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Geachte belanghebbende,

Bedankt voor uw interesse in het werk van de 
afgestudeerden van het Polytechnic College 
(PTC). Karakteristiek voor de missie van PTC 
als Institute of Applied Technology is de ster-
ke verwevenheid van beroepspraktijk, onder-
wijs en onderzoek. Behalve goed onderwijs 
hebben onze studenten onderzoek nodig om 
goede beroepsbeoefenaars te worden. Ons 
onderzoek is praktijkgericht en staat in het 
teken van het creëren van een duurzame sa-
menleving. Samen met bedrijven en instellin-
gen werken we toe aan oplossingen voor uit-
eenlopende – complexe – vraagstukken met 
als doel de kracht van het (hoger) onderwijs 
te benutten. Om innovatieve professionals op 
te leiden richten wij ons op competentiege-
richt onderwijs (CGO). Belangrijk is dat onze 
bachelor- en masterstudenten direct inzet-
baar zijn. Bij de keuze van het onderzoek la-
ten we ons ook leiden door de mogelijkheden 
waarde toe te voegen in de beroepspraktijk. 
Innovaties en technologieën dienen structu-
reel doorgevoerd te worden. De PTC-student 
dient systemen in beweging te brengen en  

het besef bij mensen te kweken dat werken 
op een nieuwe manier bijdraagt aan de kwa-
liteit van werken en leven. De PTC-student is 
grensverleggend. Onze afgestudeerden zijn 
startende of ervaren professionals, die reflec-
teren en “evidence based” werken. Kwaliteit 
en professionaliteit is wat hen drijft. PTC is 
een lerende organisatie waarbij leren onlos-
makelijk is verbonden met uitvoeren. Het is 
een continu proces waarin studenten met el-
kaar en in dialoog met klanten leren reflecte-
ren op het eigen handelen.

In de periode januari 2020 tot en met Decem-
ber 2020 zijn er zesenzestig (66) studenten 
afgestudeerd aan het PTC waaronder, dertien 
Informatie & Communicatie Technologie stu-
denten, zeven Infrastructuur studenten, zes-
tien Werktuigbouwkunde studenten, twaalf 
Elektrotechniek studenten, twaalf Hoger La-
boratorium Onderwijs studenten, twee In-
ternational Agribusiness studenten en drie 
Agronomy studenten. Zes afstudeerders zijn 
afkomstig uit Nickerie. 

Voorwoord
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Hoofdstuk 1   Over het PTC

1.1 Algemeen

Historie
De stichting Polytechnic College Suriname (PTC) is 
opgericht op 21 februari 1997. Het PTC is een deelti-
jd avondopleiding en biedt beroepsgerichte tech-
nische opleidingen op hoger niveau aan voor alle 
sectoren in de samenleving.
Veel mensen met een baan en adequate kwalifi-
caties kregen de mogelijkheid om op hboniveau
in te stromen bij het PTC.

PTC mission statement
Polytechnic College Suriname provides applied sci-
entific education with professional and market-ori-
ented perspectives, efficiently contributing to the 
competence of the student.

PTC vision 2020-2025
By 2025, Polytechnic College Suriname aims to be 
one of the most competitive training institutes in 
the region, offering applied scientific education.

De PTC-kernwaarden zijn:
Integer
Het handhaven van algemeen aanvaarde sociale, 
ethische en organisatienormen. Doen wat je zegt; 
beloftes of afspraken nakomen (= betrouwbaar). Ze-
ggen wat je doet (= transparantie)! Respecteren van 
het gezag, elkaar en de klant. Vertrouwelijk omgaan 
met persoonlijke informatie (= professionalisme).

Betrokken 
De interne en externe klant voelt zich betrokken, 
ook wel ‘committed’, bij het PTC. Dat wil zeggen dat 
de verbondenheid met de organisatie, de stakehold-
ers en het werk aanwezig is.

Innovatief 
Wij willen nieuwe technologieën toepassen in pro-
ducten, diensten en processen, of in het ontwikkelen 
van nieuwe producten, diensten en processen. Om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen of 
duurzaamheid te bereiken zal continu geïnnoveerd 
moeten worden.

In februari 2021 heeft het PTC haar ondertitel”In-
stitute for Higher Vocational Education” gewijzigd 
naar” University of Applied Sciences.

Deze wijziging brengt onder meer met zich mee:
 •  de verdere professionalisering van het ge-

hele PTC, onder meer door de opbouw van 
de PTC organisatie met de instelling van 
een PTC Onderwijsinstituut (Bachelorop-
leidingen) en een PTC Kennisinstituut (MBA 
opleidingen, Lectoraten, Masterclasses, 
Consult);

 •  de profilering van het PTC in de samenleving 
van Suriname (als eigentijdse kennisbron en 
als Research centrum);

 •  het formeel zichtbaar maken van haar BA-
MA structuur; 

 •  het geven van invulling aan de meerjarige 
samenwerking met onder meer Saxion Uni-
versity of Applied Sciences (Nederland) aan 
te geven;

 •  het aangeven als markering als voorbode 
van het project ‘25 jarig Hoger Beroeps 
Onderwijs (HBO/WO) in Suriname (1997 – 
2022)’ (en voor de Caricom regio);

PTC-Nickerie
PTC-Nickerie is gestart op 1 oktober 2014 met 34 
studenten en drie programma’s (Agronomie, Infor-
matie- en Communicatie Technologie en Werktuig-
bouwkunde).
In oktober 2015 zijn de programma’s Infrastructuur 
en Elektrotechniek toegevoegd aan
het curriculum en is het studentenbestand toege-
nomen. Anno 2020 telt PTC Nickerie 85 studenten. 
Het curriculum van Paramaribo geldt ook voor de 
studenten van Nickerie.
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1.2 PTC bachelor programma’s

De Bachelor programma’s van het PTC zijn ge-
groepeerd onder vier colleges:
 • College of Agriculture & Health
 • College of Technology
 • College of Logistics
 • College of Technical Education

Afgestudeerden van deze programma’s dragen de 
titel Bachelor of Applied Technology (B.Tech). Dit 
naslagwerk omvat afstudeerprojecten van de Col-
lege van Agriculture & Health en College of Technol-
ogy.

Onder College of Agriculture & Health vallen de vol-
gende vijf bachelor programma’s:
 • Hoger Laboratorium Onderwijs
 • Food Technology
 • Agronomy
 • Animal Production and Health Technology
 •  Agribusiness Management 
  (eerder International Agribusiness)

Onder College of Technology vallen de volgende vier 
bachelor programma’s:
 • Elektrotechniek
 • Informatie & Communicatie Technologie
 • Infrastructuur
 • Werktuigbouwkunde

Onder College of Logistics vallen de volgende drie 
bachelor programma’s:
 • Hydrology
 • Vastgoed & Makelaardij

Hoger Laboratorium Onderwijs
Bij het vijfjarig programma Hoger Laboratorium 
Onderwijs (HLO) staat onderzoek naar chemisch 
en menselijk materiaal centraal. Afgestudeerden 
zijn in staat zelfstandig op hbo- niveau te functio-
neren en zullen als breed inzetbare medewerkers 
een waardevolle bijdrage leveren in het chemisch 
of medisch beroepenveld. Laboratoriumonderzoek 
levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen 
van nieuwe methodieken, producten en productie-
methoden, die economisch haalbaar en milieuvrien-
delijk zijn. Ook speelt laboratoriumonderzoek een 
grote rol bij medische ontwikkelingen. Binnen het 
HLO biedt het PTC twee specialisaties aan: Medisch 
laboratorium-onderzoek en Chemisch laboratori-
um-onderzoek.

Medisch Laboratorium Onderzoek
Een medisch laboratoriumafgestudeerde moet in 
staat zijn medische/biologische analyses uit te vo-
eren over uiteenlopende onderwerpen. Deze heb-
ben allen te maken met de gezondheid van de mens, 
maar kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het ver-
beteren van de voedselkwaliteit of het
uitvoeren van serologische analyses. Daarnaast is 
de afgestudeerde in staat een onderzoeksplan op 
te zetten en de resultaten van analyses te interpret-
eren.

Chemisch Laboratorium Onderzoek
Een chemisch laboratoriumafgestudeerde moet 
in staat zijn chemische analyses uit te voeren over 
uiteenlopende onderwerpen. Deze hebben o.a. te 
maken met productieprocessen in de chemische in-
dustrie, maar kunnen bijvoorbeeld ook gericht zijn 
op de analyse van (afval)water en de synthese van 
organische stoffen en polymeren. Daarnaast is de 
afgestudeerde in staat een onderzoeksplan op te 
zetten en de resultaten van analyses te interpret-
eren.

Food Technology
Food Technology is de wetenschap achter de indus-
triële vervaardiging van levensmiddelen. De student 
wordt binnen de vijfjarige opleiding Food Technol-
ogy wetenschappelijke methoden bijgebracht voor 
de selectie, behoud, verwerking, verpakking en 
distributie van veilig, smakelijk en voedzaam voed-
sel. De opleiding duurt vijf jaren en bevat vele dis-
ciplines zoals levensmiddelen-microbiologie, lev-
ensmiddelenchemie, natuurkunde, biologie en vo-
edsel-engineering. Er is, gezien de uitdagingen van 
de levensmiddelenindustrie in Suriname, bewust 
gekozen voor een algemene opleiding waar de basis 
concepten van innovatie en productie en
productieprocessen uitvoerig aan de orde komen.

Agronomy
Agronomy oftewel landbouwkunde is een vierjarige 
opleiding, die is gericht op het onderzoek naar de 
ontwikkeling en verbetering van landbouw in de 
breedste zin van het woord. Het voornaamste doel 
van een Agronoom is dat er genoeg voedsel wordt 
geproduceerd zonder dat onze veiligheid of de nat-
uur negatief beïnvloed worden. Binnen deze opleid-
ing worden verschillende disciplines waaronder 
plantkunde, bodemkunde en entomologie met 
elkaar geïntegreerd.

Animal	Production	and	Health	Technology
Animal Production & Health Technology is een 
wetenschap binnen de landbouwsector die zich 
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richt op de verschillende aspecten met betrekking 
tot dierlijke productie en diergezondheid. Het doel 
van dit programma is om studenten op te leiden 
in de nieuwste landbouwtechnieken, in het kader 
van veeteelt, gezondheid en management. Dierlijke 
productie- en gezondheidstechnici zijn opgeleid om 
bij te dragen aan een optimale dierproductiviteit,  
diergezondheid en veterinaire volksgezondheid. Het 
APHT-programma brengt studenten de tools bij die 
nodig zijn om problemen in verband met duurzame 
ontwikkeling en beheer van dieren aan te pakken.

Agribusiness Management
Agribusiness Management focust zich op het 
opzetten en managen van innovatieve en duurzame 
agrarische bedrijven op nationaal als internationaal 
niveau, conform marktdynamiek en het consument-
en gedrag.

Elektrotechniek
Onder Elektrotechniek valt de bestudering, de toe-
passing van elektromagnetische velden en elek- 
triciteit zowel in theorie als praktijk. De opleiding tot 
Elektrotechniek heeft als kerntaak:
het toepassen van kennis voor het ontwerpen, re-
aliseren en testen van elektrotechnische systemen. 
De twee specialisaties van dit programma zijn: Ener-
gietechniek en Informatietechniek.
In de Energietechniek is de tak van de techniek die 
zich bezighoudt met energiesystemen, en dan spe-
ciaal de opwekking, transport en distributie van 7 
energie zoals elektrische energie, energieomzetting 
en elektromechanische machines. Hiertoe wordt 
gerekend alles wat zich afspeelt tussen de elektrici- 
teitscentrale en het stopcontact. Informatietechniek 
is de tak van de techniek die zich bezighoudt met 
analoge en/of digitale signalen bewerken en aan-
passen aan de eisen voor transport over verschillen-
de media (koper, glasfiber, draadloos). Verder houdt 
Informatietechniek zich ook bezig met de analyse 
van data.

Informatie	&	Communicatie	Technologie
De verwerking en verspreiding van informatie en 
ook de opslag van gegevens hoort tot één van de 
disciplines van de ICT, maar ook de automatisering 
van bedrijfsprocessen is een belangrijk onderdeel 
hiervan. ICT heeft 2 specialisaties: Netwerktechno- 
logie (network engineering) en Software engineer-
ing. Netwerktechnologie is een studie gebaseerd op 
de professionele technologie, waarbij vaardigheden 
worden aangeleerd om computernetwerken, die 
interne spraak-,gegevens- en draadloze netwerk-
diensten ondersteunen, te plannen, te implemen-
teren en te overzien. Software engineering is een 

gedetailleerde studie voor het bouwen, ontwerpen, 
ontwikkelen en onderhouden van software.

Infrastructuur
Infrastructuur betreft alle voor de mens noodzakeli-
jke onroerende voorzieningen. Voorbeelden hiervan 
zijn gebouwen, bruggen, havens en vliegvelden. De 
overheid, semioverheid en ook het particulier be- 
drijfsleven, zijn mede verantwoordelijk voor hetaan-
leggen en in stand houden van de infrastructuur in 
een land. Bij dit programma zijn de twee specialisa-
ties: Civiele techniek en Bouwkunde. Civiele techniek 
is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt 
met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van 
objecten die vastzitten in de grond. Voorbeelden 
van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, brug-
gen en gebouwen. Bouwkunde omvat de weten-
schappelijke kennis en techniek met betrekking tot 
het bouwen van alles wat voor bewoning of huisves- 
ting van mensen en hun bedrijvigheden bedoeld is.

Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde is een algemeen georiën-
teerde opleiding met een brede basis. Momenteel 
zijn er twee specialisaties: “Applied Mechanics and 
Production Technology” en “Process and Energy 
Technology”. Binnen het vakgebied Werktuigbouw- 
kunde houdt men zich voornamelijk bezig met het 
oplossen van kleine en grote technische problemen 
in de industrie, in productiebedrijven of bij inge-
nieursbureaus. “Applied Mechanics and Production 
Technology” heeft te maken met alles op het gebied 
van metaalconstructie. Het ontwerpen, berekenen, 
opzetten van staalconstructies en zelfs het opstellen 
van onderhoudsplan behoren tot deze specialisatie. 
“Process and Energy Technology” heeft te maken 
met alles dat zich afspeelt op het gebied van pro-
ces. Het zij een proces van grondstoffen tot eindpro-
ducten, een koelsysteem, een regelsysteem of het 
opzetten van een productielijn, alles wordt binnen 
deze specialisatie beschreven en bestudeerd.

Hydrology
Hydrologie is een wetenschap die zich bezighoudt 
met de eigenschappen, distributie en circulatie van 
water op het oppervlak van het land, in de bodem 
en onderliggende rotsen, en in de atmosfeer.

Vastgoed & Makelaardij
De opleiding Vastgoed & Makelaardij is een vier-
jarige Bachelor opleiding middels welke er wordt op-
geleid tot vastgoed specialist. Als vastgoed specialist 
is men instaat om zelfstandig een makelaarsbedrijf 
op te zetten. Tevens zal men in staat zijn om binnen 
verzekeringsmaatschappijen, bankinstellingen, pen-
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sioenfondsen en overheidsinstanties eigen diensten 
aan te bieden. Taxaties van woningen, bedrijven en 
agrarisch vastgoed behoren dan ook tot eigen werk-
gebied.

1.3	 Community	 Based	 Research	 Education	 &	
Training (CBRET)

De afdeling CBRET van het PTC, voorheen het Kennis 
& Expertise Centrum, vormt al circa 7 jaar de kennis- 
poort voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen 
met toepassingsgerichte onderzoeksvragen. Con-
creet bied CBRET kennis en ondersteuning aan het 
bedrijfsleven bij de ontwikkeling van producten. 
Daarnaast werkt CBRET actief aan kennisontwikke- 
ling in Suriname in de overtuiging daarmee bij te 
dragen aan de positieve ontwikkelingen in dit land 
en de regio. In dit kader biedt CBRET het volgende 
aan:
 • Cursussen & Trainingen
 • Masterclasses
 • Contract onderwijs
 • Consultancy
 • Master of Business Administration (MBA) in
 • Innovation & Technology
 •  Master of Engineering in Materials & 
  Manufacturing (MEng.)

In het volgend hoofdstuk leest u over alle 57 af-
studeerprojecten. 
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Naam: Debie, Farah
Contactgegevens: farah-adesh@hotmail.com

Specialisatie: -
Bachelorprogramma: International Agribusiness

Titel	afstudeerscriptie: De financiёle haalbaarheid van bijenteelt en 
geschikte omgevingsfactoren in Suriname

Hoofdstuk 2  Afstudeerprojecten

2.1 College of Agriculture & Health| 2.1.1 Agribusiness Management

Samenvatting

Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode augus-
tus 2018 - juli 2019 als onderdeel van het laatste stu-
dieproject ter verkrijging van de graad van Bachelor 
of Applied Technology (B.Tech.), studierichting 
International Agribusiness. Het doel van dit onder-
zoek was het berekenen van de kostprijs en de ren-
tabiliteit van honingproductie en nagaan welke spe-
cifieke kennis en milieufactoren bevorderlijk zijn voor 
duurzame honingproductie in Suriname. De centrale 
vraag was als volgt: “Welke informatie is nodig om de 
kostprijs en de financiële haalbaarheid van honing 
te bepalen?” 

Een aantal van 14 van de 42 bij het Ministerie van 
Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) geregistreerde 
imkers participeerde in het enquêteonderzoek, be-
zijdens andere stakeholders met wie ook gesprek-
ken zijn gevoerd. De integrale kostprijsmethode is 
gebruikt voor de kostprijsberekening en de financië-
le analyse voor het rendement. De belangrijkste be-
vindingen, conclusies en aanbevelingen zijn hierbij 
samengevat. Elf (11) van de veertien (14) imkers wa-
ren parttimers/hobbyisten en drie (3) waren fulltime/
commerciële imkers. Zes van de imkers waren ouder 
dan 51 jaar en er waren geen plannen voor bedrijfs-
opvolging. Drie fulltime imkers hadden in totaal 2.100 
(84%) van de bijenvolken. De Langstroth-bijenkast 
wordt door alle imkers gebruikt en slechts één imker 
heeft ook de Perone-bijenkast. De fulltime imkers wa-
ren verantwoordelijk voor 21.000 liters (79%) van de 
opgegeven 26.555 liters geproduceerde honing. De 
districten Coronie, Wanica en Paramaribo hebben de 
meeste bijenbestanden en Coronie was verantwoor-
delijk voor 12.180 liters honing. Para produceerde de 
minste hoeveelheid honing: 75 liters. Door verkave-
lingsprojecten, urbanisatie, landbouwactiviteiten en 

het verdwijnen van nabij gelegen bosrijke gebieden, 
zijn imkers genoodzaakt hun bijenstanden op verre 
afstanden in de districten te houden. De verkoop van 
honing geschiedt voornamelijk aan huis, rechtstreeks 
aan de consument tegen een gemiddelde van SRD 
120,00 (USD 16.00) per liter honing welke prijs ook 
geldt voor detailhandelaren en wederverkopers. De 
consumentenvoorkeur, 89%, is voor lokale honing bo-
ven de goedkope importhoning. Het gros van de im-
kers maakt geen kostprijscalculatie. 
De financiële analyse is gedaan voor parttime im-
kers op basis van een gemiddelde van 50 bijenvolken 
en 150 bijenvolken voor fulltime imkers. Financiële 
scenario`s werden uitgevoerd op basis van de be-
drijfsvorm, het aantal bijenvolken, de productiviteit 
van de bijen en financieringsmodaliteiten (eigen ver-
mogen en/of in combinatie met vreemd). De bere-
kende kostprijs per liter honing varieert tussen SRD 
56,00 (USD 7.50) en SRD 76,00 (USD 10.00). De be-
rekende rendementspercentages waren tussen de 
32% en 94%. Op grond van de onderzoeksresultaten 
en bevindingen kan worden geconcludeerd dat de 
volgende informatie vereist is, teneinde de kostprijs 
en de financiële haalbaarheid van honing te bepalen: 
de investeringskosten, de operationele kosten en de 
omgevingsfactoren. Gebleken is dat fulltime imkers 
grotere investeringen plegen en hogere operationele 
kosten hebben ten opzichte van de parttime imker. 
De omgevingsfactoren die medebepalend zijn voor 
een hoge dan wel een lage honingproductie, zijn de 
verschillende oogstseizoenen. Op basis van de bere-
kende rendements- percentages, kan gesteld worden 
dat het investeren in de bijenteelt zeer winstgevend 
is. Ten slotte wordt aanbevolen om de informatie ver-
vat in dit rapport, aan te wenden voor verdere ont-
wikkeling van de bijenteelt in Suriname.
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Samenvatting

Er bestaan reeds verschillende hoogland rijstrassen 
die in het binnenland worden geproduceerd door 
de bewoners. Deze worden grotendeels voor eigen 
consumptie gebruikt, en slechts een klein deel voor 
verkoop. Wat het product uniek en sterk maak ten 
opzichte van overige rijstproducten is dat het gaat 
om Surinaamse variëteiten zonder genetische mani-
pulaties, en die op een geheel biologische wijze wor-
den geteeld door binnenlandse bewoners. Dit bete-
kent dat in tegenstelling tot overige rijstproducten, 
er bij telen van hoogland rijst in het binnenland van 
Suriname geen gebruik wordt gemaakt van pesticide, 
chemicaliën en kunstmeststoffen. Dit resulteert uit-
eindelijk in een veel gezonder product dat gemakke-
lijk nationaal en internationaal kan worden afgezet. 
Namens het Ministerie van Regionale Ontwikkeling 
afdeling Agrarische Ontwikkeling Binnenland is er 
een onderzoek verricht aangaande de economische 
haalbaarheid alsmede productieverhoging van hoog-
landrijst in het binnenland van Suriname. Hierdoor is 
een onderzoek om de hooglandrijst samen met de 
Mucuna pruriens (MP) te telen van start gegaan. Uit 
dit onderzoek zal blijken wat de toegevoegde waarde 
van de Mucuna plant zal leveren aan de productie en 
economische haalbaarheid van padie afkomstig van 
hooglandrijst. 

De centrale vraag luidt: Wat is het economisch effect 
van Mucuna pruriens in associatie met hooglan-
drijst in het binnenland van Suriname? 

Met deze visie wordt een toekomstbeeld van de 
rijstsector in het binnenland zodanig ontwikkeld dat 
het kwalitatief en kwantitatief de beste rijstrassen 
produceerd. Voor de teelt van hooglandrijst met 
Mucuna pruriens is gekozen omdat gebleken is dat 
Mucuna pruriens goede allopatrische eigenschap-
pen heeft waardoor deze plant onkruid goed be-

heers. Deze eigenschappen komen in de wortel voor 
en scheidt tegenwerkende stoffen in de bodem uit. 
In het binnenland worden de rijst rassen geteeld op 
de binnenland methode, maar voor dit project wordt 
door middel van de FAO- methode de ontkiemde rijst 
zaden uit gezaaid. Van het aanleggen van de plant-
bedden tot het plant klaar maken en het verzamelen 
van de zaden tot de oogst. Gedurende het onderzoek 
is de ‘focus’ gelegd op de productie van hooglandrijst 
in associatie met mucuna en hooglandrijst als gewas 
die volgens de FAO methode geteeld zijn. Vervolgens 
is uit de resultaten gebleken wat het effect is welke de 
Mucuna op de productie van de hoogland rijst heeft. 
Voorts zijn er 3 rijen met in totaal 12 plantbedden 
gemaakt waarop de proef gedaan zal worden. Op rij 
1 zal de productie van hooglandrijst zonder Mucuna 
bestudeerd worden en rij 2 de productie van hoog-
landrijst met Mucuna en in rij 3 de uiteindelijke me-
ting van het stikstofgehalte. Om antwoord te geven 
op deze vraagstelling is gebruik gemaakt van litera-
tuuronderzoek, het verzamelen van productiecijfers 
uit rapporten en boeken afkomstig van het ministerie 
van Landbouw Veeteelt en Visserij. Ook de informatie 
die verkregen wordt uit het praktische onderzoek is 
gebruikt om een betrouwbare uitspraak te doen wat 
betreft de productie van hooglandrijst met MP en de 
stikstofgehalte in de bodem gestimuleerd door de 
MP. De conclusie die hieruit getrokken wordt is dat 
de hooglandrijst met MP minder produceert en niet 
winstgevend zou zijn als op kleine schaal geteeld zou 
worden. 

Uit de productiecijfers zijn de berekeningen gemaakt 
voor de kostprijs en verkoopprijs bij commercië-
le  productie. De verkoopprijs SRD 2,48 en kostprijs 
SRD 1,65 per kg hooglandrijst, geteeld zonder MP 
bedraagt en de kostprijs en verkoopprijs voor hoog-
landrijst geteeld met MP is.
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Samenvatting

In de Westelijke polders in het district Nickerie wordt 
er geen maïs geteeld op commerciële basis vanwe-
ge het gebrek aan geschikte maïsvariëteiten. Maïs 
wordt uitsluitend in kleine hoeveelheden geprodu-
ceerd dat bestemd is voor eigen gebruik. Doordat 
het bleek dat er behoefte bij de landbouwers in dit 
gebied bestond om te beginnen met commerciële 
productie van maïs, was de introductie van geschik-
te maïs variëteiten van essentieel belang. In de pe-
riode september 2019 – december 2019 is er een 
afstudeeronderzoek verricht ter verkrijging van de 
graad van Bachelor of Applied Technology (B.Tech.), 
studierichting Agronomie, waarbij twee maïsvarië-
teiten die lokaal verkrijgbaar zijn, Indam – 003 en 
Indam Suruchi, werden geteeld, teneinde vast te 
stellen welke van de twee maïsvariëteiten een be-
tere productie opleverde , alsmede die fenologische 
eigenschappen vertoonde om beter te groeien on-
der Surinaamse teeltomstandigheden, in het bijzon-
der in het district Nickerie. 

De hoofdvraag bij dit onderzoek luidde als volgt: 
“Welke van de geteelde maïsvariëteiten, Indam – 
003 en Indam Suruchi, leveren een betere produc-
tie op en hoe gedragen zich de fenologische eigen-
schappen onder Surinaamse teeltomstandigheden 
het beste?” 

De gebruikte methode bij dit onderzoek was zowel 
kwantitatief als kwalitatief. Er werd een veldexperi-
ment uitgevoerd dat gebaseerd was op het meten 
van verschillende parameters (variabelen) gedu-
rende de teelt van de twee voornoemde maïsvari-
eteiten. De verkregen data uit het literatuuronder-

zoek en het experiment zijn verwerkt en vastge-
legd in het verslag. Ook is er literatuuronderzoek 
gedaan waarbij er informatie werd verzameld over 
de ziekten en plagen die zich kunnen voordoen ge-
durende de teelt van maïs . Deze informatie werd 
opgezocht in wetenschappelijke rapporten en arti-
kelen. De belangrijkste bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen zijn hierbij samengevat. Var. Indam 
- 003 leverde een hogere productie per plant op 
dan var. Indam Suruchi en vertoonde tevens betere 
fenologische eigenschappen om te groeien onder 
Surinaamse teeltomstandigheden. Op grond van de 
onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd 
dat zowel var. Indam – 003 als var. Indam Suruchi 
een goede weerstand vertonen tegen de opgetre-
den/ voorkomende plaag nl. de Spodoptera rupsen. 
Var. Indam – 003 heeft de kortste teeltcylus nl. 83 
dagen en produceerde beter dan var. Indam Suruchi 
onder de weersomstandigheden in de grote droge 
tijd; de omgevingsfactoren in deze periode blijken 
geen of weinig negatieve effect te hebben op var. 
Indam – 003, terwijl volgens de resultaten wel blijkt 
dat de omgevingsfactoren in de grote droge tijd een 
negatieve rol kunnen hebben gespeeld in de gehele 
groei- en ontwikkelingstraject van deze variëteit. 

Ten slotte wordt aanbevolen om de var. Indam – 
003 te telen, omdat het betere fenologische eigen-
schappen vertoont dan var. Indam Suruchi en een 
goede weerstand tegen plagen vertoont, onder 
Surinaamse teeltomstandigheden. Tevens heeft 
deze variëteit een kortere teeltcyclus ,een hogere 
opbrengst en kan zelfs in tijden van droogte, indien 
goed geïrrigeerd, een goede opbrengst leveren.
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Samenvatting

Op het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum 
Nickerie (SNRI/ADRON) werd van mei tot september 
2019 een experiment uitgevoerd om na te gaan wat 
de invloed is van het toedienen van aminozuren in 
verschillende doseringen en op verschillende tijd-
stippen op de opbrengst en graankwaliteit van rijst 
(Oryza sativa L.). 

Dit onderzoek probeerde antwoord te vinden op de 
volgende vraag: Wat is het effect van aminozuur-
preparaten op de opbrengst en graankwaliteit van 
rijst? 

Het experiment werd uitgezet als een gewarde blok-
kenproef met twee factoren (dosering en tijdstip van 
toediening) met vier herhalingen. Het aminozuur-
preparaat AGASI werd in het experiment gebruikt. 
AGASI werd toegediend aan de experimentele plots 
in doseringen van 0 - 1,5 – 3,0 en 4,5 l/ha. De toedie-
ningstijdstippen waren als volgt: eenmaal (6 weken 
na zaaien), tweemaal (4 en 8 weken na zaaien) en 
driemaal (4, 6 en 8 weken na zaaien). Op de verkre-
gen data is een tweewegvariantieanalyse met SPSS 
uitgevoerd. 

De resultaten gaven aan dat de dosering en het tijd-
stip van toedienen van AGASI over het algemeen 
geen significant effect hadden op de opbrengst en 
graankwaliteit. De enige uitzondering was dosering 
die een significant effect had op de padiebreedte (p 
= 0,030) en lengte van witte rijst (p = 0,038). De ge-
middelde breedte van padie bij een dosering van 0 l/
ha verschilde significant van de gemiddelde breedte 
van padie bij een dosering van 3,0 l/ha (p = 0,027). 
De gemiddelde lengte van witte rijst bij een dose-
ring van 0 l/ha verschilde significant van de gemid-
delde lengte van witte rijst bij een dosering van 1,5 
l/ha (p = 0,026). Aangezien het tijdstip van toedie-
ning geen significante resultaten opleverde, was het 
niet mogelijk om te bepalen hoe vaak het optimale 
aantal voor het aanbrengen van de aminozuren zou 
moeten zijn. Ook kon de winstgevendheid van het 
toedienen van het aminozuurpreparaat niet worden 
berekend. Er wordt gesuggereerd dat vanwege het 
feit dat het gewas gedurende de gehele duur van 
het experiment in uitstekende staat verkeerde, het 
de toegediende aminozuren niet echt nodig had. 
Daarom wordt aanbevolen de reactie van rijst op 
toegediende aminozuren opnieuw te onderzoeken, 
maar dan onder minder gunstige groeiomstandighe-
den.
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Samenvatting

Paprika is een belangrijk gewas voor onze hore-
casector en wordt voor een groot deel geïmpor-
teerd. Om de lokale productie te stimuleren is er 
voor de productie, zeker een bemestingsregime te-
gen een lage kostenplaatje nodig. Er worden diverse 
bemestingsregimes aanbevolen, door verkopers van 
verschillende kunstmeststoffen aan paprikatelers. In 
dit onderzoek worden drie bemestingsregimes ge-
analyseerd op vastgestelde bodemanalyses en para-
meters, waaronder de planthoogte, bloei, het aantal 
vruchten en opbrengst tegenover een controle vak 
(blanco). Verder worden ook de bemestingskosten 
bij het experiment weergegeven. Gedurende de 
teelt zijn bemestingsaanbevelingen van meststoffen 
van Fersan (F), EuroChem (E) en NovoTec (N) ge-
toetst bij toediening in de verschillende groeifasen 
van de planten. Het doel van deze studie is het in 
kaart brengen van de effecten van drie bemestings-
regimes (specifiek kunstmest) op de teelt van papri-
ka California Wonder. 

De hoofdvraag die bij dit onderzoek werd gefor-
muleerd luidt als volgt: “Wat zal het effect zijn 
van de drie (3) bemestingsadviezen op de teelt en 
productie van paprika, Capsicum annuum L., var. 
California Wonder?”. 

Dit onderzoek omvat een veld experiment waarbij 
een bemestingsproef in het open veld met paprika 
wordt uitgevoerd, geanalyseerd en hiervan de re-
sultaten worden gepresenteerd. Een plantbed met 
twaalf (12) vakken, onderverdeeld in vier (4) behan-
delingen, waaronder een controle die geen bemes-

ting heeft gehad, met drie (3) herhalingen werd uit-
gezet en dagelijks onder waarneming gehouden. Met 
behulp van variantie analyses (ANOVA) bij steeds 
een significantieniveau van 5%, zijn verkregen meet-
gegevens en resultaten gepresenteerd. Deze studie 
gaat specifiek in op het effect van bemesting met 
kustmest op de groei, ontwikkeling en productie van 
paprika California Wonder. Concluderende bij deze 
studie blijkt dat de gemiddelde planthoogte van de 
controle ten alle tijde minder is geweest ten opzich-
te van de overige behandelingen, maar bij α=0,05 er 
geen significantie is vertoond. Het resultaat van de 
gemiddelde bladerdek meting was bij de controle 
ook lager en bij α=0,05 bleken er significante ver-
schillen te zijn, vanaf 84 dagen na het overplanten. 
Ook is er bij α=0,05 significant verschil in het optre-
den van de eerste bloei tussen de meststoffen en de 
controle. Behalve tussen behandelingen E en N, is er 
in de levensduur tussen alle overige behandelingen 
een significant verschil vertoond bij α=0,05. Verder 
is gebleken dat de productieduur van behandeling 
F significant verschilt met de overige bij α=0,05 en 
ook de productieduur van behandeling E en C. Er is 
geen significant verschil tussen de behandelingen F 
en C en de behandelingen E en N, gelet op de ge-
middelde vruchtlengte bij α=0,05. Per slot kan er 
geconcludeerd kan worden dat behandeling F het 
langst heeft geproduceerd. Het gemiddelde vrucht-
gewicht en de netto – opbrengst van behandeling F 
zijn eveneens het hoogst uit alle behandelingen bij 
deze studie.
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Samenvatting

Gember (Zingiber officinale Roscoe) is een wortel-
soort met een scherpe en aangename smaak die 
wordt geplant in tropische en subtropische landen. 
In Suriname wordt gember veel gebruikt in de keu-
ken en als geneesmiddel. Er kunnen verschillende 
ziekten voorkomen bij de gemberteelt die veroor-
zaakt worden door schimmels en bacteriën. Een veel 
voorkomende ziekte bij gember is Fusarium Dry Rot 
(FDR), ook wel yellow disease genoemd die veroor-
zaakt wordt door de schimmel Fusarium oxysporum 
forma specialis zingiberi (Foz). Bij FDR kan de op-
brengstderving stijgen tot ± 90% en dit is een verlies 
voor de gembertelers in Suriname. In 2014 waren 
er ziektebeelden van FDR in gember waargenomen 
in Suriname, afkomstig uit het district Brokopondo. 
Middels dit afstudeeronderzoek is wetenschappelijk 
bewezen dat Foz de veroorzaker is van FDR. Er is een 
methode ontwikkeld voor de Surinaamse gember-
telers om Foz aangetaste gember te onderscheiden 
van gezond plantmateriaal. De methode die ont-
wikkeld is om FDR op het veld te detecteren is de 
‘Loop-Mediated Isothermal Amplication’ (LAMP)-
methode. De LAMP-methode geeft het resultaat van 
de ziekte binnen één uur aan. De hoofdvraag die naar 
voren komt voor dit onderzoek luidt als volgt: in hoe-
verre is de LAMP-methode geschikt om Fusarium 
Dry Rot (FDR) te detecteren in (symptomatische) 
gember? Gemberrizomen werden verzameld en uit 
de delen die leken op de symptomen van FDR werd 
het pathogeen geïsoleerd. Typisch voor de Fusarium 
oxysporum zijn de macroconidiën; deze zijn maan-
vormig met puntige of gebogen uiteinden, en be-
staan uit drie tot vijf cellen. De macroconidiёn zijn 
microscopisch beoordeeld. Op basis van de groei en 

de kleur van de schimmel op een kunstmatige voe-
dingsbron (Potato Dextrose  Agar, PDA) en de vorm 
van de macroconidiёn, is de schimmel geïdentifi-
ceerd als Fusarium oxysporum. Het genetisch mate-
riaal (DNA) van de schimmel was geëxtraheerd en de 
conventionele Polymerase Chain Reaction (PCR) was 
vervolgens uitgevoerd. Het targetgen van Fusarium 
oxysporum was Internal Transcribed Spacer (ITS) en 
dit was middels PCR geamplificeerd door gebruik te 
maken van de universele primers ITS1 en ITS4. Om 
het geamplificeerd ITS-gen te visualiseren, was de 
gel-elektroforese uitgevoerd met een 1% agarose-
gel. De band van het geamplificeerd ITS-gen was te 
zien tussen 500 en 600 basenparen. Het PCRproduct 
werd toen opgeschoond om zuiver DNA te krijgen, 
en werd hierna opgestuurd voor sequentie met 
dezelfde universele primers. De sequentieresulta-
ten waren geanalyseerd met Basic Local Alignment 
Search Tool (BLAST). Door de sequenties van het gen 
te analyseren met behulp van BLAST, is de forma 
specialis (f. sp.) van het pathogeen geïdentificeerd 
als Fusarium oxysporum f. sp. zingiberi (Foz). Beide 
sequenties waren met elkaar aligned om de over-
eenkomsten te bepalen en dit wordt de ‘consensus-
sequentie’ genoemd. Met de consensussequentie 
waren de LAMP- en PCR-primers ontwikkeld voor 
Foz. De PCR- en 
LAMPprimers zijn getest op sensitiviteit en speci-
ficiteit. De specificiteitstest heeft bewezen dat de 
PCRprimers alleen het gen van Foz kunnen amplifi-
ceren. De resultaten van de sensitiviteit- en specifi-
citeitstest met de LAMP primers waren niet consis-
tent. Om aan te tonen dat Foz de 
veroorzaker is van FDR bij gember, zijn de postula-
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ten van Koch toegepast. Gezonde gemberplantjes 
werden geïnoculeerd met Foz, en alhoewel er na 
vier weken nog geen symptomen  van FDR bij de 
geïnoculeerde gemberplantjes waarneembaar wa-
ren, was wederom Foz geïsoleerd uit dezelfde ge-
inoculeerde gemberplantjes na vier weken. Er was 
reinkweek ingezet en daaruit was  
DNA van Foz geёxtraheerd. Met het geëxtraheer-
de DNA was PCR uitgevoerd met de specifieke Foz-
primers, gevolgd door gel-elektroforese. Dit onder-

zoek is verricht ter ondersteuning van de gember-
telers in Suriname om zodoende gezond plantmate-
riaal te verzamelen voor de aanplant en om FDR in 
een vroeg stadium te detecteren. De LAMP-methode 
is geschikt om plantenziekten te detecteren in het 
veld, maar is heel gevoelig voor contaminatie die 
geleid heeft tot inconsistente resultaten. Er is diep-
gaander vervolg onderzoek nodig voor het verhel-
pen van de inconsistente resultaten.    

Samenvatting

Cassave (Manihot esculenta Crantz), vormt samen 
met maïs, suikerriet en rijst de belangrijkste ener-
giebron in de tropen. De inheemsen in Zuid-Amerika 
gebruikten cassave al ongeveer 5000 jaar geleden 
als landbouwgewas en hij is sindsdien uitgebreid ge-
teeld in de tropen en subtropen van het continent. 
In Suriname is cassave een van de meeste geteel-
de landbouwgewassen. Deze wordt na de oogst op 
traditionele manier verwerkt tot een eindproduct. 
Als men niet veilig genoeg te werk gaat, komen deze 
gecontamineerde cassaveproducten op de markt 
terecht. Indien deze gecontamineerde cassavepro-
ducten geconsumeerd worden door de consument 
kan dit een groot risico vormen voor de gezondheid 
van de samenleving. 

De centrale vraag bij dit onderzoek luidt als volgt “Hoe 
microbiologisch veilig zijn de cassaveproducten  
(cassavemeel, cassavebrood en dosi) die geprodu-

ceerd en geconsumeerd worden en hoe kan de ver-
werking van cassavemeel omgezet worden in een 
HACCP/QACCPsysteem?”. 

Om dit te kunnen tonen, zijn de volgende microbio-
logische analyses uitgevoerd: de aanwezigheid van 
schimmels en gisten, het bepalen van het kiemgetal 
en het aantonen van Aspergillus spp., Escherichia 
coli en Staphylococcus spp. Ook is er nagegaan hoe 
de consument omgaat met cassaveproducten en 
hoe de aanwezigheid van micro-organismen in de 
cassaveproducten voorkomen kan worden door de 
consument zelf. Cassave is een belangrijke bron van 
koolhydraten; hiervan komt 98% van koolhydraten 
en de rest in een kleine hoeveelheid eiwit en vet. 
Cassave kan gevaarlijk zijn als deze rauw geconsu-
meerd wordt, in grote hoeveelheden of als die on-
juist is bereid. De maatschappelijke relevantie is dat 
bij toepassing van deze methode voedselveiliger 
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cassavemeel van hogere kwaliteit op de Surinaamse 
markt komt. Bovendien kunnen adviezen worden 
uitgebracht voor verbetering van de verwerking en 
hygiënische omstandigheden binnen het produc-
tieproces van cassave voor producent en consu-
ment. De wetenschappelijke relevantie is dat een 
voedselveiligheidssysteem wordt gecreëerd mid-
dels HACCP/QACCP voor de producenten dat met 
de nodige toepassing ook voor andere gewassen 
geïmplementeerd kan worden. Door het HACCP/
QACCP-systeem voor de productie van High quality 
cassava flour (HQCF) te introduceren, kunnen geva-
ren, die kunnen ontstaan indien er niet op de juiste 
manier gehandeld wordt, geïdentificeerd worden. 
Voor wat betreft de resultaten van de schimmels en 
gisten van de cassaveproducten (cassavemeel, cas-
savebrood en dosi) kan er geconcludeerd worden 
dat de geanalyseerde cassavemeelmonsters (zeven 
monsters) allemaal boven de aangegeven grens-
waarde (102 KVE/gram) zijn. Bij de geanalyseerde 
cassavebroodmonsters (tien monsters) kan gecon-
cludeerd worden dat negen van de geanalyseerde 
cassavebroodmonsters wel binnen de aangegeven 
grenswaarde (102 KVE/gram) zijn, met uitzondering 
van één cassavebroodmonster. Bij de geanalyseer-
de dosimonsters (tien monsters) kan geconcludeerd 
worden dat vier van de geanalyseerde dosimonsters 
wel binnen de aangegeven grenswaarde (102 KVE/
gram) zijn, met uitzondering van zes monsters. De 
resultaten van de verdachte Aspergillus spp.schim-
mels op PDA-platen in het geanalyseerde cassa-
vemeel, cassavebrood en de dosi gaven aan dat 
er in elk van de geanalyseerde cassaveproducten 
twee monsters verdacht waren op Aspergillus spp. 
Tijdens microscopische beoordelingen bleek dat 
er Aspergillus niger en Aspergillus flavus aanwezig 
zijn. Tijdens dit onderzoek zijn er geen Escherichia 
colibacteriën en geen Staphylococcus spp.-bacte- 
riën aangetoond in het geanalyseerde cassavemeel, 
cassavebrood, de dosi en het processing water. In 
het geanalyseerde cassavemeel, cassavebrood en 
de dosi zijn de pH-waardes onder de pH-criteria be-
vonden. In tegenstelling met deze pHwaardes zijn 
twee cassavemeelmonsters boven de pH-criteria. In 
het geanalyseerde processing water zijn twee wa-

termonsters onder de pH-criteria bevonden. Aan de 
hand van het uitgevoerde enquêteonderzoek met 
de consumenten kan er geconcludeerd worden dat 
minder dan de helft van de respondenten (42,5%) 
gebruikmaakt van cassavemeel. Van de 42,5% res-
pondenten consumeert 62% respondenten het één 
keer in een maand. De meeste respondenten ver-
werken het als pap (48%) of verwerken het in een 
gerecht (48%). De meeste respondenten kopen 
cassavemeel in de winkel (55%). Het grootste deel 
(71%) slaat cassavemeel op in de koelkast en 28% 
bewaart het voor een maand. Ten aanzien van cas-
savebrood en dosi worden beide over het algemeen 
geconsumeerd (47%). Deze worden in een jaar één 
keer het meest geconsumeerd (35% om 40%). De 
meeste respondenten (70%) consumeren dosi gelijk 
na aankoop en 49% bewaart zijn cassavebrood nadat 
het aangekocht is. Bij de respondenten (61%) zijn er 
geen ziekteverschijnselen aangetoond. Grotendeels 
zijn de respondenten (57%) er wel van bewust dat 
er micro-organismen voorkomen op de producten. 
De meeste respondenten (89%) geven aan dat er 
schimmels en gisten het meest kunnen voorkomen 
op deze producten die voor diarree (49%) kunnen 
zorgen. 

Ten slotte wordt aanbevolen om de stappen, die be-
trokken zijn bij de verwerking van cassavemeel, strikt 
uit te voeren door gezondheidsfunctionarissen, zo-
dat de verwerkers en de verkopers zich blijven hou-
den aan de regels. De verpakking van cassavemeel 
dient voorzien te zijn van etiketten met de juiste ge-
gevens van de producent. Dit kan in samenspraak 
gedaan worden met het Surinaams Standaarden 
Bureau. De consument zou de volgende handelin-
gen kunnen navolgen volgens de HACCP-principes: 
de gekochte cassaveproducten goed af te sluiten in 
een verpakking die niet doorlaatbaar is voor lucht 
of vocht, na opening, niet geopende pakken opslaan 
in goed geventileerde ruimtes, de gekochte cassave-
producten zo snel als mogelijk consumeren en niet 
langer dan één maand te houden. Cassavemeel is 
enkele maanden (3 – 6 maanden) houdbaar of in-
dien droog gehouden voor maximaal 2 jaar.
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Samenvatting		

Het nationaal drinkwatermonitoringsprogramma is 
een project dat wordt uitgevoerd door het Bureau 
Openbare Gezondheidszorg in Suriname. De twee 
hoofd afdelingen die belast zijn met dit programma 
zijn: de afdeling Milieu-Inspectie en het Centraal la-
boratorium. Dit programma houdt in dat er op ba-
sis van een planningschema wekelijks/maandelijks 
bij verschillende instanties watermonsters worden 
afgenomen van de vitale tappunten die vervolgens 
worden geanalyseerd op aanwezigheid van ver-
schillende parameters. In het district Commewijne 
heerst er een tekort aan pijpleidingen die lopen 
vanuit de SWM voor het transport van gezuiverd 
water. Hierdoor is een deel van de bevolking in dit 
district genoodzaakt regenwater op te vangen in du-
rotanks voor primair gebruik. Enkele basisscholen 
in dit district hebben ook te kampen met hetzelfde 
probleem, waardoor de kranen op deze scholen zijn 
gekoppeld aan durotanks die worden aangevuld 
met opgevangen regenwater. Voor het opvangen 
van het regenwater in durotanks stroomt deze re-
gen eerst over de daken en door de dakgoten heen, 
waar het verschillende micro-organismen en/of uit-
werpselen van dieren met zich meeneemt. Hierdoor 
lost deze met verschillende onzichtbare schadelijke 
gassen/stoffen op die van invloed kunnen zijn op de 
gezondheid van de mens. Het doel van dit onder-
zoek is om de aanwezigheid van en de hoeveelheid 
aan pathogene micro-organismen (Escherichia coli 
en Enterococcen) en chemisch schadelijke stoffen 
(lood en zink) te bepalen in het regenwater uit de 
durotanks op de basisscholen OS Nw. Amsterdam, 
OS Lust & Rust en OS 4 Meerzorg in Commewijne, 

om de potentiële risico’s op het oplopen van ziek-
ten als gevolg van pathogenen of chemische stof-
fen in kaart te brengen. Daarom luidt de centra-
le vraag voor het verrichten van dit onderzoek als 
volgt: “Wat is het gehalte van potentiële schade-
lijke stoffen en pathogene micro-organismen in 
het regenwater uit durotanks op basisscholen in 
Commewijne en welk gevaar vormen ze voor de 
gezondheid van de mens?” Hiervoor zijn er een 
veldonderzoek (omgevingsanalyse en enquête-on-
derzoek) en een laboratoriumonderzoek gedaan. 
Tijdens het veldonderzoek vond er een omgevings-
analyse plaats, waarbij de durotanks, het regenwa-
ter daarin en het gebruik hiervan door de leerlingen 
werd geobserveerd. Vervolgens werden de leerlin-
gen en leerkrachten/schoolhoofden geënquêteerd. 
De enquêtes verschaften informatie over de schoon-
maak van de durotank, het consumeren van regen-
water m.a.g. het vertonen van gezondheidsklachten 
z.a. diarree en buikkrampen en maatregelen die de 
school treft om te voorkomen dat de leerlingen het 
water uit de kraan drinken. Uit observatie bleek dat 
het regenwater uit de kraan wordt geconsumeerd 
door een deel van de leerlingen. Verder zijn er on-
gedierten z.a. kikkers en gekko’s aangetroffen in de 
durotank bij het openen van de deksel. De resulta-
ten van de enquêtes geven weer dat de leerlingen 
het regenwater uit de kraan 1-2 keer per week drin-
ken (meestal op de gymnastiekdagen). De durotanks 
op OS 4 Meerzorg en OS Nw. Amsterdam worden 
1-2 keer per jaar schoongemaakt, terwijl er op OS 
Lust & Rust nooit een schoonmaak van de durotanks 
is aangetroffen door de leerkrachten. Volgens de 
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WHO-standaarden moet het drinkwater vrij zijn van 
Escherichia coli en Enterococcen. Uit de laborato-
riumresultaten blijkt dat steeds twee durotanks op 
alle drie basisscholen positief zijn voor Escherichia 
coli, terwijl alle drie onderzochte durotanks op elk 
van deze scholen positief zijn voor Enterococcen. 
Hiernaast is het regenwater uit de durotanks op OS 
4 Meerzorg vrij van lood, maar de loodconcentraties 
gevonden in het regenwater op OS Nw. Amsterdam 
en OS Lust & Rust liggen veel hoger dan de grens-
waarde (0.01 mg/l). Alhoewel de zinkconcentratie 
in het regenwater op alle drie basisscholen veel 
lager dan de grenswaarde (5 mg/l) ligt. Uit dit on-
derzoek blijkt dat het gebruik van regenwater voor 

de consumptie afgeschaft moet worden. De con-
sumptie van regenwater werd in 1938 al verboden, 
maar dit wordt toch door de overheid gedoogd. Het 
Ministerie van Volksgezondheid moet het Bureau 
Openbare Gezondheidszorg tijdig voorzien van de 
nodige financiën, personeelsversterking en andere 
hulpmiddelen, zodat dit watermonitoringsprogram-
ma optimaal uitgevoerd kan worden. Indien niet 
kan worden voldaan aan de randvoorwaarden om 
de wijken te voorzien van drinkwater, is het aan te 
bevelen om een buitenlandse zuivermethode (First-
flush systeem) voor regenwater te introduceren en 
te implementeren.
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Samenvatting		

Fernandes Bottling Company N.V. is opgericht in 
1938 door de heer Jules Fernandes en is produ-
cent van Fernandes frisdranken. De smaken die 
door Fernandes Bottling geproduceerd worden 
zijn Cherry Bouquet, Cream Ginger, Green Punch 
en Pineapple en wel in de formaten van 250, 350, 
591, 1000 en 1500 milliliter. De frisdranken van 
Fernandes Bottling bevatten mogelijkerwijs sulfiet. 
Sulfiet komt van nature voor in bepaalde producten, 
maar het kan aan voedingsmiddelen worden toege-
voegd als conserveermiddel. Sulfieten worden vaker 
in vloeibare vorm gebruikt in koude dranken of op 
voedsel gespoten. Sulfieten worden gebruikt om 
de smaak en kleur van het voedsel te behouden, de 
bacteriegroei te remmen en medicatie te behouden. 

Sulfieten maken zwaveldioxide-gasvrij, waarvan het 
actieve bestanddeel dranken en voedingsmiddelen 
helpt bewaren. Sulfiet behoort tot één van de veer-
tien allergenen die erkend zijn door de Europese 
Unie. 

De centrale vraag van mijn onderzoek luidt als volgt: 
‘Wat is de concentratie van het allergeen sulfiet 
dat voorkomt in de frisdranken gebotteld door 
Fernandes Bottling Company en voldoet deze aan 
de voedselveiligheidsstandaard? 
Tijdens dit onderzoek is er gekeken naar wat een 
voedselallergeen is, welke ingrediënten gebruikt zijn 
voor de bereiding van de Fernandes frisdranken, wat 
de toegestane hoeveelheid van sulfiet in de frisdran-
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ken is, wat de gezondheidseffecten van sulfiet op de 
mens is, én welke voedselveiligheidsstandaarden 
worden gehanteerd door de Codex Alimentarius, 
de WHO, FDA en de Europese Unie. Een voedselal-
lergie of voedselovergevoeligheid is een abnormale 
immuunreactie op onschadelijk voedsel. Het im-
muunsysteem ziet dit voedingsbestanddeel als een 
indringer. Deze indringer wordt allergeen genoemd. 
Een voedselovergevoeligheid kan ingedeeld worden 
in twee hoofdclassificaties nl. allergische en niet-al-
lergische voedselovergevoeligheid. Sulfiet behoort 
tot niet-allergische voedselovergevoeligheid. Verder 
is de concentratie van sulfiet bepaald in Cherry 
Bouquet, Cream Ginger, Green Punch en Pineapple 
dranken. Voor het bepalen van de concentratie van 
sulfiet zijn er voor drie methodes gekozen. De me-

thodes zijn: nl. teststripmethode, ionchromatogra-
fische methode en de geoptimaliseerde Monier-
Willamsmethode AOAC 990.28. De teststripmetho-
de is op het laboratorium van Fernandes Bottling 
uitgevoerd en de ionchromatografische methode 
op het Intertek laboratorium. De geoptimaliseerde 
Monier-Williams-methode is uitgevoerd door de 
Eurofins Scientific Inc. gevestigd in California. Aan 
de hand van de verkregen resultaten kan gecon-
cludeerd worden dat sulfiet niet vermeld hoeft te 
worden op het label van de frisdrank, omdat het 
binnen de aanvaarbare dagelijkse inname volgens 
de vereiste van de Codex alimentarius en de Food 
Drug Adminstration ligt. De vereiste van de concen-
tratie van sulfiet in frisdrank is kleiner dan 10 mg/
kg. Anders dient die vermeld te worden op het label.

Samenvatting

De cacao is inheems in Midden – Amerika en het 
noordelijke deel van Zuid – Amerika. Cacaopoeder 
is afkomstig van de cacaoboon, de vrucht van de ca-
caoboom. De smaak en kleur worden bepaald door 
de kwaliteit van de cacaoboon en de temperatuur 
van het roosteren, maar ook door de zuurgraad van 
de boon. Het is rijk aan antioxidanten (Flavonoïden) 
en mineralen, zoals magnesium. Cacaobonen zijn 
zeer voedzaam en bieden een indrukwekkende 
hoeveelheid eiwitten, vezels, gezonde vetten, mi-
neralen en plantaardige stoffen zoals flavonoïden. 
Cacaobonen zijn rijk aan flavonoide antioxidanten, 

waaronder epicatechine, catechine en procyanidi-
nen. Cacaobonen en andere cacaoproducten kun-
nen ontstekingsremmende effecten hebben, uw im-
muunsysteem versterken en beschermen tegen dia-
betes, hartaandoeningen en bepaalde vormen van 
kanker. Cacaobonen bevatten stimulerende mid-
delen die bij overmatig gebruik nadelige effecten 
kunnen veroorzaken. U moet ook voorzichtig zijn of 
cacaobonen vermijden als u zwanger bent, borst-
voeding geeft of gevoelig of allergisch bent voor 
chocolade of voedingsnikkel. Cacaobonen zijn een 
uitstekende aanvulling op veel gerechten waaron-
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der smoothies, gebak, vleesgerechten en dranken. 
Cacaoproducten worden verbonden met een lager 
gewicht en de toevoeging van cacao aan uw dieet 
kan helpen om sneller gewicht te verliezen. Cacao 
kan gezonde tanden bevorderen door bacteriën te 
bestrijden die gaatjes veroorzaken, maar dit geldt 
niet voor suikerhoudende producten. Het bevordert 
ook een gezonde huid door het te beschermen te-
gen zonlicht en de bloedsomloop, het huidopper-
vlak en de hydratatie te verbeteren. Studies tonen 
aan dat de flavanolen uit cacao de bloedtoevoer 
naar de huid kunnen verbeteren en deze kunnen be-
schermen tegen schade door de zon. Cacao of pure 
chocolade kan de hersenfunctie verbeteren door 
de bloedstroom te verhogen. Het bevat ook stimu-
lerende middelen zoals cafeïne en theobromine. 
Suriname is de thuisbasis van zowel wilde cacao, die 
groeit in het met regenwoud bedekte binnenland, 
als gecultiveerde Trinitario cacao die groeit in het 
kustgebied. Het cacao-onderzoek op Brokobaka, dat 
geen antwoord heeft kunnen geven op de vraag of 
de cacaocultuur in het binnenland haalbaar zou zijn, 
kwam als eerste door het niet beschikbaar zijn van 
geschikte schaduwbomen voor cacao in het binnen-
land. Ten tweede door de krullotenziekte, die ook in 
het binnenland een reëel gevaar is. Ten derde vorm-
den de aantastingen van de kolven van cacao door 
een schimmelvorming, vanwege de hogere regenval 
in het binnenland dan in de kustvlakte, waarschijn-
lijk een groter probleem. 

Ten laatste is de vruchtzetting gering, waardoor de 
opbrengsten laag zijn. 
Na een aantal jaren werd cacao afgevoerd vanwege 
de volgende redenen: 
1.  Zolang er geen goede remedie bestond tegen 

de krulloten ziekte was cacao een te riskant ge-
was.

2.  Er bestond geen belangstelling meer voor de 
cacaocultuur in Suriname, noch bij de kleinland-
bouwers (cacao zou qua zorg en onderhouds-
vereisten niet passen bij de mentaliteit van de 
klein-landbouwer), noch bij de plantageland-
bouw. 

3.   Voor de klein-landbouwers was er met de teelt 
van sinaasappel en de veeteelt meer te verdie-
nen. De plantagelandbouw moest het afleg-
gen tegen goedkoper geproduceerde cacao uit 
Afrika en Azië. 

Probleemstelling 
De cacaoboon staat in eerste instantie bekend om 
haar eigenschappen die leiden tot de productie 
van cacao. Echter, bevat deze boon additionele, 
bioactieve chemische stoffen die zowel de gezond-
heid bevorderen alsook stoffen die fungeren als 
anti-nutriënten. Cacao komen we ook vaker tegen 
in huidverzorging. Cacao wordt minder gebruikt, 
omdat men niet bewust is van de goede bestand-
delen die het bevat voor de cosmetica-industrie. 
Door de vele positieve werkingen van cacao zal de 
Surinaamse samenleving bewust worden van de 
goede bestanddelen die het bevat voor de cosme-
tica-industrie. Met de bioactieve moleculen wordt 
bedoeld alle stoffen, die een bepaald biologische of 
fysiologische activiteit of functie hebben. Ze hebben 
een gezondheid bevorderend effect en komen voor 
in zowel kunstmatige als natuurlijke producten. De 
producten, waaraan deze stoffen zijn toegevoegd, 
moeten veilig zijn en de consument mag niet wor-
den misleid door de vermeldingen over de gezond-
heidseffecten van deze stoffen (Pubmed, 2008). 

Methode van onderzoek 
De afstudeeropdracht dient uitgevoerd te worden. 
Tijdens en na de uitvoering wordt er vervolgens 
een afstudeerverslag in elkaar gezet. De informatie 
wordt verkregen door wetenschappelijke websites 
na te gaan en via literatuuronderzoek om zodoen-
de te achterhalen wat de gezondheidseffecten van 
cacao zijn. Er zijn een aantal, dat cacaoproducten 
maken of verwerken. Deze bedrijven zijn benaderd 
voor interviews. Vervolgens is nagegaan of de klan-
ten de gezondheidseffecten ervaren. De actieve 
cacaobestanddelen bevatten diverse opwekkende 
stoffen die een bewezen effect hebben op de herse-
nen, bloeddruk en bloedvaten. Doordat er positieve 
bijwerkingen zijn, is het dan raadzaam een product 
ervan te maken en die verder te verhandelen.
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Samenvatting		

Chocolade is een onmisbaar product op deze wereld; 
deze wordt geproduceerd uit cacaomassa, verkre-
gen uit geroosterde en gemalen cacaobonen. Maar 
ook cacao bijproducten worden hieruit vervaardigd. 
Dit proces van cacaoboon tot cacao bijproducten/ 
grondstof voor chocolade, welke geschiedde op en-
kele plantages, heeft in het verleden op economisch 
gebied vele voordelen voor Suriname met zich mee-
gebracht. Maar voor het verkrijgen van de grondstof/ 
bij- producten, gaat er een heel proces aan voor-
af, o.a. drogen en fermenteren van de cacaoboon. 
Doordat in het verleden verschillende zaken een rol 
hebben gespeeld, ging de cacaocultuur sterk achter-
uit en verdween uiteindelijk in zijn geheel. 

Middels dit onderzoek wordt getracht de cacaocul-
tuur in Suriname weer tot bloei te brengen. Dit door 
na te gaan wat de exacte oorzaken in het verleden zijn 
geweest, die geleid hebben tot het ten gronde gaan 
van deze cacaocultuur en hoe deze voorkomen kun-
nen worden, zodat de cacaocultuur weer hersteld kan 
worden. 

De cacaoboon is afkomstig van de cacaoboom, welke 
groeit onder gunstige omstandigheden in het tropisch 
klimaat. De voedingsstoffen nodig voor de groei van 
zo’n boom, zorgen ervoor dat de boom gezond groeit. 
Bij tekorten aan voedingsstoffen in de bodem, dienen 
er meststoffen te worden toegevoegd aan de bodem, 
die ervoor zorgen dat de tekorten worden aangevuld 
tot de geschikte hoeveelheden. 

Aan de hand van het bovengenoemde, is de centrale 
vraag geformuleerd, welke als volgt luidt: Hoe kunnen 
de chemische en organo-chemische eigenschappen 
in de bodem een bijdrage leveren aan een bloeiende 
toekomst van de cacaocultuur in Suriname? 

In het verleden heeft er een enorme uitbraak van o.a. 
de krullotenziekte plaatsgevonden, wat resulteerde 
in een sterke afname van de cacaoproductie. Behalve 
de ziektes hebben de grote droogten de cacaocultuur 
ook nadelig beïnvloed. Het gevolg was het uitdrogen 
van bomen en een tekort aan humusvorming. Dit te-
kort leidde tot een ondermaat aan voedingsstoffen 
in de bodem. Al deze zaken hebben een steentje bij-
gedragen aan de achteruitgang en verwaarlozing van 
dergelijke cacaoplantages in Suriname. 

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat de belang-
rijkste parameters die zich in de bodem moeten be-
vinden voor een gezonde groei van de cacaoboom, 
zijn: de zuurgraad, Stikstof (N), Fosfor (P), Kalium (K), 
Magnesium (Mg), Zwavel (S), CEC factor en het orga-
nische stofgehalte. 
De referentiewaardes zijn voor Mg 0.0045- 0.0075%, 
Ca 0.236- 0.518%, K 0.0078- 0.0308% Organische 
C 0.0078- 0.0308% en P 0.0068- 0.0035%. Hierna heeft 
er een veldonderzoek plaatsgevonden; dit om de hui-
dige situaties op enkele vroegere cacaoplantages in 
Suriname, en wel Waterland, Peperpot en Marseille, 
te visualiseren en om bodemmonsters (24 per plan-
tage) af te nemen voor onderzoek. Vervolgens heeft 
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er een laboratoriumonderzoek plaats gevonden, 
voor het analyseren van de bodemmonsters die zijn 
afgenomen op de cacaoplantages. Dit ter onderzoek 
naar de verschillende elementen die voorkomen in 
de bodem van de bezochte cacaoplantages, om zo-
doende na te gaan of er een tekort of overmaat is 
aan de nodige voedingsstoffen in de cacao bodems 
en welke meststoffen in welke hoeveelheden toege-
voegd dienen te worden voor het normaliseren van 
de voedingsstoffen tekorten in de cacao bodems. 
Enkele elementen konden niet bepaald worden; deze 
zijn: Stikstof (N), CEC en Zwavel (S). Dit, omdat de la-
boratoriums waar de samples werden geanalyseerd, 
niet beschikten over de apparatuur voor het bepalen 
van deze elementen. 

De analyseresultaten zien er als volgt uit: 
-    Plantage Marseille: Mg 0.0476%, Ca 0.0979%,  

K 0.0512% Organische C 0.129% en P 0.0051%. 

-   Plantage Peperpot: Mg 0.0326%, Ca 0.0508%,  
K 0.109% Organische C -0.285% en P 0.0075%. 

-   Plantage Waterland: Mg 0.0578%, Ca 0.0353%, 
K 0.0506% Organische C -1.901% en P 0.0090%. 

Aan de hand van de resultaten kan geconcludeerd 
worden dat er een tekort is aan de belangrijkste voe-
dingsstoffen in de cacao bodems, welke zorgen voor 
de gezonde groei van de cacaobomen. Om deze te-
korten te normaliseren dienen er organische mest-
stoffen of anorganische meststoffen te worden toe-
gevoegd aan de cacao bodems. In overweging tegen 
elkaar is gebleken dat organische meststoffen veel 
meer voordelen hebben ten opzichte van anorgani-
sche. Geconcludeerd is dat voor het weer tot bloei 
brengen van de vroegere cacaoplantages, de voe-
dingsstoffen tekorten dus opgevangen zouden moe-
ten worden met organische meststoffen.
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Samenvatting		

Op de afdeling Bacteriologie op het Centraal 
Laboratorium worden er medische processen ver-
richt met als gevolg dat er medisch afval ontstaat. 
Biomedisch afval is afval afkomstig van zorginstel-
lingen, onderzoekscentra en laboratoria met be-
trekking tot medische procedures en dat gevaren 
met zich meebrengt bij het genereren en verwerken 
hiervan. Wegens de vele risico’s verbonden aan be-

smettelijk biomedisch afval is het noodzakelijk om 
adequate en praktische richtlijnen te volgen die be-
stemd zijn voor alle faciliteiten, die biomedisch afval 
produceren, vervoeren, opslaan, verwerken/behan-
delen en storten. Dit om adequaat beheer van het 
afval te garanderen en zodoende het personeel, het 
milieu en het algemene publiek te beschermen. Om 
dit biomedisch afval op een verantwoorde manier 
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te beheersen, is er een medisch afvalbeheersys-
teem nodig. Het Centraal Laboratorium fungeert als 
centraal en referentielaboratorium en levert hoog-
waardige en betrouwbare laboratoriumdiensten ten 
behoeve van de public health. Ook verschaft het de 
juiste informatie bestemd voor beleidsmakers. Maar 
het bezit geen afvalbeheersysteem. Dit systeem 
moet dus opgezet worden en te beginnen met de 
afdeling Bacteriologie. De doelstelling van dit onder-
zoek is daarom het opzetten van een afvalmanage-
mentsysteem voor de afdeling Bacteriologie met 
inachtneming van de internationale voorwaarden 
en vereisten en vervolgens nagaan of het opgezette 
afvalmanagementsysteem haalbaar is ten opzichte 
van functionele aspecten. 

De centrale vraag die hieruit volgt, is “In hoever-
re kan een afvalbeheersysteem opgezet worden 
voor de afdeling Bacteriologie van het Centraal 
Laboratorium van BOG volgens kwaliteitseisen en 
welke methoden of richtlijnen zijn toepasbaar?” 

Om deze vraag te beantwoorden zijn er verscheide-
ne onderzoeksmethoden gebruikt. Ten eerste is met 
behulp van literatuuronderzoek nagegaan wat me-
disch afval is en welke de risico’s eraan verbonden 
zijn. Ook is nagegaan wat een afvalbeheersysteem 
is en welke de eisen zijn voor het opstellen van dit 
systeem volgens internationale richtlijnen van de 
World Health Organization. Door een bezoek aan 
het NIMOS is er een beeld verkregen van de huidige 
situatie in Suriname betreffende medisch afvalbe-
heer. Vervolgens op de afdeling Bacteriologie is er 
door middel van inventarisatie, een afvalproduc-
tie-enquête en interviews van de hoofden van de 
subafdeling, een beoordelingsrapport opgesteld. 
Daarna is er nagegaan welke richtlijnen of metho-
den toegepast kunnen worden voor de subafdelin-
gen van Bacteriologie. Uit de verkregen resultaten 
is gebleken dat ten eerste alle personen die worden 
blootgesteld aan medisch afval mogelijk het risico 
lopen gewond of besmet te raken door inademing, 
inslikken, een snee in de huid of door de slijmvlie-
zen. Ook uit het literatuuronderzoek afkomstig van 

de WHO (World Health Organization) blijkt dat een 
medisch afvalbeheersysteem bedoeld is om me-
disch afval te verminderen om zodoende de risico’s 
die hiermee gepaard gaan te verminderen. Dit kan 
bereikt worden door afvalminimalisatie, identifica-
tie en scheiding, recycling, verzamelen en opslag, en 
juiste behandeling en verwijdering. 

Uit resultaten verkregen uit de inventarisatie gedaan 
op de afdeling Bacteriologie, om een beeld te krijgen 
van de huidige situatie is geconstateerd dat er op de 
subafdelingen wel gewerkt wordt volgens richtlijnen 
van de WHO maar er zijn wel een paar tekortkomin-
gen. Enkele belangrijke zijn: het ontbreken van een 
afvalbeheerplan, het ontbreken van noodzakelijke 
voorschriften en instructies over het verwerken van 
afval, afwezigheid van een persoon die of team dat 
verantwoordelijk is voor het toezicht houden op de 
processen voor het beheer van afval, onvoldoende 
training, het niet kwantificeren van het afval dat 
wordt gegenereerd in betrouwbare archieven en 
geen regelmatige controle of de procedures nage-
leefd worden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat 
Suriname nu goed op weg is met een goed milieu-
plan waaronder het behandelen van medisch afval. 
Het feit dat de ontwerpwet Milieu Raamwet goed-
gekeurd is op 26 maart 2020, maar ook het plaatsen 
van verbrandovens in de verschillende districten is 
alvast een stap in de goede richting. Dit en nog meer 
maatregelen zijn noodzakelijk om de efficiëntie en 
effectiviteit te waarborgen op landelijk niveau maar 
dat moet nog blijken. Ten slotte, met de resultaten 
uit het onderzoek kan er geconcludeerd worden dat 
het wel haalbaar is om een afvalbeheersysteem op 
te zetten op de afdeling Bacteriologie met wat aan-
passingen zoals aangegeven volgens de WHO. Door 
een commissie in te stellen die verantwoordelijk is 
en controle uitvoert op het systeem en ook een af-
valplan op te stellen met de juiste richtlijnen voor 
elke afdeling moet dit systeem opgezet kunnen wor-
den. Aanbevolen is ook optimale training voor het 
personeel en dat er een begroting gemaakt wordt 
om het geheel te budgetteren.
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Samenvatting		

Al vanaf 2006 werd erkend dat Diabetes mellitus 
een groeiend gezondheidsprobleem wordt in de 
wereld. Om deze reden maken de World Health 
Organization (WHO) en de International Diabetes 
Foundation (IDF) zich ernstig zorgen over de ontwik-
keling van deze ziekte. Net als in de meeste landen, 
zijn hart- en vaatziekten in Suriname ook de belang-
rijkste doodsoorzaak. Hart- en vaatziekten zijn de 
belangrijkste doodsoorzaak van alle patiënten met 
diabetes. Diabetes werd al vroeg erkend als een car-
diovasculaire risicofactor bij het onderzoek van risi-
cofactoren in de Framingham Heart Study (wielkens, 
2016). De studie wees uit dat diabetes een 2 tot 4 
maal verhoogd risico was. Ook werd er bewezen dat 
diabetes een sterkere risicofactor is voor hart- en 
vaatziekten bij vrouwen dan bij mannen. Suikers die 
van nature aanwezig zijn in groenten, fruit en zui-
velproducten als melk en yoghurt zorgen voor ener-
gie van het lichaam. De World Health Organization 
(WHO) heeft de gemiddelde suikerinname gesteld 
op 25 gram geraffineerde suiker per dag. 

De hoofdvraag in dit onderzoek is als volgt: “Hoe 
groot is de gemiddelde suikerconsumptie van de 
gemiddelde Surinamer per dag van vaste levens-
middelen in Paramaribo?” 

Het doel van dit onderzoek was na te gaan hoeveel 
suiker de gemiddelde Surinamer dagelijks ongeveer 
binnen krijgt door de suiker-gezoete vaste levens-
middelen en welke het meest worden geconsu-
meerd. Dit onderzoek heeft ook als doel na te gaan 
of de invoering van een kleurcode een bijdrage kan 
leveren tot vermindering van het suikergebruik. 
Middels een enquêteonderzoek bij 150 Surinamers 

is er nagegaan welke suiker-gezoete vaste levens-
middelen het meest worden geconsumeerd. Van de 
10 suiker-gezoete vaste levensmiddelen uit de en-
quête is het suikergehalte in duplo gemeten op twee 
brixapparaten. Verder werden interviews gehouden 
met diëtisten en een arts. Uit de interviews kan men 
zien dat de ziekte Diabetes mellitus het meest voor-
komt bij de Javaanse bevolkingsgroep, gevolgd door 
de Hindoestanen en daarna de Braziliaanse bevol-
kingsgroep. Ook is er aangegeven dat meer dan de 
helft van de patiënten overgewicht heeft, waaron-
der obesitas. Uit de interviews is ook gebleken dat 
de ziekte tot stand komt door eetgewoontes, leef-
gewoontes, familiaire gebondenheid en door weinig 
kennis over de ziekte DM. Na de metingen van de 
suiker-gezoete vaste levensmiddelen en interviews 
werd er een tweede enquête online gezet om zo na 
te gaan of het invoeren van een kleurcode (rood, 
oranje, groen) zal bijdragen tot verandering van 
het suikergebruik door de Surinamers. Voor deze 
enquête zijn 88 Surinamers geënquêteerd. Uit een 
steekproef van 30 personen kan er worden gezegd 
dat de gemiddelde suikerinname per dag is 47,7 
gram voor wat suiker-gezoete vaste levensmiddelen 
betreft, met uitschieters van 9 gram tot zelfs 405 
gram suikerinname per dag. Uit het onderzoek kan 
worden aanbevolen dat de invoering van een kleur-
code voor de producten wel zal kunnen helpen bij 
het verminderen van het aantal DM-patiënten en 
het bewust maken van de mensen bij de hoeveel-
heid suikergebruik, maar pas wanneer er goede 
voorlichting wordt gegeven aan de gemeenschap.
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Samenvatting		

Kasiri is een traditionele alcoholische drank binnen 
de inheemse gemeenschap in Suriname. Het betreft 
een eeuwenoude drank, waarbij het bereidings-
proces van generatie op generatie is overgedragen. 
Kasiri wordt bereid uit bittere cassave en rode napi. 
Na de bereiding wordt de kasiri gefermenteerd 
(Albert Orasi, 2020). Echter, het komt vaak voor dat 
er tijdens het fermentatieproces naast ethanol ook 
een klein beetje methanol wordt gevormd. Wanneer 
methanol in het lichaam terechtkomt, wordt het ge-
metaboliseerd tot mierenzuur. Mierenzuur op zich 
is zeer giftig en kan op basis van de ingenomen con-
centratie verschillende gezondheidscomplicaties 
met zich meebrengen waaronder buikpijn, braken, 
blindheid en kan bij zeer hoge concentratie zelfs 
de dood tot gevolg hebben (Organization, World 
Health, July 2014).  

De centrale vraag hierbij luidde: “In hoeverre vol-
doet de methanolconcentratie in kasiri aan de 
WHO-standaarden van methanol in alcoholische 
dranken?” 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat methanol afkom-
stig is van planten. Methanol is van nature aanwe-
zig in alle soorten planten. Het ontstaat doordat 
pectine die het grootste deel van de plantencellen 
vormt, wordt gehydroliseerd in aanwezigheid van 
het enzym Pectine Methyl Esterase (PME) tot me-
thanol en pectate (Ren & Kermode, 2000). Dit PME-
enzym is van nature aanwezig in de plant. Het zorgt 
ervoor dat de plant wordt beschermd tegen externe 
ziekten en plagen (Wormit & Usadel, 2018; Leclere, 
Cutsem & Michiels, 2013). Verder is het bekend dat 
het PME-enzym wordt gedragen door bepaalde 
soorten micro-organismen waaronder bacteriën die 
door het menselijk lichaam worden gedragen. Door 

contaminatie van micro-organismen die het PME-
enzym dragen, is de kans groter dat er meer me-
thanol ontstaat. Het is daarom van groot belang dat 
alles wordt gesteriliseerd voordat er wordt begon-
nen met het fermentatieproces (Ohimain, 2016). 
Volgens de Europese Unie (EU) en de Amerikaanse 
standaarden mag er maximaal 2 mg methanol per 
kilogram lichaamsgewicht ingenomen worden zon-
der gezondheidsrisico te lopen. Uitgaande van een 
persoon van 60 kg mag er maximaal 120 mg metha-
nol per dag ingenomen worden. Deze standaarden 
worden ook geaccepteerd door de WHO (Zamani, 
2019). 

Tijdens dit onderzoek is er kasiri uit drie verschil-
lende dorpen in Suriname getest. Voor het meten 
van methanol in Kasiri is gebruik gemaakt van ASTM 
D3695. De ASTM D3695 is een standaardmethode 
voor het meten van vluchtige alcoholsoorten mid-
dels gaschromatografie met een HP Carbowax co-
lumn en een FID-detector. De samples waren 100 ke-
ren verdund en gespiked met 100 PPM 99% metha-
nol, zodat de storende werking van het aanwezige 
ethanol in Kasiri vermeden kon worden. Vervolgens 
werden de samples gefiltreerd door een 45 µm fil-
ter alvorens te zijn gemeten. De resultaten werden 
terug gecalculeerd door een 100 PPM blank sipike 
solution te meten. 
De gemeten concentratie van methanol in de Kasiri 
liggen tussen 55 mg/l en 1169 mg/l. Gezien de EU 
en de Amerikaanse standaarden is het niet uitgeslo-
ten dat het drinken van kasiri geen gezondheidsri-
sico met zich kan meebrengen. Uitgaande van een 
persoon van 60 kg zou er wel sprake zijn van me-
thanolvergiftiging indien er een liter of meer kasi-
ri wordt geconsumeerd binnen 24 uren. Daarnaast 
werd er ook middels een enquêteonderzoek nage-
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gaan of de mensen in Suriname bewust zijn van de 
voorkomen en gevaren van methanol in alcoholi-
sche dranken. Uit de resultaten blijkt dat 58 % van 
de mensen die deelnamen, niet bewust waren van 
de gezondheidsrisico die kunnen optreden als ge-
volg van methanol vergiftiging. Er is verder gebleken 
dat er vanuit de overheid in Suriname geen controle 
wordt uitgevoerd op het voorkomen van methanol 
in alcoholische dranken. Er zijn ook geen lokale wet-
gevingen die getoetst kunnen worden op methanol 

in alcoholische dranken. Als aanbeveling hierbij zou 
er meegegeven kunnen worden dat er wetgevingen 
worden ontwikkeld ter voorkoming van methanol-
vergiftiging door consumptie van alcoholische dran-
ken. Verder zouden er richtlijnen gegeven moeten 
worden aan de verschillende inheemse gemeen-
schappen in Suriname om op een veilige en verant-
woordelijke manier alcoholische dranken te fermen-
teren in het bijzonder kasiri.  
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Samenvatting		

In Suriname beschikken de apotheken over geau-
tomatiseerde informatiesystemen, maar de patiën-
tengegevens zijn verdeeld over verschillende apo-
theken, waardoor zij nooit over de gehele medica-
tiehistorie van patiënten kunnen beschikken. Naar 
aanleiding hiervan is dit onderzoek gedaan en een 
oplossing hiervoor bedacht. De oplossing is om een 
informatieuitwisselingsplatform tussen apotheken 
in Suriname op te zetten voor een betere patiënten-
veiligheid en een beter gezondheidsniveau in het 
algemeen. Door het opzetten van een netwerkinfra-
structuur ten behoeve van een informatie-uitwisse-
lingsplatform tussen apotheken kan ervoor gezorgd 
worden dat apothekers in Suriname veilig toegang 
kunnen krijgen tot patiëntengegevens zoals recente 
medicatiehistorie en verzekeringsgegevens. 

De hoofdvraag luidt als volgt: “Wat is er nodig voor 
het opzetten van een veilige netwerkinfrastructuur 
ten behoeve van informatie-uitwisseling tussen 
apotheken in Suriname om succesvol te kunnen im-
plementeren?” 

De onderzoeksmethoden die gehanteerd zijn voor 
het uitvoeren van dit onderzoek zijn de deskrese-
arch methode (literatuurstudie) en kwalitatief on-
derzoek (interviews gesprekken). De resultaten van 
dit onderzoek bieden een optimale en duurzame 
oplossing voor hetgeen daarmee beoogd wordt. Er 
kan geconcludeerd worden, dat door het opzetten 
van een gegevensuitwisselingsplatform voor apo-
theken, er gezorgd kan worden dat de apotheken 
altijd up-to-date zijn met betrekking tot patiënten-
gegevens. Medicatiebewaking van de patiënt komt 
aan orde. Hierdoor zal overdosering worden voorko-
men, controle-uitvoering van dubbele medicatie en 
controle van recente verzekeringsgegevens zullen 
er plaatsvinden. Het belangrijkste is dat hierdoor de 
patiëntenveiligheid gegarandeerd is. Om deze voor-
delen te kunnen behalen, wordt aanbevolen om een 
schakelpunt te implementeren, dat als een centrale 
netwerkpunt zal functioneren. Het gaat om privacy-
gevoelige informatie van patiënten die hierover ver-
stuurd zullen worden. Daarom dienen alle apothe-
ken via een site-to-site VPN-verbinding aangesloten 
te zijn op het schakelpunt. Alle apotheken zullen via 
een VPN-tunnel (GRE over IPsec) verbonden worden 
met het schakelpunt.
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Samenvatting		

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname is in 2017 ge-
start met het uitrollen van het Telesur breedband na-
tionaal project (TNBP) dat landelijk werd uitgevoerd 
met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de 
dienstverlening. In dit onderzoek werd het ‘last mile’ 
kopernet van het Fiber tot the curb onderzocht. De 
situatie is dat na de migratie er toch heel veel storin-
gen voorkomen of worden gemeld. 

Hiervoor is de volgende centrale onderzoeksvraag 
geformuleerd: Wat is de oorzaak van de dagelijkse 
‘last mile’ storingen van de klanten binnen Telesur 
op de FTTC-infrastructuur en hoe kan dit verbeterd 
worden? 

De bedoeling van het FTTC oftewel Fiber to the curb 
is dat na het project de storingen minder zouden zijn. 
De verschillende onderzoeksmethoden zijn gebruikt 
om inzicht te krijgen. Er is literatuuronderzoek ge-
daan wat de koperkabel en het geheel FTTC-netwerk 
inhouden. Met het kwantitatief onderzoek is nage-
gaan hoeveel en wat voor type storingen er waren 
met een storingsapplicatie. Ook is er veldonderzoek 
gedaan dat diende als extra versterking van de re-
sultaten. Verder is het grootste deel van het Telesur 
infrastructuur ongeveer 35 jaar oud en zou eigen-
lijk vervangen moeten worden. Om het onderzoek 
uit te voeren is er gewerkt van binnen en buiten uit 
Telesur namelijk op het veld. Bij het onderzoek van 
binnenuit is er gewerkt met een storingsapplicatie 
en met Power Bi (een data-analyse applicatie) om de 
resultaten makkelijker aan te duiden die antwoord 
zullen geven op de oorzaak van de storingen. Het 
onderzoek op het veld zal is bedoeld om de conclu-

sies van het onderzoek te versterken. Het doel hier 
is om duidelijk aan te geven waar de oorzaak ligt van 
het aantal dagelijkse storingen na afronding van het 
FTTCproject met een storingsapplicatie. Op basis van 
de resultaten van dit onderzoek zijn er adviezen of 
aanbevelingen uitgebracht waarvan Telesur profijt 
kan hebben. Uit de data die gegenereerd is, zijn er 
twee resultaten namelijk: een algeheel resultaat 
waarbij alle gebieden en FTTC-kasten zijn meegeno-
men en een gefilterd resultaat waarbij niet alle ge-
bieden en FTTC-kasten zijn meegenomen. Op basis 
van de onderzoeksresultaten van het algeheel re-
sultaat kan worden geconcludeerd dat de meeste 
storingen liggen aan de ‘last mile’ en als tweede de 
binnenshuis installaties. Bij de gefilterde resultaten 
is het juist het omgekeerde, dat de binnenshuis in-
stallaties van de klanten vaker een storing hebben en 
als tweede de “lastmile”. Er is geen oplossing vanuit 
dit onderzoek voor het algeheel resultaat omdat er 
al een oplossing is samengesteld door Telesur name-
lijk het “fiber to the home” project. Mogelijke oplos-
singen voor de gefilterde resultaten zijn dat bij de 
binnenhuisinstallatie, Telesur haar klanten beter zou 
moeten informeren hierover via verschillende me-
diabronnen en regelmatig te laten nakijken door een 
technici. Verder zouden ze master sockets kunnen 
plaatsen bij klanten (een andersoortig stopcontact). 
ADSL loop extenders, VDSl vectoring en het vervan-
gen van de “lastmile” zijn allemaal opties die een bij-
drage zouden kunnen leveren aan het probleem van 
de “lastmile” storingen van de gefilterde resultaten.
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Samenvatting

Augmented Reality is een technologie die werkt op 
computer vision-based herkenningsalgoritmen om 
geluid, video, grafische afbeeldingen en andere op 
sensor gebaseerde ingangen op echte objecten te 
vergroten met behulp van de camera van een appa-
raat. Augmented Reality op een commercieel plat-
form is nog niet bekend in Suriname. Augmented 
Reality komt voor in games (spelletjes) en sociale 
media-applicaties zoals Pokémon Go, Instagram, 
Snapchat etc. Augmented Reality applicaties op het 
commercieel platform wordt het meest gebruikt in 
de ontwikkelde landen. 

De probleemstelling luidt als volgt: In Suriname kent 
men nog de traditionele manier van winkelen, waar-
bij de klant naar verschillende winkels moet gaan 
alvorens hij het gewenste product heeft gevonden. 
Deze manier van winkelen is erg tijdrovend. Door 
online winkelen, komt de klant steeds minder in de 
fysieke winkel. Echter kan de platte weergave wel 
een beperking zijn. Daarom is het noodzakelijk om 
uit te kijken naar andere technologische mogelijk-
heden, die de wereld trend biedt met een moder-
ne manier van inkopen doen door toepassing van 
Augmented Reality. Middels Augmented Reality kan 
het winkelen leuker en gemakkelijker gemaakt wor-
den door de beschikbaarheid van producten in de 
verschillende winkels digitaal via internet te tonen 
middels Augmented Reality digitalisatie. 

De hoofdvraag luidt als volgt: Hoe kan er een 
Augmented Reality applicatie op het commercieel 
platform geïmplementeerd worden om de traditio-
nele manier van winkelen te vervangen? 

Om antwoord te geven op het bovenstaande is de 
manier van verkopen en inkopen geanalyseerd; de 
te analyseren informatie is tot stand gekomen uit 
verschillende interviews en specifieke documenten. 
Bij het beantwoorden van de geformuleerde deel-
vragen is de kennis, die is opgedaan uit de modules 
van de vakrichting ICT, Technische Informatica van 
het Polytechnic College de basis geweest. 

Het analyseren en de interviews hebben geleid tot 
het begrijpen van het commercieel gedrag van de 
samenleving. Hieruit is gebleken dat de klant eerder 
naar de dichtstbijzijnde winkels gaat voor zijn/haar 
inkopen. Verder let hij/zij ook op de voordelen die 
te behalen valt bij een aankoop. Er is gekozen voor 
de bouw van een Android-applicatie gezien de vele 
voordelen die deze applicatie biedt. Na de keuze van 
architectuur is het ontwerp tot stand gekomen. Het 
bestaat uit een functioneel ontwerp en het datamo-
del. 

Dit ontwerp dient als leidraad bij het ontwikkelings-
proces. 
De tools die gebruikt zijn bij de ontwikkeling van 
deze applicatie zijn Unity, Vuforia, MySQL Database, 
Android Studio en Android mobiele telefoon. Verder 
is er gewerkt volgens het Model-View-Controller 
model (MVC). Dit model zorgt ervoor dat de presen-
tatie (view), de interactie (controller) en de logica 
(model) van de applicatie binnen de code geschei-
den worden gehouden. Uit de berekeningen van de 
Return On Investment is gebleken, dat de applicatie 
financieel gezien haalbaar is. Om de implementatie 
van de applicatie probleemloos te laten geschieden 
is een implementatieplan opgesteld dat uit drie 
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stappen bestaat, namelijk: testen, promoten en lan-
cering. Wanneer de applicatie al gelanceerd is, is het 
belangrijk om deze te onderhouden. Om het onder-
houd op de correcte manier te laten geschieden is 
er een onderhoudsplan opgesteld. Dit plan bestaat 
uit twee componenten, namelijk support en aanpas-
singen. 

De conclusie dat uit dit onderzoek wordt getrokken 
is dat de Augmented Reality applicatie aantal fases 
moet doorlopen, waarvan ontwikkelingsfase, struc-
tureel gedeelte, testfase en implementatiefase de 
belangrijkste zijn. Na dit onderzoek wordt er aanbe-
volen om de applicatie af te ronden en een systema-
tisch onderhoudsplan op te stellen.

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is het verbete-
ren van de ICT-dienstverlening binnen het Mungra 
Medisch Centrum. De ICT-afdeling streeft naar een 
goed functionerende servicedesk voor haar dienst-
verlening, waarbij er efficiënte diensten worden 
verleend die voldoen aan een standaard die de kwa-
liteit en zekerheid van zorg garanderen. Uit vooron-
derzoek en observatie van de onderzoeker is geble-
ken dat de IT-Servicedesk van het Mungra Medisch 
Centrum een inefficiënte afhandelingsprocedure 
hanteert voor de meldingen die dagelijks binnenko-
men. Ook ontbreekt er essentiële management pro-
cessen binnen de IT-Servicedesk om de voortgang 
van een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening 
te bewaken. Dit zorgt voor onvolledigheid en inef-
ficiëntie binnen de IT-Servicedesk, waardoor de ser-
viceverlening niet vlot verloopt. 

Hieruit kan de volgende probleemstelling afgeleid 
worden: De IT-Servicedesk van het Mungra Medisch 
Centrum beschikt niet over een efficiënte afhande-
lingsprocedure en essentiële management proces-

sen om de servicedesk efficiënt te draaien, waar-
door de serviceverlening niet vlot verloopt. 

De centrale vraag afgeleid uit de probleemstelling 
luidt als volgt: Welke maatregelen/oplossingen 
zal het verbeterplan/implementatieplan bevatten 
voor de verbetering en structurele aanpak binnen 
de huidige IT-Servicedesk van het Mungra Medisch 
Centrum? 

Het onderzoek van dit verslag is exploratief en be-
schrijvend. Voor het onderzoek worden er diverse 
onderzoeksmethoden gehanteerd namelijk: lite-
ratuurstudie, deskresearch en fieldresearch. Voor 
het onderzoek is er gekozen om de ‘best practices’ 
COBIT en ITIL samen toe te passen, omdat ze elkaar 
complimenteren en de perfecte combinatie zijn 
voor dit onderzoek. Het COBIT proces DS08 Manage 
Service desk en Incidents biedt bij dit onderzoek 
hulp om de knelpunten van de huidige situatie en 
de gewenste situatie in kaart te brengen. ITIL geeft 
een gedetailleerd management informatie over de 
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essentiële management processen die gehanteerd 
worden binnen de gewenste situatie. Uit de knel-
puntenanalyse van de huidige servicedesk blijkt dat 
er geen specifieke servicedesk medewerker beschik-
baar is, de meldingen niet worden geregistreerd, 
de tevredenheid van de klanten/medewerkers niet 
worden gemeten en dat er geen service agreement 
is binnen de dienstverlening. Verder worden de 
meldingen niet geclassificeerd op basis van bedrijfs- 
en serviceprioriteit. Er is ook nog gebrek aan diverse 
essentiële service management processen. Voor het 
uitwerken van het verbeterplan is het zevenstap-
penverbeterproces van de ITIL-levenscyclusfase ge-
raadpleegd. 

Het verbeterplan bestaat uit zeven (7) stappen/
maatregelen. De eerste stap is het vaststellen van 
een efficiënte afhandelingsprocedure voor de mel-
dingen. De meldingen die dagelijks binnenkomen 
worden opgenomen, geregistreerd, geprioriteerd 
en afgehandeld middels het incidentmanagement-

proces, het request fulfillmentproces, het change-
managementproces en het probleemmanagement-
proces. Verder worden er wekelijkse, maandelijkse 
en jaarlijkse rapporten samengesteld. De tweede 
stap is het aanschaffen van een servicedesksoft-
ware die de registratie van de meldingen makkelij-
ker maakt. De derde stap is samenstellen van een 
Service Level Agreement. De vierde stap is het in-
richten van een servicedesk binnen de ICT-afdeling. 
De vijfde stap is in dienst nemen van een service-
desk medewerker die de meldingen afhandelt en in-
voert in het systeem. De zesde stap is werken aan de 
maturity level van de servicedesk. De zevende stap 
is het houden van een jaarlijkse medewerkerstevre-
denheidsonderzoek. Verder zijn er ook enkele aan-
bevelingen die van belang zijn voor de servicedesk. 
De aanbevelingen zijn het opzetten van een com-
municatieplan voor de servicedesk en het houden 
van een medewerkerstevredenheidsonderzoek om 
andere diensten van de ICT-afdeling te verbeteren.
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Samenvatting		

De Stichting Planbureau Suriname (SPS) is belast 
met het formuleren, coördineren, monitoren en 
bijsturen van jaar- en ontwikkelingsplannen. Het 
Planbureau wordt geconfronteerd met een veelheid 
en verscheidenheid aan data van verschillende in-
stanties, ministeries en organisaties. Voornoemde 

data dienen door de SPS verwerkt, beheerd en on-
derhouden te worden. Om haar werkzaamheden 
te vergemakkelijken en professioneler te maken is 
men bezig met het reorganiseren van haar organi-
satiestructuur. Gebleken is dat de stichting momen-
teel niet beschikt over de adequate instrumenten 
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en know how om het datamanagementproces te 
verbeteren. De opdracht was het in kaart brengen 
van een datamanagementproces voor de stichting. 
Hieruit is de volgende probleemstelling is geformu-
leerd : bij de Stichting Planbureau Suriname (SPS) is 
er momenteel een gebrek is aan een geschikt (digi-
taal) datamanagementsysteem. Dit zorgt ervoor dat 
het documenteren, vastleggen en opvragen van spe-
cifieke data niet vlot verloopt. 

Uit de bovenstaande probeemstelling is de volgen-
de hoofdvraag voor dit onderzoek afgeleid:“ Wat is 
een optimale toepassing van data governance voor 
de verhoging van efficiëntie van datamanagement 
voor de Stichting Planbureau Suriname? ”. 

Het doel van dit onderzoek is om de huidige situa-
tie van de SPS met betrekking tot datamanagement 
in kaart te brengen en om uit te vinden op welke 
wijze dit zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. Het 
toepassen van data governance zal een technische 
verbetering brengen in het systeem met betrek-
king tot data en documentbeheer binnen het over-
heidsapparaat. Om antwoord te kunnen geven op 
de hoofdvraag, is er gebruikgemaakt van diverse 
onderzoeksmethoden, te weten: interviews afne-
men van de verschillende stafleden, literatuurstudie 
en eigen observatie. Aan de hand hiervan is er een 
assessment geschreven. Blijkens het resultaat van 
het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de 

stichting zich momenteel bevindt in de transitiefase 
waarbij de data van verschillende afdelingen zonder 
een vaste structuur van datamanagement overgaat 
naar een centraal datamanagement. Deze overgang 
is nodig om het managementproces naar het ge-
wenste en vereiste gehalte te tillen, zodat er voldaan 
kan worden aan de doelen en taken van de stichting. 
In dit kader is er een onderzoek gedaan naar data-
managementprocessen om zodoende het huidige 
managementproces in te richten voor het gewenste 
managementproces van data. Het onderzoek heeft 
uitgewezen dat het gebruik van data governance 
noodzakelijk is voor de gewenste situatie t.a.v. het 
managementproces. Belangrijk hierbij is dat er ge-
investeerd dient te worden in het verbeteren van 
het datamanagementproces voor het realiseren van 
de gewenste situatie. Om data governance toe te 
passen binnen deze stichting is het van belang dat 
de stichting gaat investeren in haar medewerkers, 
zodat zij hun werk op een kwalitatief hoog niveau 
kunnen verrichten. De structuur van het model data 
governance is niet altijd één op één toepasbaar bin-
nen de organisatie. 
De stichting dient een model te hanteren waarbij de 
rollen, verantwoordelijkheden en begrippen aan-
sluiten op de organisatie. De aanbeveling is dan ook 
om bij de efficiënte toepassing van data governance 
een inleidende sessie te houden met verantwoor-
delijken binnen de stichting om het model specifiek 
toepasbaar te maken. 
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Samenvatting

Het Ministerie van Openbare Werken, Transport en 
Communicatie (OWT&C) is een overheidsinstantie 
die zorg draagt voor het ontwikkelen, beheren en 
onderhouden van duurzaam goed. De zorg voor het 
woon- en leefmilieu valt ook onder de belangrijke 
taken van het ministerie. Gezien de geschiedenis 
heeft het ministerie verschillende ontwikkelingen 
alsook enige naamsveranderingen ondergaan. Gelet 
op verschillende criteria ontbreekt het ministerie 
aan de juiste faciliteiten voor de aanleg van een ver-
dienstelijk functionerend computernetwerk. De be-
staande IT-infrastructuur is niet acceptabel qua ISO 
9001:2015 - standaarden en er is geen betreffende 
(technische) documentatie aanwezig. Dit zorgt voor 
een instabiel netwerk, waarbij de waarde daarvan 
langzaam maar zeker verloren gaat. Door het hante-
ren van de Cisco Prepare, Plan, Design, Implement, 
Operate & Optimize (PPDIOO) network life cycle me-
thodologie uit de Cisco Certified Design Associate 
(CCDA) en de Cisco Certified Network Professional 
(CCNP) certificeringen voor netwerkadministrators, 
wordt de focus gelegd op het ontwerpen, installe-
ren, configureren en adequate bediening van het 
netwerk. De opdracht voor dit onderzoek was om 
te identificeren wat het huidige netwerk van het 
Ministerie van OWT&C instabiel maakt. Het doel is 
om de instabiliteit van het netwerk van het Ministerie 
van Openbare Werken, Transport en Communicatie 
te minimaliseren middels de Cisco Prepare, Plan, 
Design, Implement, Operate & Optimize (PPDIOO) 
network life cycle methodologie. 

De probleemstelling luidt als volgt: ‘Doordat de be-

staande IT-infrastructuur niet acceptabel is qua ISO-
standaarden en er geen betreffende documentatie 
aanwezig is, zorgt dit voor een instabiel netwerk, 
waarbij de waarde langzaam maar zeker verloren 
gaat.’. 

De geformuleerde centrale onderzoeksvraag om de 
doelstelling te realiseren is: “Welk oplossingsmodel 
is mogelijk om voldoende faciliteiten aan te bieden 
om het netwerk van het Ministerie van Openbare 
Werken, Transport & Communicatie stabiel te ma-
ken en te onderhouden?” 

Voor het verzamelen van detailinformatie en inzich-
ten is er gebruikgemaakt van kwalitatief onderzoek 
gerelateerd aan de Cisco PPDIOO network life cycle 
methodologie. Hiervoor zijn bij dit onderzoek als 
startpunt de Cisco gecertificeerde eisen en rand-
voorwaarden bepaald door middel van een net-
work assessment ter afbakening van het project. 
Vervolgens is de toepassing van deze eisen en rand-
voorwaarden op het netwerk van het Ministerie van 
Openbare Werken, Transport en Communicatie in 
kaart gebracht om de huidige situatie te transfor-
meren naar de toekomstige situatie. Als resultaat 
is geconstateerd dat het netwerk van OWT&C een 
‘flat’ netwerk is, wat maakt dat er een single point 
of failure is. 
Verder zijn de tekortkomingen, die het netwerk van 
OWT &C vertoont, geïdentificeerd en uitgewerkt. 
Die zijn een niet-gestructureerde schaalbaarheid, 
geen redundancy, slechte beveiliging, geen optima-
le doorvoersnelheid, complex beheer, slecht afge-
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werkte en verouderde netwerkinfrastructuur. Ook 
zijn de op het netwerk aangesloten verschillende 
all-in-one pc’s, drie Windows servers, vier Linux ser-
vers en overige apparatuur als laptops, printers, ver-
keerd geplaatste routers/ access points, en switches 
met verschillende doorvoersnelheden opgesomd. 
Vervolgens is de toegevoegde waarde van Cisco - 
oplossingen en trainingen bepaald door gebruik te 
maken van de Cisco PPDIOO network lifecycle, die 
technologische vereisten valideert, de netwerkbe-
schikbaarheid verhoogt, de toegang tot applicaties 
en services versnelt door de beschikbaarheid, be-
trouwbaarheid, beveiliging, schaalbaarheid en pres-
taties te verbeteren. Hierna zijn er wat stappen ter 
verbetering van het netwerk van OWT&C bepaald. 
Ten slotte zijn de kosten ter vernieuwing, ter waar-
de van USD 126,706.00, en de gemiddelde ROI van 

14% over een tijdspanne van drie jaar berekend. 
Uit het bovenstaande kan dus geconcludeerd wor-
den dat door het assessen van het netwerk van het 
Ministerie van OWT&C door middel van de Cisco 
PPDIOO network lifecycle voldoende faciliteiten 
worden aangeboden dit stabiel te maken en te on-
derhouden. Een aanbeveling bij het implementeren 
van een netwerkontwerp middels de Cisco PPDIOO 
network life cycle methodologie is dat er een be-
paalde mate van expertise nodig is. Ook het certi-
ficeren van IT-personeel middels trainingen om de 
expertise in computernetwerken te expanderen is 
aan te bevelen. Ook wordt een vervolgonderzoek 
aanbevolen met als doel dit onderzoek op de net-
werkstabiliteit te meten en te vergelijken met ande-
re overheidsinstanties om te voldoen aan gecertifi-
ceerde standaarden.

Samenvatting

N.V. Sun-Rice is een productiebedrijf dat padie op-
koopt, droogt en verwerkt tot cargo (ongeslepen 
rijst), witte rijst en bijproducten. De opkoop van pa-
die geschiedt bij zowel kleine als grote landbouwers, 
terwijl de lokale verkoop en export van cargo en 
witte rijst naar landen binnen het Caribisch gebied 
voornamelijk gebeurt via N.V. Intermex. N.V. Sun-
Rice is een zustermaatschappij van N.V. Intermex. De 
bijproducten worden zowel lokaal als internationaal 
verhandeld. De huidige directeur van Sun-Rice N.V. 
is de heer Harley Pahlad. De probleemstelling bij dit 
onderzoek luidt: Vanaf de opkoop van grondstoffen 
en diensten tot verkoop van rijst en bijproducten 
wordt alles handmatig opgeschreven. De data wor-

den achteraf in een Exceldocument ingevoerd om 
de facturen op te maken. Deze methode van werken 
is niet efficiënt en zorgt ervoor dat facturen niet op 
tijd kunnen worden betaald. Dit leidt tot ontevreden 
producenten. De administratieve bedrijfsprocessen 
zijn niet real-time en overzichtelijk waardoor de 
leiding niet de juiste beslissingen op het juiste mo-
ment kan nemen. 
Om een duidelijk overzicht te krijgen van de situa-
tie en het datamanagement binnen N.V. Sun-Rice, 
documentatie (crediteuren, debiteuren, voorraad, 
bankrekeningen) beter te kunnen beheren en min-
der kosten te maken, zijn er plannen om een ERP 
(Enterprise Resource Planning) softwarepakket nl. 
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“Exact Globe” aan te schaffen om zo efficiënter te 
kunnen werken. 

De centrale vraag luidt: “Hoe kunnen de admini-
stratieve werkzaamheden geautomatiseerd wor-
den bij N.V. Sun-Rice? ” 

Het doel van dit onderzoek is om administratieve 
en datamanagementwerkzaamheden te automa-
tiseren wat kan leiden tot efficiënte en effectieve 
besluitvorming (in vergaderingen, werkoverleg, 
managementoverleg) door het management. De 
onderzoeksmethode was een theoretisch en prak-
tisch onderzoek. Het theoretisch onderzoek be-
stond voornamelijk uit literatuuronderzoek en web 
research, waarbij er een ERP - systeem dat reeds 
door andere Surinaamse bedrijven wordt gebruikt 
is bekeken. Tijdens het theoretisch onderzoek is 
onderzocht wat voor bedrijf N.V. Sun-Rice is, wat 
een ERP- systeem is, hoe de gewenste situatie bin-
nen N.V. Sun-Rice eruit zal zien, wat de voordelen, 
de implementatiestappen, de risicomatrix, de kos-
ten van een ERP-implementatie en de ROI zijn. Aan 
het praktische onderzoek is vormgegeven door het 
afnemen van interviews, die bedoeld waren om de 
huidige situatie in kaart te brengen waardoor de ge-
wenste situatie in kaart werd gebracht. Tijdens het 
praktische onderzoek is los van de medewerkers van 
N.V. Sun-Rice ook de ERP - consultant geïnterviewd 
omtrent de gewenste situatie. 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan het vol-
gende worden geconcludeerd: in de huidige admi-
nistratieve processen wordt vanaf de opkoop van 
grondstoffen en diensten tot verkoop van rijst en 
bijproducten alles handmatig opgeschreven. De 
data worden achteraf in een Excel-document inge-
voerd om de facturen op te maken. De huidige or-
ganisatorische en technische tekortkomingen die 
zijn geïdentificeerd in de informatievoorziening 
zijn vervolgens dat crediteuren- en debiteurendata 
niet centraal worden opgeslagen, er geen real-time 

overzicht van de crediteuren en debiteuren (power 
BI) is; daarnaast is er geen elektronische facture-
ring en ook geen boekhoudprogramma dat aan de 
bankrekeningen is gekoppeld. Er is geen systeem 
dat automatisch een betalingsreminder aan debi-
teuren opstuurt. De verdere geïdentificeerde in-
formatievoorzieningen bieden geen direct inzicht 
in de huidige en toekomstige voorraadniveaus, er 
is geen inzicht in alle leverdata en doorlooptijden, 
er is geen elektronische serie-batchregistratie en 
er zijn ook geen barcodescanners. De ERP-modulen 
die geïmplementeerd zullen worden om de admi-
nistratieve processen binnen N.V. Sun-Rice te auto-
matiseren zijn de crediteurenafdeling, debiteuren-
afdeling, productieafdeling en Voorraadbeheer. Een 
succesvolle ERP-implementatie wordt uitgevoerd in 
verschillende fases. Er is een basisstructuur die de 
meeste succesvolle projecten volgen. High-level ver-
eisen de meeste ERP-projecten zes fases, bestaande 
uit: plannen, ontwerpen, bouwen, datamigratie, ge-
bruiken en optimaliseren. Om de ROI uit te rekenen 
wordt er gebruikgemaakt van cumulatieve cashflow. 
De cumulatieve cashflow (zijnde de som tussen de 
jaarlijkse cashflow voor twee opeenvolgende jaren 
resp. jaar t en jaar t+1) geeft aan dat gedurende vijf 
jaren het project zijn initiële investering niet terug 
kan verdienen. De ERP- implementatie bij N.V. Sun-
Rice zal een investeringsproject zijn. Om de infor-
matiestromen m.b.t. de administratieve werkzaam-
heden beter te laten verlopen kan men binnen N.V. 
Sun-Rice ERP-software Exact globe implementeren. 
Met ERP-software Exact Globe kan de productiviteit 
van het bedrijf worden gemaximaliseerd, kunnen 
kosten beheerst worden en kan optimaal voldaan 
worden aan klantenwensen. Alle interacties ko-
men in één centrale informatiebron (Exact Globe) 
terecht. Dit geeft snel inzicht in de financiële status 
en administratieve processen. Men beschikt over de 
juiste operationele en strategische informatie om 
snel te kunnen schakelen en bij te sturen waar dat 
nodig is.
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Samenvatting		

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, le-
vert communicatiediensten binnen heel Suriname. 
Sinds zijn oprichting in 1945 is het uitgegroeid tot 
het grootste telecombedrijf in Suriname bij het le-
veren van vaste telefonie, mobiel bellen en internet. 
De kwaliteit en de continuïteit van de geleverde 
diensten zijn zonder twijfel mogelijk gemaakt door 
de ijverige inzet van de vele medewerkers binnen 
Telesur. Daarom worden goede regelingen getroffen 
die ertoe bijdragen dat de medewerkers hun werk 
zo goed mogelijk kunnen uitvoeren in een positieve 
en ontspannen sfeer. Maar na een evaluatie is ge-
bleken dat veilig parkeren op eigen terrein binnen 
de Telesur branch West-Suriname (Telesur RR-BNIC) 
in de ochtend een probleem kan zijn voor de mede-
werkers. Er is voor de medewerkers sprake van par-
keeroverlast omdat er niet effectief gebruik wordt 
gemaakt van de parkeergelegenheid die bij het com-
plex hoort. 

De probleemstelling bij dit onderzoek luidt: De par-
keergelegenheden van Telesur Nickerie bevinden 
zich aan de achterkant van het gebouw, waardoor 
de medewerkers niet vooraf weten of er wel of 
geen vrije plek aanwezig zal zijn als die eenmaal 
naar achteren hebben gereden. 

Dit probleem kan verholpen worden door een par-
keerwebapplicatie te implementeren die zal hel-
pen bij het beheren van de parkeergelegenheden 
waardoor de medewerkers van te voren zullen we-
ten of er wel of geen vrije parkeerplaatsen zijn. De 
onderzoeksvraag dat beantwoord moet worden: 
Welke procedures dienen er gevolgd te worden om 
een parkeerwebapplicatie voor Telesur Nickerie tot 
stand te brengen, zodat het parkeren sneller en ef-

ficiënter kan verlopen? Dit project is gericht op het 
ontwikkelen van een systeem dat zal helpen bij het 
beheren van de parkeerplaatsen en het registreren 
van parkeerders die gebruikmaken van de parkeer-
plaats. Om dit project zo goed mogelijk te realise-
ren is er onderzoek gedaan naar de huidige situatie, 
waarna de bevindingen zijn verwerkt bij het ontwik-
kelen van de webapplicatie. Voor het bouwen van 
de webapplicatie is er gewerkt volgens het water-
val - model van de softwareontwikkelingsmethode, 
die bestaat uit de fasen: specificatie, analyse, ont-
werp, coderen, integratie, testen en onderhoud. 
Daarnaast zijn er ook verschillende tools en technie-
ken gebruikt bij het bouwen van dit webapplicatie. 
De tools die zijn gebruikt, zijn: Xampp, Sublime Text, 
MySQL-database en de programmeertalen: PHP, 
HTML, CSS en SQL. Uit het onderzoek is gebleken 
dat er door het gebruik van dit systeem een bijdrage 
geleverd kan worden bij het verhelpen van het par-
keerprobleem bij Telesur Nickerie. Middels dit sys-
teem worden de parkeerders op een moderne ma-
nier op de hoogte gesteld van de parkeerstatussen 
en worden de gegevens omtrent het parkeren op 
een efficiënte en tijdige manier opgeslagen. Omdat 
Telesur streeft naar een e-Suriname - visie wordt 
dit systeem aanbevolen vooral omdat het in veel 
opzichten voordelen met zich meebrengt. Behalve 
Telesur Nickerie hebben ook andere organisaties of 
bedrijven behoefte aan soortgelijke parkeersyste-
men die hun medewerkers kunnen helpen effectief 
en snel te parkeren. Telesur kan de webapplicatie 
van Telesur Nickerie met uitbreidingen en verande-
ringen ook als dienst aangeboden worden aan deze 
bedrijven en instellingen. Verder kan dit systeem 
verder uitgebreid worden en ook geleverd worden 
als dienst voor de hele Surinaamse gemeenschap 
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die gebruik wilt maken van een parkeerapplicatie. 
Er moet onderzoek gedaan worden naar waar er in 
Suriname er het meest behoefte is aan zo een sys-
teem. Hiervoor moeten de instellingen/ individuen 
in een gebied waar parkeerproblemen het meest 
voorkomen, benaderd worden voor samenwerking. 
Daarna kan de huidige parkeerwebapplicatie uitge-
breid worden door een grotere database te gebrui-
ken en de functionaliteiten uit te breiden. Verder 

moet er voor het gebruik van deze systeem ook een 
prijs worden vastgesteld. Er kan aan elke groep of 
instantie een speciaal pakket aangeboden worden 
op basis van het gebruikersniveau. Voor betalingen 
kan het gebruik van Uni5-pay verder worden gepro-
moot, voor het doen van deze parkeertransacties. 
Ook kan er gebruik gemaakt worden van Instagram 
en Facebook om deze service verder te promoten 
als onderdeel van e-Suriname.

Naam: Malone, Roberto

Contactgegevens: roberto.malone@telesur.sr

Specialisatie: Netwerk- en Applicatiebeheer

Bachelorprogramma: Informatie- en Communicatie Technologie
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Backbone ” Netwerk Administratie

Samenvatting		

Binnen Telesur wordt op verschillende manieren 
de administratie van het glasvezelnetwerk bijge-
houden. Het is dus belangrijk om een eenduidige 
manier te hebben waarop deze administratie moet 
geschieden. Dit onderzoek zal dan bijdragen aan 
het efficiënter werken binnen Telesur voor wat be-
treft de vaste fiber administratie door de relevante 
instanties, met inzet van minimale (financiële en 
operationele) middelen en maximale benutting van 
de middelen (tools), in acht houdende de kostenbe-
heersing. Het onderzoeksdoel is om aanbevelingen 
aan te dragen, die moeten leiden tot verbetering 
van de administratie procedure bij het opzetten en 
onderhouden van netwerken. 

Hoofdvraag: Hoe kan de fiber administratie stan-
daardisatie van Telesur worden verbeterd ter ver-
betering van de efficiëntie (doeltreffendheid) en ef-
fectiviteit (Praktisch) bij herstel van glasvezelkabel 
storingen? 

Er zijn vijf stakeholders geïdentificeerd binnen 
Telesur die nauw betrokken zijn bij de administratie 
van het fiber netwerk. Deze vijf stakeholders worden 
door middel van een evaluatie van de administratie-
ve methodieken en gebruikte processen inzichtelijk 
gemaakt hoe zij informatie opslaan ten behoeve 
van hun eigen administratie. De evaluatiemethode 
richtte zich op de beschouwing van de vastleggings-
methodieken en de daarbij gebruikte tool, alsook 
de informatie die wordt vastgelegd per stakeholder. 
Ook is een evaluatie gedaan van de administratie 
processen van de vijf stakeholders. Deze evaluatie 
van de processen richtte zich op de beschouwing 
van de datacollectie en data afhankelijkheid, die in 
gebruik is bij de verschillende stakeholders. De eva-
luaties hebben inzichtelijk gemaakt dat de stakehol-
ders elk hun eigen manier van administratieve vast-
legging hebben en dat de administratie processen 
niet goed op elkaar afgestemd zijn. Er ontbreekt een 
algehele centrale opslag van de administratie wel-
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ke van invloed is wanneer er storingen optreden en 
informatie deling moet plaatsvinden tussen de sta-
keholders. eTOM Processen zijn geïdentificeerd en 
hieruit is vast komen te staan dat er administratie 
moet plaatsvinden, de controle dat deze admini-
stratie goed geschiedt ontbreekt echter. Hierdoor 
ontstaat er een situatie dat steeds uitgeweken moet 
worden naar het verrichten van ter plekke observa-
ties om een huidige staat van het netwerk te krijgen, 
ofwel het doen verrichten van site surveys als er sto-
ringen optreden of wijzigingen en/of vernieuwingen 
moeten plaatsvinden in het netwerk. Om te komen 
tot een administratiestandaard zou echter de eTOM 
processenmap herzien moeten worden, middels het 
instellen van een controlemechanisme dat de pro-

cessen zal controleren, met het oog op een eendui-
dige en consequente administratie. Wanneer er een 
controlemechanisme is, kan er een standaard van 
administreren ontwikkeld worden, hetgeen ertoe 
moet leiden dat alle administratie op een centrale 
plaats wordt opgeslagen. Het controlemechanisme 
moet er dan voor zorgen dat er geen vertragingen 
optreden die opgevangen moeten worden door het 
uitvoeren van site surveys. 
Het op elkaar afstemmen van de administratie pro-
cessen, beschikken over een controlemechanisme, 
zal dan leiden tot een gestandaardiseerde admini-
stratie proces welke resulteert tot een efficiënt en 
effectief storingsdoorlooptijd.

Samenvatting

Het PTC heeft al jaren de wens een mobiele appli-
catie te willen inzetten voor zijn studenten. De ap-
plicatie dient minimaal studenteninformatie, cijfers, 
roosters, tentamens en mededelingen te accommo-
deren. Er zal bekeken worden hoe zo een mobiele 
applicatie functioneel in elkaar moet zitten op basis 
van de behoeftes van het PTC en zijn studenten. Er 
moet in de mobiele applicatie meer nadruk gelegd 
worden op het functioneel maken van het inteken 
proces voor tentamens. Dit naar aanleiding van de 
klacht van studenten over het niet gebruikersvrien-
delijk zijn van het huidige onlinesysteem. Het niet 
voorkomen op de intekenlijst op de dag van het 

tentamen is een veel gehoorde klacht van studen-
ten. Deze opmerkingen hebben geleid tot het for-
muleren van de probleemstelling: Studenten van 
het PTC ervaren problemen bij het intekenen voor 
hun tentamen en verliezen vertrouwen in het hui-
dige systeem en proces. De achtergrond van deze 
problemen is geanalyseerd, er is nagegaan welke 
functionaliteiten in het huidige systeem ontbreken 
en vooral op welke manier een mobiele applicatie 
verbetering kan brengen in de huidige situatie. Er 
is een analyse gemaakt van het huidige intekensys- 
teem van het PTC waarbij de nadruk is gelegd op de 
effectiviteit van het huidige systeem en de betrouw-
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baarheid. De betrouwbaarheid is gepeild op basis 
van een enquête die werd opgestuurd naar alle stu-
denten van cohort 2010 tot en met 2017 in de peri-
ode augustus tot november 2018. 
Bij deze enquête zijn er totaal 117 reacties geregi-
streerd. Met een mobiele applicatie zal het gemak-
kelijker zijn voor de student om in te tekenen voor 
een tentamen op elk moment van de dag wanneer 
er een internetconnectie aanwezig is. Ook zullen de 
studenten door middel van de mobiele applicatie 
notificaties over een te maken tentamen en een be-
wijs van intekenen bij de hand hebben. 

De centrale vraag van het project is: Op welke ma-
nier kan een mobiele applicatie bijdragen aan het 
intekenproces voor het maken van tentamens bij 
het PTC? 

De enquête toont dat er studenten zijn die geen vol-
ledig vertrouwen hebben in het tentamensysteem. 
Het blijkt dat het Mijn Studie - platform blijkt voor 
hun onoverzichtelijk is als het gaat om het navige-
ren naar de tentamenpagina en het gebeurd wel 
eens dat namen van studenten niet op de registra-
tielijst voorkomen, terwijl zij beweren wel te heb-

ben ingetekend. Deze feedback is meegenomen en 
er is getoetst op welke wijze een mobiele applicatie 
door gebruik van Moodle API’s kan bijdragen aan de 
verbetering van het intekenproces en ook het ver-
trouwen kan laten toenemen. In de conclusie staat 
verwoord dat het huidige intekenproces van het 
PTC gebruikersvriendelijker gemaakt kan worden. 
Dit vanwege het feit dat er nog studenten zijn die 
problemen ondervinden met het intekenen voor de 
tentamens. Het implementeren van een mobiele 
applicatie als medium heeft voor de school voorde-
len omdat de meeste studenten al een smartphone 
hebben, mobiele applicaties vaak gebruikersvrien-
delijk zijn ingericht en simpel te gebruiken, studen-
ten op elk moment kunnen worden voorzien van 
informatie vanuit het PTC en smartphones mogelijk-
heden bieden om gegevens tijdelijk in het geheugen 
van de smartphone op te slaan. In het geval van in- 
en uittekenen voor een tentamen, kan de registra-
tie achteraf worden opgestuurd wanneer de smart- 
phone over een internetverbinding beschikt. Er 
wordt aanbevolen om het bouwen en onderhouden 
van een mobiele applicatie uit te besteden. Hierdoor 
kan het PTC zich concentreren op het verbeteren en 
uitbreiden van zijn educatieproces.
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Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij Staatsolie 
Maatschappij Suriname N.V. te Saramacca, waar 
de oliewinning van Staatsolie plaatsvindt. Om het 
productieproces van Staatolie in stand te houden, 
heeft het bedrijf een eigen elektrisch netwerk op 
de olievelden te Saramacca opgezet. Dit elektrisch 
netwerk wordt voorzien van elektriciteit door één 
van de onderstations OSO van de Energiebedrijven 
Suriname (N.V. EBS). Vanuit dit onderstation wordt 
vermogen naar de olievelden getransporteerd via 
vier hoofdlijnen namelijk de Broederschaplijn, de 
Kisoensinglijn, de Tjon A Panlijn en de Jossilijn. Bij 
een elektriciteitsonderbreking of een vermogen-
stekort wordt dit netwerk via een back-upcentrale 
op TA58 te Saramacca gevoed. De bovengenoemde 
lijnen zijn middels ringsystemen met elkaar gekop-
peld, zodat bij onderbreking van een van deze lijnen 
de elektrische voorziening naar het olieveld dat ver-
stoken is van elektriciteit kan worden opgevangen 
door de dichtstbijzijnde lijn. De opdracht bij dit af-
studeeronderzoek is geweest: het onderzoeken van 
de selectiviteit van de beveiliging van het 12.4 kV 
distributiesysteem van Staatsolie te Saramacca. 

Momenteel is de beveiliging van het 12.4 kV distri-
butiesysteem van Staatsolie niet selectief. Er moest 
nagegaan worden in hoeverre deze niet selectief is. 
Dit onderzoek is noodzakelijk om de status van het 
beveiligingssysteem van Staatsolie te Saramacca te 
weten. Om antwoord te vinden op de hoofdvraag 
moest er veldoriëntatie worden gedaan, literatuur 
studie doen over elektrische beveiligingssystemen 
en nagegaan worden wat de selectiviteit is van de 

huidige beveiliging van het elektrisch netwerk van 
Staatsolie. Hierna zijn conclusies getrokken en zijn 
de nodige aanbevelingen aangedragen ter verbete-
ring. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de beveiligin-
gen in de switch gear van Staatolie volgens IEC 
60255 zijn ingesteld. IEC 60255 is een internatio-
nale elektrotechnische organisatie voor het maken 
en publiceren van internationale standaarden voor 
zowel elektrotechnische als elektronische gerela-
teerde technologie. Voor meer informatie over IEC 
60255, wordt verwezen naar www.iec.ch. Er is ge-
constateerd dat de voedingslijnen Broederschaplijn 
en de Tjon A Panlijn rechtstreeks naar het olieveld 
gaan, zonder dat er elektrische beveiligingen zijn 
tussen deze lijnen en de beveiliging van OSO, af-
gezien van transformator beveiligingen. Omdat de 
Broederschap lijn en Tjon A Panlijn geen tussen be-
veiligingen hebben in vergelijking met de overige 
twee lijnen, voldoen deze lijnen niet aan de voor-
waarde voor een selectiviteitonderzoek. Verder kan 
er worden aangeven dat de Kisoensinglijn deels se-
lectief is op switch gear beveiligingsniveau en volle-
dig selectief is op transformator beveiligingsniveau 
t.o.v dichtsbijzijnde switch gear beveiliging, terwijl 
de Jossilijn volledig selectief is op switch gear bevei-
ligingsniveau en deels selectief is op transformator 
beveiligingsniveau t.o.v dichtstbijzijnde switch gear 
beveiliging. Gelet op de resultaten van het selecti-
viteitonderzoek, kan worden geconstateerd dat het 
beveiligingssysteem van Staatolie gevoelig is voor 
aardfouten. De TA58 noord-lijn- en de TA58 zuid-
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lijn beveiligingen hebben op de Kisoensinglijn de 
laagste ingestelde uitschakeltijd en zijn niet selec-
tief. Deze beveiligingen moeten zodanig ingesteld 
worden dat ze selectief zijn t.o.v de andere bevei-
ligingen op de lijn. De Broederschap lijn en Tjon 
A Panlijn gaan rechtstreeks naar het olieveld. De 
Broederschaplijn en Tjon A Panlijn hebben resp. 327 
en 615 oliebronnen, dit betekent dat deze lijnen on-
getwijfeld een belangrijk deel van het olieveld van 
elektrische spanning voorziet. Bij een storing op één 
van deze lijnen, gaat de beveiliging de desbetreffen-
de lijn op OSO gelijk trippen, waardoor die hele lijn 
uit bedrijf gaat. Op basis hiervan is voorgesteld om 
reclosers met SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquistion) systeem op deze lijnen te installeren. 

De Huwelijkzorg oost-lijn en Huwelijkzorg west-lijn 
op de Jossi lijn hebben de laagste ingestelde uit-
schakeltijden. Deze beveiligingen zijn niet selectief 
t.o.v een 150 kVA traformator beveiliging van 10.4 
A. Uitgaande van de uitgerekende stroom, kan best 
een fuselink van 7 A gekozen worden ter beveiliging 
de 150 kVA transformator die primair op 12.4 kV is 
aangesloten. De fuselink van 7 A heeft een lagere 
uitschakeltijd in vergelijking met de huidige ingestel-
de uitschakeltijden voor de Huwelijkzorg oost-lijn en 
Huwelijkzorg west-lijn beveiligingen op de Jossi lijn. 
Verder wordt op basis van constateringen op het 
veld, aanbevolen om op laagspanningsniveau ook 
een selectiviteitsonderzoek te doen.
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Samenvatting		

Binnen het EPAR- netwerk van de N.V. EBS wordt 
middels de onderstations vermogen geleverd aan 
diverse bedrijven en huishoudens. Door toename 
van aanvragen voor nieuwe huisaansluitingen en de 
komst van nieuwe bedrijven neemt de vraag naar 
elektrische energie elk jaar enorm toe. Het gevolg 
hiervan is dat het opwekkingsvermogen niet langer 
voldoende zal zijn om aan de vraag naar energie te 
kunnen voldoen. Ook zal het equipment in de on-
derstations vernieuwd moeten worden om de be-
trouwbaarheid en bedrijfszekerheid te garanderen. 
N.V. EBS als opwekker en monopolist in transmissie 
en distributie zal dit in acht moeten nemen. Als deel 

van deze vernieuwingen dient er ook een studie ge-
daan te worden voor het bepalen van de selectivi-
teit. Selectiviteit is dat de beveiligingscomponenten 
in een elektrische installatie zodanig worden geko-
zen dat alleen een beveiligingscomponent dat zich 
direct achter de plek van een eventuele fout be-
vindt, verantwoordelijk is voor het afschakelen van 
de fout. 

Hierbij is het uitgangspunt dat alleen het gebied 
waarin de fout (c.q. kortsluiting) voorkomt heel snel 
afgeschakeld dient te worden. Het overige deel van 
het netwerk mag hiervan geen last ondervinden. De 
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selectiviteit is compleet wanneer de downstream 
geplaatste vermogensautomaat wordt ge-opend, 
terwijl de vermogensautomaat upstream gesloten 
blijft. Dit zorgt voor een optimale beschikbaarheid 
van het systeem met als gevolg geen onnodige ge-
stoorde gebieden. Ook speelt de tijd een belangrijke 
rol in het bepalen van de selectiviteit, omdat de ver-
mogensautomaat van de downstream eerst moet 
uitgaan. De tijd van de downstream moet dan snel-
ler zijn dan van de upstream vermogensautomaat. 
Verder speelt het type fout ook een rol bij het bepa-
len van de selectiviteit. 

Probleemstelling: Doordat OS J haar ontwerpcapaci-
teit al is overschreden en dus geüpgrade moet wor-
den, zal alle elektromagnetische relais vervangen 
worden middels numerieke relais. Numerieke relais 
hebben een zeer brede toepasselijkheid. Voor OS J 
dienen deze relais zodanig geparametriseerd te wor-
den dat de selectiviteit met de naburige onderstati-
on gehandhaafd blijft. 

Om dit onderzoek/project te realiseren is de hoofd-
vraag geformuleerd: “Welke parameters moeten 
ingevoerd/geprogrammeerd worden in het bevei-
ligingsrelais in OS J zodat bij een fout en/ of storing 
in het elektriciteitsnet het juiste voedingsgebied 
wordt uitgeschakeld”? 

Om antwoord te geven op deze vraag werd een li-
teratuuronderzoek uitgevoerd over de werking van 
de verschillende parameters. Hierdoor is bepaald 

welke waarden ingevoerd moeten worden voor een 
goede werking van de selectiviteit. Om dit tot stand 
te brengen dienden de maximale en de minimale 
kortsluitstroom bepaald te worden. De maximale 
kortsluitstroom is nodig voor dimensionering van de 
installatie en de minimale kortsluitstroom om de ge-
voeligheid van de beveiliging te bepalen. 
Aan de hand van de minimale belasting op een zon-
dag is er een realistisch opwekprofiel gekozen dat 
het minste kortsluitvermogen biedt. Voor het 33 kV 
netwerk is de minimale kortsluitstroom 10.5 kA be-
rekend en voor de maximale kortsluitstroom 20.5 
kA. Voor het 6 kV netwerk zijn de minimale kortsluit-
stroom 17.8 kA en de maximale kortsluitstroom 21.0 
kA berekend. Uit de gegevens van het switchgear is 
te merken dat de installatie 31.5 kA kan verdragen 
binnen drie seconden. Uit deze informaties kan er 
ook geconcludeerd worden dat de installatie zowel 
de minimale als de maximale kortsluitstroom kan 
verdragen. Verder wordt selectiviteit behaald over 
alle spanningsniveaus in OSJ ondanks dat de kort-
sluitstroom zal toenemen. Ook zijn de startwaarden 
van de beveiliging geheel op hun plaats. 

De aanbeveling voor de installatie is dat de afscha-
keltijd minder dan 1 sec moet zijn voor de oever-
stroombeveiliging, alleen om het thermische gedrag 
op de installatie te voorkomen. Ook kan er een bete-
re beveiliging bereikt worden door een kortsluitana-
lyse te doen in het distributienetwerk. Deze kort-
sluitanalyse kan verder worden uitgebreid d.m.v. de 
verschillende impedanties van de transformator.
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Samenvatting		

Telesur opereert in een concurrerende marktomge-
ving, waarbij klanten meer dan ooit tevoren veelei-
sender zijn geworden ten opzichte van dienstver-
leners, vanwege de overvloedige keuzes in anno 
2019. Daarom behoren bedrijven de flexibiliteit te 
ontwikkelen om snel in te spelen op eventuele wij-
zigingen in de klantverwachtingen ter garandering 
van de kwaliteit van de te leveren c.q. te verwachten 
dienstverlening Telesur beoogt met zijn UMTS- en 
LTE- toegangsnetwerken de klanten zo optimaal mo-
gelijk de bedienen van voice- en internetdiensten. 
Daarbij is van belang dat de beschikbare resources 
zo efficiënt mogelijk aangewend worden voor afhan-
deling van het aangeboden voice- en internet- ver-
keer. Ter verwezenlijking daarvan behoort het ver-
keersaanbod gebalanceerd te worden ter verlaging 
van congestie. 

Als centrale onderzoeksvraag was er nagedacht hoe 
Telesur de aangeboden lading spraak- en internet-
dataverbruik op het UMTS- en LTE-netwerk tijdens 
piekuren van de dag zodanig zou kunnen beheren 
en te balanceren ter verhoging van de internetda-
tasnelheden op basis van de beschikbare netwerk-
capaciteit. 

Verder behelst dit onderzoek een literatuuronder-
zoek, een kwantitatief onderzoek en veldonderzoek. 
Tijdens het literatuuronderzoek is eerst inzichtelijk 
gemaakt hoe de UMTS- en LTE-netwerken zijn op-
gebouwd. Verder is er nagegaan of er geschikte me-
thodologieën bestaan en frameworks voor balance-

ring van capaciteit van het mobiele access netwerk. 
Ter toetsing van de theoretische benadering was 
het noodzakelijk de praktische zijde in kaart te bren-
gen. Daarbij zijn er ter analyse, data verzameld door 
middel van het verrichten van veldmetingen in het 
ressort Livorno. De netwerkcapaciteitselementen 
die invloed hebben op de services van de eindge-
bruikers zijn in beeld gebracht. Tijdens de piekuren 
van de dag zijn de internetsnelheden (‘throughput’) 
het laagst. Er is daartoe een diepgaande analyse 
verricht op het UMTS- en LTE-netwerk. Naast de 
netwerkzijde was ook belangrijk na te gaan welke 
‘user equipments’ termineren op het mobiele net-
werk voor optimaal gebruik van de resources. Er is 
daartoe onderzocht op welke van de UMTS- en LTE-
frequentiebanden, waarin Telesur operationeel is, 
de mobiele toestellen in het resort Livorno termi-
neren alsook de kwaliteit van hun ontvangstsignaal. 
Ook zijn er enquêtedata verzameld en geanalyseerd 
ter vertaling van de perceptie van de eindgebruikers 
met betrekking tot mobiel internetgebruik. Met de 
verzamelde informatie uit het veldonderzoek is er 
een kwantitatieve analyse verricht op zowel de gere-
gistreerde netwerkstatistieken alsook de enquêtere-
sultaten. De resultaten zijn vervolgens getoetst aan 
het theoretisch kader binnen het onderzoek. 

Op basis van de evoluerende trends voor mobiel 
bellen en internetdata, alsmede om over de top 
(OTT) diensten te accommoderen, is van belang 
dat Telesur een High-Speed Universal Mobile Te-
lecommunications System (UMTS) en Long Term 



44

Evolution (LTE) mobiele internet data processing-
netwerk opereert ter benadering van een optimale 
klantsatisfactie. Daarbij is van belang dat het optre-
den van congestie tot een minimum wordt beperkt 
voor een optimale afhandeling van spraak en inter-
netgesprekken. Immers, de performance van het 
mobiel netwerk wordt gemeten door de proportie 
onsuccesvol afgehandelde gesprekken. Het is daar-
om noodzakelijk dat Telesur de beschikbare capaci-
teit van zijn UMTS- en LTE-netwerk optimaal balan-
ceert en efficiënt beheert. Het mobiele netwerk van 
Telesur bestaat uit multimode basisstations waarbij 
elk basisstation twee tot drie mobielnetwerktech-
nologieën bevat, waaronder het GSM-, UMTS- en 
LTEmobielnet-werk. 

De capaciteit van elk UMTS- en LTE- mobielnetwer-
kelement heeft impact op de trage internetsnel-
heid die klanten ervaren tijdens de piekuren van 

de dag, omdat er netwerkelementen zijn die de 
drempelwaarde hebben overschreden en binnen de 
drempelwaarden liggen die niet zijn gebalanceerd. 
Hierdoor zijn de meeste klanten zeer ontevreden 
met de internetsnelheid tijdens piekuren van de 
dag, de geldigheidsduur en datavolume. Verder 
zijn de EPT-gegevens niet accuraat, waardoor load 
balancing van de horizontale en verticale handover 
(UMTS – LTE) niet kan plaatsvinden. 

Het is een aanbeveling om de utilisatie van de 
UMTS- en LTE-mobielnetwerkelementen binnen de 
drempelwaarden te houden, zodat klanten tijdens 
piekuren van de dag een betere internetsnelheid 
hebben. Verder moet de EPT van de basisstations 
opnieuw op accuratewijze worden geregistreerd 
met de Smart alignement antenne tool die reeds is 
aangekocht.
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Samenvatting		

Door toename van aanvragen voor nieuwe huisaan-
sluitingen en opzetten van nieuwe bedrijven neemt 
de vraag naar elektrische energie elk jaar enorm toe. 
Het gevolg hiervan is dat het hoogspanningsnetwerk 
van de N.V. EBS ook toeneemt. Om de opgewekte 
energie bij de verbruikers aan te leveren wordt er 
gebruikgemaakt van transmissie- en distributienet-
ten. Deze zijn over-wegend bovengronds uitgevoerd 
en kunnen in geval van een storing tot gevolg heb-
ben dat grote aantallen verbruikers verstoken zijn 
van elektriciteit. Het effectief onderzoeken (juiste 

storingsdiagnose) en het efficiënt te werk gaan (op-
sporing storingslocatie) kunnen ervoor zorgen dat 
zowel het aantal verstoken verbruikers als de duur 
van de storing, geminimaliseerd kunnen worden. 

Voor de overhead lines (bovengrondse lijnen) zijn 
er tal van verklikkers geïnstalleerd in het transmis-
sie- als ook het distributie netwerk van de N.V. EBS. 
Bij het optreden van een hoge kortsluitstroom op 
de overhead line als gevolg van een sluiting of aard-
fout worden deze verklikkers aangesproken met als 
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gevolg dat er een LED- indicatie aangaat. Vandaar 
dat deze verklikkers ook wel “short circuit and earth 
fault indicators” worden genoemd. Bij het optreden 
van een storing op de transmissie of distributie- HS 
lijn, worden de verklikkers gecontroleerd om de 
foutlocatie te sectioneren en sneller over te gaan 
tot de plaatsbepaling van de exacte storingslocatie 
en herstel daarvan. Dit brengt met zich mee dat de 
eindgebruikers soms langer verstoken zijn van elek-
triciteit. Momenteel worden de storingswagens ge-
stuurd voor controle van de HS- lijn om na te gaan 
waar de fault locatorslijnploegen aangesproken zijn. 
Vervolgens worden de lijnploegen gemobiliseerd 
voor de nodige reparatie. De periode die gepaard 
gaat met het “zoeken” naar de aangesproken fault 
locators kan verkort worden indien de status van 
alle fault locators op een centrale plaats beschikbaar 
wordt gesteld. 

De “down-time” als gevolg van storingen in het 
hoogspanningsnetwerk van de N.V. EBS kan worden 
verkort! In de huidige situatie bij het optreden van 
een storing op de transmissie- of distributie HS- lijn, 
worden de verklikkers gecontroleerd om de foutlo-
catie te sectioneren en sneller over te gaan tot de 
plaatsbepaling van de exacte storingslocatie en her-
stel daarvan. Dit brengt met zich mee dat de eind-
gebruikers soms lang verstoken zijn van elektriciteit. 

Om dit onderzoek/project te realiseren is de volgen-
de hoofdvraag geformuleerd: Hoe efficiënt zal de re-
mote monitoring van de verklikkers werken, om de 
tijdsduur van de foutlocalisatie te verkorten bij het 
optreden van storingen in het HS- net van N.V. EBS? 

Er is een theoretisch/veldonderzoek uitgevoerd naar 
welk type verklikker momenteel gebruikt wordt bij 

N.V. EBS. Het onderzoek naar het type verklikker be-
stond uit literatuur- en veldonderzoek over de huidi-
ge verklikkers. 
Hierdoor is er bepaald dat het type Navigator LM (A)- 
CR geïnstalleerd wordt in het transmissienetwerk bij 
de N.V. EBS. Verder is er onderzocht welke andere 
typen verklikkers de mogelijkheden bieden om 
de responsetijd te verkorten bij het optreden van 
storingen in bovengrondse netten. Tijdens het on-
derzoek zijn er een aantal typen Remote Overhead 
Faulted Circuit Indicators ontdekt, maar in overleg 
met de N.V. EBS moest het onderzoek beperkt ge-
houden worden tot twee nieuwe typen namelijk: de 
Remote Overhead Faulted Circuit Indicator with data 
concentrator en de Smart Navigator 2.0. Er is een 
vergelijking gemaakt tussen de drie typen Overhead 
Faulted Circuit Indicator gelet op de functionaliteit, 
responsetijd en de prijs. Uit de vergelijkingen kan er 
geconcludeerd worden dat de prijs van de Navigator 
LM(A)-CR laag is t.o.v. de andere twee typen, maar 
de functionaliteit gering waardoor de responsetijd 
ook lang is. De Remote Overhead Faulted Circuit 
Indicator with data concentrator heeft meer func-
ties dan de Navigator LM(A)-CR, waardoor de res-
ponsetijd kort is maar de kosten hoog zijn. De Smart 
Navigator 2.0 heeft meer functies dan de Navigator 
LM(A)-CR; de responsetijd is kort de kosten zijn ho-
ger dan de Navigator LM(A)-CR, maar lager dan de 
Re-mote Overhead Faulted Circuit Indicator with 
data concentrator. (Horstmann, 2019) 

Het is aan te bevelen huidige verklikkers die EBS 
momenteel in gebruik heeft, Navigator LM (A)- CR, 
te vervangen met Smart Navigator 2.0. hierdoor zal 
een duurzame en een snelle responsetijd bij storin-
gen in bovengrondse netten bereikt worden.
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Titel	afstudeerscriptie: Voorstel opzet telecommunicatie-
infrastructuur voor Staatsolie’s Near Shore 
Drilling - Project

Samenvatting		

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is een olie-
winnings- en verwerkingsbedrijf met als doel de 
hele olieketen binnen de Surinaamse grenzen te 
beheren en te ontwikkelen. Eén van de gebieden 
die ingepland was voor exploratieactiviteiten, be-
vindt zich in de nabijheid van de kust op slechts 50 
km afstand, meer bekend als het Near Shore block. 
Op dit moment is er praktisch geen telecommuni-
catie-infrastructuur in het gebied, terwijl deze voor 
de goede uitvoering van exploratiewerkzaamheden 
een vereiste is (OSRL, 2019). 

De centrale vraag is geweest: welke mogelijkheid 
bestaat er voor het opzetten van een telecommu-
nicatie-infrastructuur ten behoeve van het NSD-
project die voldoet aan de door het project gestel-
de eisen? 

Uit het ontwerpgericht onderzoek kan geconclu-
deerd worden dat, gelet op de verschillende ge-
bruikstoepassingen (Fixed, Nomadic en Mobile), een 
draadloos netwerk gebaseerd op 4G technologie het 
meest geschikt is. Een dergelijke opzet wordt in ver-
schillende delen van de wereld reeds met succes ge-
hanteerd, waaronder in de Golf van Mexico. Er is een 

conceptueel ontwerp gerealiseerd van een gedistri-
bueerd 4G LTE-netwerk voor twee vaste locaties op 
land en één nomadisch boorplatform op zee, waarbij 
voor het boorplatform een transportnetwerk is op-
gezet met gebruikmaking van vier bestaande Telesur 
masten langs de kust. Simulaties tonen aan dat bij 
een frequentie van 6-8 GHz en een minimale availa-
bility van 99.95%, een bandbreedte van ca. 19 Mbps 
kan worden gehaald. Hiermee wordt ruimschoots 
voldaan aan de behoefte van het Near Shore ex-
ploratieproject. De totale kosten voor realisatie van 
het ontwerp zijn begroot op ca. USD één miljoen, 
terwijl de operationele kosten ca. 20% hiervan per 
jaar zullen bedragen. Voor het opzetten van een te-
lecommunicatie-infrastructuur ten behoeve van het 
Near Shore Drilling project, verdient het de aanbe-
veling een gedistribueerd 4G LTE-netwerk te imple-
menteren, met gebruikmaking van bestaande mas-
ten langs de kust voor het transportnetwerk naar 
het boorplatform. Het verdient de aanbeveling om 
ook na te gaan of een samenwerking met bestaande 
telecomproviders tot verlaging van de investerings-
kosten en operationele kosten kan leiden. Gezien de 
korte duur van het project kan met name het leasen 
van apparatuur interessant zijn.
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Titel	afstudeerscriptie: Onderzoek naar de invloed van caching 
op de presentaties van het door Telesur 
geleverde internet aan fixed wired 
breedbandinternetklanten

Samenvatting		

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van in-
zicht en kennis over de invloed van caching op de 
prestaties van het internet geleverd door Telesur 
aan fixed wired breedbandklanten. 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: 
“Welke invloed heeft de door Telesur toegepaste 
caching op de prestaties van het fixed wired breed-
band internet geleverd aan klanten?”. 

Met de hoofdvraag als leidraad zijn er enkele onder-
zoeksvragen opgesteld om antwoord te helpen ge-
ven op de hoofdvraag. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden door litera-
tuuronderzoek, interviews en praktijkonderzoek. 
Er is literatuuronderzoek gedaan naar de twee be-
langrijke componenten van de hoofdvraag namelijk: 
caching en QoS. Op basis van de relevantie van het 
onderzoek is er dieper ingegaan op deze twee on-
derwerpen. De methodieken die zijn gebruikt om 
het praktische deel van het onderzoek te verrichten, 
zijn simulatieapplicatie en analyse. Er is bij het prak-
tische deel gebruikgemaakt van Google Chrome ex-
tensies, de software JD Auto Speed Tester en vSure. 
De metingen naar relevante parameters zijn verricht 
op tien meetpunten, op het CPE-niveau en op een 
meetpunt op het core netwerk. De relevante para-
meters zijn: download time, connection set-up time, 
download speed, upload speed, latency, jitter, pac-
ket loss, server availability, bandwidth usage en net-
work congestion. Van de eerste acht parameters is 
er een verschilanalyse gemaakt door te meten met 
en zonder invloed van de Google cache servers. Ook 
is er een correlatieanalyse gemaakt tussen enkele 
van deze parameters. 

De resultaten uit dit onderzoek geven aan dat het 
verschil in gemiddelde download time .16 s is. Het 
verschil in gemiddelde connection set-up time is-
.02ms, en het verschil in gemiddelde download 
speed is -.13 Mbps. De gemiddelde upload speed 
verschilt .02Mbps en de gemiddelde latency ver-
schilt 65.05ms. De gemiddelde packet loss geeft een 
verschil van -.17% en de gemiddelde jitter verschilt 
1.18ms. De server availability is 100% en bandwidth 
usage bij CO-1 is gemiddeld 4.49 Gbps en maximaal 
8.3 Gbps. Bij CO-Noord is de band-width usage ge-
middeld 4.63 Gbps en maximaal 8.35Gbps. Er is 
geen sprake van network congestion. Uit de corre-
laties tussen parameters zonder de cache servers 
is gebleken dat er tussen de gemiddelde download 
time en de gemiddelde connection set-up time, een 
niet - significant, negatief middelmatig verband is. 
Tussen de gemiddelde download time en de gemid-
delde download speed is er een niet - significant, 
nauwelijks negatief verband Tussen de gemiddel-
de download time en de gemiddelde latency is er 
een niet - significant, nauwelijks negatief verband. 
Tussen de gemiddelde download time en de gemid-
delde packet loss zit een niet - significant, nauwelijks 
negatief verband. 
Tussen de gemiddelde download time en de gemid-
delde jitter is er een niet - significant, nauwelijks ne-
gatief verband. Uit de correlatie tussen parameters 
met cache is gebleken dat er tussen de gemiddelde 
download time en de gemiddelde connection set-
up time, een niet - significant, negatief middelmatig 
verband is.

Tussen de gemiddelde download time en de ge-
middelde download speed is er een niet - signifi-
cant, zwak negatief verband. Tussen de gemiddelde 
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download time en de gemiddelde latency is er een 
niet - significant, nauwelijks positief verband. Tussen 
de gemiddelde download time en de gemiddelde 
packet loss zit een significant, sterk positief ver-
band. Tussen de gemiddelde download time en de 
gemiddelde jitter zit een niet - significant, nauwelijks 
positief verband. Er is geconcludeerd dat de theorie 
aangeeft dat een CDN een positieve invloed heeft op 
de loadtime, de latency en het altijd online houden 
van websites. 

Uit het praktisch onderzoek is geconcludeerd dat 
het gebruik van CDN bij Telesur zorgt voor een ver-
betering in download time, download speed, laten-
cy en jitter, en een verslechtering in connection set-
up time, upload speed en packet loss. Er was sprake 
van 100% server availability, wat ook aangeeft dat 
content voor 100% beschikbaar is. Daarnaast was er 
geen network congestion vlak voor de cache server. 

Indien de resultaten van het theoretisch en praktisch 
onderzoek worden vergeleken, wordt er geconclu-
deerd dat de invloed van de CDN zoals de theorie 
voorschrijft, hetzelfde is in de praktijk. Ook is gecon-
cludeerd dat van alle beschouwde correlaties, alleen 
de correlatie tussen de download time en packet 
loss met invloed van de cache servers significant 
is. Het voordeel welke een groot verschil uitmaakt 
voor Telesur bij het gebruik van caching is 100% con-
tent availability. Er is aanbevolen dat Telesur een 
specifiekere snelheidsrange gebruikt, waarbij klan-
ten weten wat ze qua internetsnelheid kunnen ver-
wachten. Verder is aanbevolen dat afhankelijk van 
de beoogde resultaten Telesur ervoor kan kiezen 
om meer cache servers of meer bandbreedte aan 
te schaffen. Voor veel meer snelheid is het aan te 
raden om meer bandbreedte aan te schaffen. Om 
de snelheid van de datastroom optimaal te houden, 
is aanbevolen om meer cache servers te gebruiken.
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Contactgegevens: jordaanxavier309@gmail.com

Specialisatie: Informatietechniek
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Titel	afstudeerscriptie: Performance management van Internet Of 
Things ( IoT ) voor Telesur

Samenvatting		

Internet of Things (IoT) verwijst naar het geheel 
van apparaten die zijn verbonden met het internet. 
Hierdoor kunnen ze gegevens naar ook de cloud stu-
ren en communiceren met elkaar of met computers, 
zonder dat er mensen aan te pas komen. Dit is mis-
schien riskant en gevaarlijk, maar zoals in de wereld 
te zien is, is deze automatisering door IoT juist be-
doeld om het leven beter, makkelijker en veiliger te 
maken. IoT verhoogt het efficiënt gebruik van appa-
raten en bied op efficiënte wijze diensten aan, waar-

door geld wordt bespaard en de fysieke inspanning 
van mensen wordt verminderd. De apparaten in IoT 
hebben allemaal een sensor om gegevens te verza-
melen. Het gaat dan bijvoorbeeld over gebruik, slij-
tage, temperatuur, vochtigheid, eigenlijk alles wat 
er te meten valt. De ingebouwde chip zorgt ervoor 
dat deze apparaten de gegevens kunnen uitwisse-
len. Er zijn veel apparaten die bijvoorbeeld werken 
op Wi-Fi, Bluetooth, bekabeld internet (Ethernet-
verbindingen) of mobiele verbindingen zoals 3G en 
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4G. Ongeacht welk netwerk het ook is, de bedoeling 
is altijd hetzelfde, het delen van informatie waarbij 
dit verzameld en geanalyseerd wordt. 

De aanleiding voor dit onderzoek is ontstaan door-
dat mijn interesse gewekt is door de opkomst van 
IoT en de vele mogelijkheden die het te bieden 
heeft. De doelstelling van dit onderzoek is om na 
te gaan wat de eisen en randvoorwaarden zijn voor 
het succesvol invoeren en managen van een IoT net-
werk door het Telecommunicatie Bedrijf Suriname, 
om vervolgens de diensten die daaruit voortvloeien 
aan te bieden aan de consument. 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: 
Wat zijn de eisen en randvoorwaarden voor het 
implementeren en managen van een IoT netwerk 
binnen het Telecommunicatie Bedrijf Suriname, 
met de nadruk op predictief sturing te geven aan 
de operations en de diensten optimaal aan te bie-
den aan de Surinaamse gemeenschap? 

Dit onderzoek bestond uit een kwalitatief theo-
retisch - en een kwalitatief praktisch gedeelte. De 
resultaten van de het kwalitatief en theoretisch ge-
deelte zijn ook in de praktijk toegepast. Bij het theo-
retisch onderzoek zal er informatie over het onder-

werp opgezocht en geanalyseerd worden. Daarnaast 
is uiteengezet aan welke Key Performance Indicators 
(KPI’s) een IoT netwerk moet voldoen om optimaal 
te functioneren. Er is nagegaan of er binnen en bui-
ten Telesur al geschikte methodologieën bestaan en 
frameworks voor het managen van IoT. De opgedane 
kennis is uiteindelijk toegepast in de praktijk. Bij het 
praktisch onderzoek is de informatie verkregen uit 
het theoretisch onderzoek getoetst in de praktijk. Er 
is samen met Telesur nagegaan hoe het huidig per-
formance managementproces functioneert en aan-
gepast kan worden voor het managen van IoT. De 
inzichtelijk gemaakte gaps zijn meegenomen in de 
analyses om deze te verwerken in de verbeterpun-
ten. De resultaten zijn vervolgens getoetst aan het 
theoretisch kader binnen het onderzoek. De bevin-
dingen, conclusies en implementatie voorstellen zijn 
in de vorm van een verslag aangeboden en gepre-
senteerd. De verkregen resultaten bewijzen dat het 
huidige netwerk van het Telecommunicatie Bedrijf 
Suriname al deels voldoet aan de eisen voor het im-
plementeren van IoT diensten. Dit is te zien aan de 
verschillende implementaties die al in gebruik zijn. 
Er is verder als belangrijkste aanbevolen dat met de 
steeds verbeterende en evoluerende technologie op 
telecom niveau het IoT netwerk van Telesur steeds 
efficiënter kan presteren.
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van Telesur Fiber to the Home netwerk 
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Samenvatting		

Op de telecommarkt neemt de vraag naar hogere 
bandbreedte steeds toe. Met de huidige infrastruc-
tuur van Telesur is de invoering van deze hogere 
bandbreedte niet mogelijk. In 2017 heeft Telesur 
een aanvang gemaakt met het vervangen van de ko-
perinfrastructuur door glasvezelverbinding. De ko-
perinfrastructuur van de klant wordt nu vervangen 
door een Fiber to the Home (FTTH) infrastructuur. 
FTTH is één van de belangrijkste technologieën van 
nu en de toekomst, omdat hiermee niet alleen de 
toegang tot bandbreedte wordt vergroot, maar ook 
onderhoudskosten van de apparatuur en het passie-
ve netwerk tot de klant worden verlaagd. 

Om klantenservice aan te bieden maakt Telesur mo-
menteel gebruik van een cascade topologie. Bij deze 
cascade topologie wordt gebruikt gemaakt van 2 
level splitters namelijk 1:4 en 1:8. Om de kwaliteit 
van het netwerk te beoordelen kunnen metingen 
gedaan worden, welke momenteel manueel worden 
uitgevoerd. Hierdoor zijn de uitrijkosten en wachttijd 
bij onderhoud hoog. Om de metingen van de kwali-
teit bij het FTTH-netwerk te waarborgen zou deze 
automatisch bewaakt kunnen worden door middel 
van Optical Time-Domain Reflector (OTDR) meter 
ook wel Fiber testunit (FTU). 

De centrale vraag luidt als volgt: Hoe kunnen de me-
tingen van het Fiber to the Home netwerk verbe-
terd worden? 

Het doel van dit onderzoek is meten aan de hand 
van een automatisch bewakingssysteem, zodat 
meetresultaten ten behoeve van afnemers effici-
enter en effectiever geanalyseerd kunnen worden. 
Om een antwoord te vinden op de hoofdvraag is een 
onderzoek uitgevoerd in Paramaribo - Noord aan de 
Schmeltzweg waar in totaal 50 Fiber Acces Terminal 
(FAT) aangesloten zijn. Er is gelet op de netwerkop-
bouw, het type glasvezel, de optische splitsing van 
de vezel en de klasse optische netwerkunit die ge-
bruikt worden. Om de kwaliteit vast te stellen zijn 
vergelijkingen gemaakt met de gemeten waarde en 
berekende waarde van de vezels. Verder is bekeken 
hoe de huidige metingen en het controleren van 
de vezels geschieden. Uit het onderzoek is geble-
ken dat het overstappen van manuele meting naar 
automatische meting positieve resultaten met zich 
mee zal brengen zoals het automatisch genereren 
van meetrapporten, niet hoeven loskoppelen van 
koppelingen en foutlocatie detecteren. Het is dus 
aan te bevelen dat een automatisch bewakingssy-
steem geïnstalleerd wordt voor de genoemde me-
tingen, waardoor de kwaliteit van het FTTH-netwerk 
gewaarborgd blijft door realtime metingen te doen 
zonder verhindering van de geleverde diensten. Dit 
zal een efficiënte en effectieve oplossing zijn voor 
Telesur, gelet op de uitrijkosten en wachttijd voor de 
klant.
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Samenvatting		

Het introduceren van een nieuwe technologie is een 
innovatieproces en een transitieproces. Dit is een 
traject waar een lange adem voor nodig is. DAB+ 
is een technologie welke op dit moment binnen 
geheel Europa heeft geïmplementeerd en actief is. 
Suriname wilt deze technologie ook implemente-
ren in het netwerk van TELESUR. De reikwijdte van 
dit project, en daarmee ook dit document, beperkt 
zich tot een deel van het aansluitproces en wel het 
deel vanaf de betaling tot en met de administratie-
ve afhandeling van de aansluitingen binnen groot- 
Paramaribo en de overige districten. Onder het 
aansluitproces wordt begrepen de werkzaamheden 
gerelateerd aan het aansluiten van klanten op het 
netwerk van TELESUR vanaf de indiening van een 
aanvraag tot het aansluiten van de klant op de ap-
paratuur. 
Het resultaat van de implementatie van DAB+ is dat 
de klant kan genieten van radio over grotere afstan-
den en met een heel goede kwaliteit. In het verslag 
zullen de verschillende technologieën die gebruikt 
worden voor de Radio omroep besproken worden. 
Er zal uitleg gegeven worden over de huidige appa-
ratuur welke TELESUR nu in gebruik heeft, gevolgd 
door de nieuwste technologie die geïmplementeerd 
moet worden in het netwerk van TELESUR. 

De probleemstelling die hieruit voortvloeit is: 
Vanwege het feit dat het huidige apparatuur verou-
derd is en geen support van de FORCE is deze afge-
schreven en dient er nu een ander apparaat gezocht 
te worden in een nieuwere technologie. De onder-
delen van dit apparaat zijn namelijk niet meer te 
vinden. 

De onderzoeksvraag luidt: Welke specificaties dient 
de vervanging van de FORCE te hebben zodat 
TELESUR kan overstappen naar de nieuwere tech-
nologie? 

Hiervoor was een onderzoek nodig om na te gaan 
welk apparatuur de FORCE kan vervangen. Het doel 
van dit project was om de digitale radio te imple-
menteren in het netwerk van TELESUR, zodat de 
klant op grotere afstand nog kan genieten van radio 
uitzendingen. Ten eerste moest er een onderzoek 
verricht worden om na te gaan welk apparatuur ge-
schikt zou zijn om de FORCE te kunnen vervangen. 
Hiervoor werd de informatie die op het internet be-
schikbaar is geraadpleegd en ook boeken omtrent 
de digitale radio technologie. 

De conclusie is dat de bestaande kennis op het ge-
bied van DAB+ was meegenomen gezien dit in heel 
veel landen is gebruikt. Voor wat betreft het appara-
tuur zal er een verschil zijn van vermogen per loca-
tie. Verder zal men van Head-End moeten switchen 
en vanuit de HEADEND apparatuur zullen alle radio 
stations via een switch verbinding in contact staan. 
Verder wordt er aanbevolen dat de DAB+ techno-
logie geïmplementeerd zal moeten worden in het 
netwerk van TELESUR aangezien dat ook in heel veel 
landen gebruikt wordt. Weliswaar is dat TELSUR van 
“HEAD-END” apparatuur zal moeten switchen en 
alle radio stations via een switch verbinding in con-
tact staan met de HEAD-END. Verder gaat de klant 
op het gebied van DAB+ ook een andere radio moe-
ten aanschaffen welke digitale radio kan ontvangen. 
Dit zorgt ervoor dat de klant digitale radio kan ont-
vangen.
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Samenvatting		

Door de groeiende vraag naar elektriciteit en de 
hoge mate van CO2-uitstoot worden elektriciteit-
sleveranciers gedwongen te zoeken naar alterna-
tieven om elektriciteit op te wekken. Een van de 
meest gebruikte alternatieven zijn zonnepanelen. 
De technologie omtrent zonnepanelen is goed in 
kaart gebracht en de economische aspecten worden 
gunstiger. Suriname bezit de potentie om de solar 
energy (zonne-energie) technologie toe te passen 
aangezien het dichtbij de equator ligt. Het bedrijf 
genaamd Elgawa nv heeft gebruikgemaakt van deze 
technologie. Het bedrijf heeft een on-grid zonnepa-
neleninstallatie met een vermogen van 20kW. De 
installatie is smart aangelegd waardoor de mogelijk-
heid bestaat de opbrengst op elk gewenst tijdstip te 
controleren. Eventuele problemen kunnen dan ge-
constateerd worden. De installatie bestaat al twee 
jaren, waarbij de zonnepaneleninstallatie nooit is 
geïnspecteerd. Om inzicht te krijgen in de huidige 
prestatie van de zonnepanelen is er als afstudeer-
opdracht een performance-analyse uitgevoerd. 
Vervolgens is de terugverdientijd berekend. Het 
doel van dit onderzoek is het verkrijgen van kennis 
en inzicht over de prestatie van het zonnepanelen-
systeem van Elgawa N.V. en om te weten wat de te-
rugverdientijd van het systeem is. 

Afhankelijk hiervan is de hoofdonderzoeksvraag 
geformuleerd. De onderzoeksvraag voor dit onder-
zoek luidt: “Hoe ziet de huidige performance van de 
bestaande zonne-energiesysteem van het bedrijf 
Elgawa N.V. eruit, is de prestatie conform hetgeen 
wat de leverancier had aangegeven en wat is de 
terugverdientijd van het systeem?” 

De methode van onderzoek bestond uit literatuur-
studie en dataverzameling over het zonnepanelen-
systeem. Om de data te analyseren werd er gebruik-
gemaakt van een simulatieprogramma genaamd 
PVsyst. De waarden verkregen uit PVsyst werden 
vergeleken met de gemeten waarden (deze waarden 
zijn te verkrijgen in https://www.solarweb.com/). En 
ten slotte werd de terugverdientijd van het systeem 
uitgerekend middels een formule. Na het uitvoeren 
van de simulatie is gebleken dat de zonnepanelen 
goed presteren. De performance ratio ligt rond de 
80% wat een goed teken is. (ZonnestroomNL, 2014) 
Het is een waarde die internationaal acceptabel is. 
De verliezen die optreden worden het meest ver-
oorzaakt door een verhoogde temperatuur. Deze 
verliezen zijn in de maand augustus en september 
het hoogst. Een verhoogde temperatuur heeft een 
nadelig effect op het geproduceerde vermogen door 
de zonnepanelen. Hij zorgt voor een lagere gepro-
duceerde vermogen. Verder is er aandacht besteed 
aan de terugverdientijd van het zonnepanelen- 
systeem. Om de terugverdientijd te berekenen zijn 
de totale kosten en de jaarlijkse besparing nodig. 
Door deze twee waarden te delen wordt de te-
rugverdientijd berekend. De terugverdientijd voor 
Elgawa N.V. is 18 jaar. Dit is slechts een indicatie. 

Geconcludeerd werd dat de prestatie van de zonne-
panelen conform hetgeen de leverancier had gega-
randeerd. En de oriëntatie van de zonnepanelen zijn 
optimaal, aangezien de ‘loss to optimum’ nul is. Om 
betere resultaten te verkrijgen zijn de volgende aan-
bevelingen gedaan, namelijk het installeren van een 
weerstation dat alle informatie over de zonnepane-
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Titel	afstudeerscriptie: Onderhoud van vermogenstransformatoren; 
de transformatorolie

Samenvatting		

Dit verslag beschrijft onderzoek dat is uitgevoerd om 
na te gaan als het transformatorolieonderhoud bij de 
N.V. EnergieBedrijven Suriname volgens internatio-
nale standaarden verricht wordt. Voor het onderzoek 
is nagegaan welke internationale standaarden er zijn 
voor het transformatorolie-onderhoud. Verder zijn 
nagegaan welke methoden er zijn van internationa-
le standaarden voor transformatorolie-onderhoud, 
analyses van de transformatorolie en het criterium 
ervan. De faktoren die leiden tot transformatorolie 
veroudering zijn toegelicht. In het onderstation L 
van de N.V. Energie Bedrijven Suriname, gelegen in 
het district Wanica, te Lelydorp werd er melding van 
gemaakt dat de temperatuur van de 15 MVA vermo-
genstransformator van het merk Zennaro met een 
spanningsniveau van 33/ 12 kV hoog is waardoor 
de temperatuurbeveiliging is aangesproken en de 
transformator was uitgeschakeld. Door een monster 
van de transformatorolie af te tappen uit de 15 MVA 
transformator en olie analyses van de verschillende 
onderzoeksfactoren te evalueren is gebleken dat de 
transformatorolie onderhouden moet worden. Voor 
het transformatorolie-onderhoud in OS L is de me-
thode van circuleren van warme transformatorolie 

door de transformator en een verwarmingstoestel 
oftewel het filterapparaat toegepast. De meest ef-
ficiënte standaard methode volgens internationale 
standaarden om transformatorolie te reinigen, zo-
dat een positief resultaat verkregen kan worden. De 
transformatorolie in OS L wordt gefilterd tot-dat hij 
voldoet aan voorwaarden van internationale stan-
daarden. Tijdens het filteren van de transforma-
torolie werden steeds transformatoroliemonsters 
afgetapt volgens internationale standaarden. Met 
behulp van transformatorolieanalyses werd vastge-
steld als de transformatorolie aan de voorwaarden 
en criteriums van de internationale standaarden 
voldeed. Het transformatoroliemonster is afgetapt 
waarbij methoden en voorwaarden van de inter-
national standaarden om af te tappen in acht zijn 
genomen. De analyses zijn verricht in het laborato-
rium van de N.V. EBS volgens voorwaarden van de 
internationale standaardenorganisaties, American 
Society for Testing and Materials International 
(ASTM International) en de Institute of Electrical 
and Electronic Engineers (IEEE). Deze internationa-
le organisaties hebben criteriums voor de waarde 
van deze testen vastgesteld. De N.V. EBS heeft eigen 

len en de weersomstandigheden meet en opslaat; 
en die alle informatie eventueel uitwerkt. Omdat er 
metingen nodig zijn op jaarbasis. Een tweede aan-
beveling is het onderzoeken van het effect van de 

temperatuur op de prestatie van de zonnepanelen. 
En de derde aanbeveling is het onderzoeken van het 
effect van stof op de prestatie van de zonnepanelen.
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criteriums vastgesteld voor de waarden van deze 
testen; het zijn eenheden lager dan de internatio-
nale vastgestelde criteriums. Bij de laatste monster-
aftapping van transformatorolie is geconcludeerd 
dat de criteriums van de internationale standaarden 
en van de N.V. E.B.S. bereikt zijn. Het transforma-
torolieonderhoud bij de N.V. EBS geschiedt volgens 
standaarden van de internationale organisaties, de 
ASTM Internationals en de IEEE. Na regeneren be-
reikt de transformatorolie waarden die voldoen aan 
internationale standaarden voor vocht, gassen die in 
delen per miljoen in de transformatorolie aanwezig 
zijn waardoor de kracht voor Inter-facial Tension en 
de kwaliteit voor doorslagspanning verbetert. De 
transformator functioneert wederom veilig en met 
een hoog rendement. Het doel van het onderzoek 
is het aandragen van procedures voor periodiek on-
derhoud van vermogenstransformatorolie volgens 
internationale normen en standaarden. 

Het is aan te bevelen om volgens een onderhouds-
plan preventief onderhoud te verrichten aan de 
vermogenstransformatoren van de N.V. EBS waarbij 
factoren zoals: periodiek de parameters van trans-
formatorolie monitoren en evalueren door olie-
monsters af te tappen en analyses uit te voeren, op 
jaarbasis gecontroleerd moeten worden. Visuele 
controle op lekkage van de transformatoren en die 
opheffen, visuele controle van het olieniveau in de 
transformator, visuele controle van de silicagel om 
verzadiging te voorkomen, visuele controle van si-
licagelhouder met bakje voor transformatorolie, 
controle van beveiligingen zoals de bougles relay, 
controle van de temperatuurmeters van de transfor-
mator en functioneren ervan zijn andere aanbeve-
lingen. Het op na houden van een databestand voor 
evaluaties van transformatorolieresultaten van elk 
onderstation van de N.V. EBS. wordt ook aanbevo-
len.
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Samenvatting		

De Grondgedachte achter dit onderzoek was meer 
kennis op te doen op het gebied van Domotica. 
Dit is vooralsnog een nogal onbekend onderwerp 
in Suriname. Gaandeweg de onderzoeksfase viel 
de aandacht ook op het feit dat het efficiënt om-
gaan met energie ook enorme aandacht verdient. 
Hiermee kan het “vermorsen” van energie voorko-
men worden, hetgeen resulteert in een significante 
vermindering van de negatieve effecten hiervan op 
het milieu. De overheid met al haar kantoorpanden 

en standplaatsen voor de ambtenaren is één van de 
grootste verbruikers van energie. Het verbruik kan 
zelfs meer zijn, dan nodig. 

Naar aanleiding van het bovenstaande is de volgen-
de onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre bestaat 
de mogelijkheid tot handhaving van vernieuwde 
technologie, in dit geval ‘Domotica’, met het oog 
op een efficiënter en zuiniger verbruik van elektri-
citeit? 
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Dit gezien te hebben als probleem, wordt er met dit 
onderzoek gepoogd een beeld te vormen van on-
der andere de positieve impact van de toepassing 
van een “nieuwe” vorm van technologie binnen 
een overheidspand. Verder is er nagegaan of deze 
methode daadwerkelijk zorgt voor enige bezuini-
ging op energieverbruik. Bij dit onderzoek met als 
doel bewustwording van het efficiënter omgaan 
met energie en de positieve effecten en gevolgen 
hiervan voor de mens en het milieu is middels een 
deskresearch nagegaan wat de haalbaarheid is van 
toepassing van Domotica technologie binnen een 
overheidskantoor. Er is gekeken naar de haalbaar-
heid qua leverbaarheid, onderhoud en duurzaam 
behoud van de installatie. Er is bij dit onderzoek 
middels een kwalitatieve insteek gepoogd een zo 
accuraat mogelijke benadering te geven van een 
mogelijke toepassing van Domotica technologie 
binnen het pand van het Ministerie van Openbare 
Werken, Transport en Communicatie. In een derde-
wereldland als Suriname worden wij niet regelmatig 
geïnformeerd of geconfronteerd met de nieuwste 
technologieën die in andere landen gebruikelijk zijn 
en de voor- en eventueel nadelen die hiermee ge-
paard gaan. 

Met dit onderzoek wordt ook getracht om de na-
druk te leggen op het efficiënt omgaan met elek-
trische energie en de positieve effecten die dit kan 
hebben op mens en milieu. Er wordt een vergelij-
king gedaan tussen deze vorm van technologie in 
relatie tot de mens en het milieu. Verder wordt de 
toepassing van Domotica bekeken in de rest van de 
wereld t.o.v. Suriname en het Caraïbisch gebied. 
Het resultaat van dit onderzoek is een indicatieve 
blueprint voor een mogelijk ontwerp van Domotica 
technologie, de haalbaarheid hiervan en de voor- en 
nadelen van deze toepassing voor overheidspan-
den. Concluderend mag gesteld worden dat de 
handhaving van deze nieuwe vorm van technologie 
aan te bevelen is. Echter zal dit gepaard gaan met 
wat uitdagingen zoals hoge kosten voor ombouwing 

van de installatie, expertise, op adequate wijze om-
gaan met deze nieuwe technologie, leverbaarheid 
en onderhoud van het systeem in de toekomst etc. 
ELEKTROTECHNIEK-DOMOTICA (Mogelijke oplossing 
voor een efficiënter energieverbruik) Extra comfort, 
extra veiligheid, extra waardestijging van woning of 
bedrijfsgebouw zijn enkele voordelen van Domotica. 
Kortom, het is slim om je huis of bedrijfspand te la-
ten voorzien van Domotica-oplossingen. Over de 
positieve effecten van de handhaving van Domotica 
op het efficiënter omgaan met energie en de posi-
tieve effecten die dit met zich meebrengt voor mens 
en milieu bestaan geen twijfels. De toepassing van 
Domotica binnen overheidsinstellingen wordt sterk 
aanbevolen. Gezien de toepassing voor comfort, 
maar vooral ook de toepassingen om de veiligheid 
binnen de gebouwen te waarborgen. En het feit dat 
er efficiënter wordt omgegaan met energie is wat 
mij het sterkst aanspreekt. Het is raadzaam om voor 
een definitief ontwerp rekening te houden met de 
toepassingsgebieden die in acht worden genomen 
alsook met de langdurige leverbaarheid van com-
ponenten. Dit met het oog op het onderhoud in de 
toekomst. De voorkeur zou uitgaan naar een leve-
rancier die alle onderdelen van het systeem kan le-
veren en die zorg, comfort, veiligheid en flexibiliteit 
combineert. 

Verder is eventuele bijscholing en installatie van een 
technisch team ten behoeve van onderhoud en het 
omgaan met het systeem niet te overzien. Anders 
bestaat een kans op foutief gebruik van het systeem, 
waarbij de voordelen niet tot zijn recht zullen ko-
men. Ook zal het systeem binnen zeer korte termijn 
van in gebruik name telkens van malfunctie verto-
nen. Het gaat in deze om een duur systeem waar-
mee er met zorg en op de correcte wijze zal moeten 
worden omgegaan om zodoende maximale voorde-
len eruit te kunnen halen. Een gedegen kennis van 
de elektra installatie, het systeem, de componenten 
en ICT is voor een positieve voortzetting van dit pro-
ject een pre.
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Samenvatting		

Dit verslag geeft de noodzaak weer voor het reha-
biliteren van de Graderweg, die woongebieden van 
de Westelijke polders in verbinding brengt met el-
kaar. De weg is ± 3,2 km lang en 6,25 m breed. Het 
hoofddoel van dit afstudeerproject is het maken van 
een ontwerp om de Graderweg volgens de geldende 
normen te rehabiliteren. 

De probleemstelling wordt als volgt gepresenteerd: 
Dagelijks gebruiken vele bewoners de weg om naar 
het werk of naar school te gaan e.d. De huidige 
staat waarin de weg verkeert laat te wensen over. 
Vanwege de wegverzakkingen die over de hele weg-
strekking voorkomen, is het rijcomfort van de weg-
gebruiker afgenomen. Het zijn wegverzakkingen 
die steeds zijn verergerd door onder andere grote 
vrachtwagens die met zware ladingen (transport van 
houtblokken, zaaizaad, padie en kunstmest) over de 
weg zijn gegaan. 

Naar aanleiding van de bovenstaande probleemstel-
ling wordt de volgende hoofdvraag gepresenteerd: 
Welke wegenbouwkundige aspecten moeten in 
acht worden genomen bij de rehabilitatie van de 
Graderweg als er gelet wordt op de vormgeving, 
inrichting en de wegconstructie met als basis de 
geldende richtlijnen? 

Het verslag behandelt eerst verschillende voor-
onderzoeken, waaronder de groei van het gebied 
Van Drimmelenpolder in de afgelopen tien (10) 
jaren. Hierbij wordt onder andere aandacht be-
steed aan de leefsituatie van de woonwijk Van 
Drimmelenpolder en de belangrijkheid van het re-

habiliteren van de weg. Vervolgens is een onderzoek 
gedaan naar sociale en economische factoren die in 
het woongebied voorkomen. Om een beter beeld te 
krijgen over de noodzaak van het rehabiliteren van 
de weg, is veldonderzoek gedaan. Door observatie 
en waarnemingen zijn de problemen en behoeften 
naar voren gekomen. Voor het analyseren van de 
oorzaken van de wegverzakkingen is er eerst weg-
inspectie uitgevoerd. Dit laat op papier zien waar 
de weg het meest is verzakt, waardoor er eventu-
eel een analyse gemaakt kan worden van mogelij-
ke oorzaken. Verder zijn er voor het veldonderzoek 
diverse grondboringen tot ± 100 cm uitgevoerd, om 
de analyse te kunnen onderbouwen. Er zijn vier (04) 
locaties gekozen om een beeld te kunnen krijgen 
hoe de ondergrond, waarop de weg is gebouwd, 
eruitziet. Ook is er voor het veldonderzoek een ver-
keerstelling gedaan. Afhankelijk van die telling is 
de huidige aslast en belasting bepaald. Vervolgens 
is onderzoek gedaan naar het hergebruiken van de 
straattegels als betongranulaat dat gebruikt kan 
worden als wegfundering van een verbeterd weg-
constructie voor de Graderweg. Er is ook nagegaan 
of met het in acht nemen van dit nieuw ontwerp, de 
rehabilitatie van de weg economisch wel haalbaar 
zal zijn. Geconcludeerd kan worden dat de rehabi-
litatie van de weg het meest economisch haalbaar 
is. Uit de resultaten is gebleken dat de huidige op-
bouw van de weg voornamelijk bestaat uit zand en 
klei. Het zandpakket van de wegconstructie is slap, 
waardoor de wegconstructie zwak en vatbaar is voor 
bezwijking. Door de constructie te verstevigen en de 
weg volgens de juiste standaarden te dimensione-
ren kan voorkomen worden dat wegverzakkingen 



57

plaatsvinden. Het hergebruiken van de elementen-
verharding, als betongranulaat, is ook duurzaam en 
kostenbesparend. Het rehabiliteren van de weg met 
een totale oppervlakte van 20.000 m², is geraamd 
op USD 2.695.587,77. Het uitvoeren van het project 

per km is USD 842.371,18. Uit de verkeerstelling is 
ook gebleken dat ongeveer 20 bromfietsers per uur 
gebruik maken van de Graderweg. Het is daarom 
raadzaam om in de toekomst tevens een bromfiet-
sen pad aan te leggen.
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Samenvatting		

In dit document wordt het afstudeerproject ‘Het 
ontwerpen van een laboratorium ten behoeve van 
SNRI/ADRON’ gepresenteerd. Het Anne van Dijk Rijst 
Onderzoekscentrum Nickerie (SNRI/ADRON) doet 
ten behoeve van de Surinaamse rijstsector, weten-
schappelijk en toegepast onderzoek. Daarvoor dient 
zij te beschikken over tal van soorten laboratoria 
zoals: een chemisch laboratorium, een kwaliteitsla-
boratorium, een microbiologisch laboratorium, een 
laboratorium voor postharvestonderzoek en een la-
boratorium voor bodem- en plantenvoedingsonder-
zoek. SNRI/ADRON beschikt niet over een laborato-
rium waar bodem- en plantenvoedingsonderzoek 
gedaan wordt. 

De centrale vraag bij dit onderzoek luidde als volgt: 
Hoe moet het ontwerp van het nieuwe laboratori-
um voor bodem- en plantenvoedingsonderzoek ten 
behoeve van SNRI/ADRON eruitzien, zodat het ge-
bouw voldoet aan de standaardeisen zoals vervat 
in ISO/IEC 17025 en in het FAO-handboek voor het 
opzetten van een plantenvoedingslaboratorium? 

Het ontwerp van het laboratorium had als vereiste 
dat het bouwkundig moet voldoen aan de voor-
waarden die genoemd zijn in ISO/IEC 17025 en in 
het FAO-handboek voor het opzetten van een plan-
tenvoedingslaboratorium. Door dit te realiseren, 
heeft SNRI/ADRON de mogelijkheid om in de toe-
komst het laboratorium te laten accrediteren vol-
gens ISO/IEC 17025. Om te komen tot het ontwerp 
werden de vereisten van ISO/IEC 17025 en het FAO-
handboek bestudeerd. Vervolgens werden inter-
views gehouden met de opdrachtgever en literatuur 
geraadpleegd voor het ontwerp van het laborato-
rium. Daarbij werd voor de inrichting de funtione-
le ruimten en voorzieningen geidentificeerd. Voor 
additionele informatie bij het ontwerp werd veld-
onderzoek gedaan. Dit veldonderzoek hield onder 
andere in het bezichtigen van de locatie waar het 
laboratorium zal worden opgezet. Het terrein van 
het toenmalige POR (Praktijk Onderzoek Rijst), dat 
gelegen is aan de ADRON-weg te Europoldernoord, 
in het district Nickerie is door de opdrachtgever aan-
gewezen als de locatie voor het laboratorium. Nadat 
dit alles geïdentificeerd werd, werd er ten slotte een 
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kostenraming gemaakt voor de bouw van het labora-
torium. Na het verrichten van het onderzoek kan er 
geconcludeerd worden dat het ontwerp van het te 
bouwen bodem- en plantenvoedingslaboratorium 
een oppervlakte van 492,4 m2 heeft en wordt on-
derverdeeld in een administratieruimte/balieruim-
te, een kantoorruimte, een ruimte voor monsterbe-
waring, monstervoorbehandeling, instrumentenop-
slag, chemische analyses en chemicaliënopslag en in 
een destructie- en instrumentenkamer. 

Het laboratorium wordt tevens voorzien van goe-
de luchtcirculatie, geventileerde kasten, voldoende 
energiebronnen en verlichting, ondoordringbare 
werkbladen met goede afdichtingen tegen wanden 
en vloeren, split-type units airconditioning die 1 
maal 24 uur aan zijn, gesloten vensters, een dubbe-

le deur met een hal en een kleedruimte, duidelijke 
scheiding tussen monsters, referenties en 2 opslag 
van media, speciale laboratoriumjassen en - schoe-
nen, de luchttemperatuur moet constant worden ge-
houden op 20-25 °C en de vochtigheid moet op on-
geveer 50 procent worden gehouden. Voor de bouw 
van het bodem- en plantenvoedingslaboratorium is 
een bedrag van USD 260.199,58 begroot, exclusief 
de inrichting. Indien SNRI/ADRON bemestingsadvie-
zen wilt geven, is het aan te bevelen om onderzoek 
te verrichten naar de bodem-plantrelatie. Hiervoor 
dient SNRI/ADRON over een bodem- en plantenvoe-
dingslaboratorium te beschikken waarvan het ont-
werp bouwkundig moet voldoen aan de voorwaar-
den die genoemd zijn in ISO/IEC 17025 en in het 
FAO-handboek. Dit zal later een positieve bijdrage 
leveren bij het accrediteringsproces.
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Samenvatting		

Gelet op de huidige situatie van de infrastructuur 
in Suriname met name de waterhuishouding, is 
de noodzaak zeer groot dat er zo spoedig mogelijk 
maatregelen worden getroffen om zowel op kor-
te- als lange termijn de problemen, waarmee de 
meeste gebieden te kampen hebben, op te lossen. 
Gelet op het bovengenoemde is geconstateerd dat 
het gebied La Poule in het ressort Kampong Baroe 
ook te kampen heeft met dit probleem (waterover-
last). La Poule is een gebied waar er voornamelijk 

agrarische activiteiten worden ontplooid. Een groot 
deel van het overtollige water, afkomstig van de 
regen, de huishouding en de agrarische sector van 
het gebied La Poule wordt via de Westpoldersluis en 
Monitorsluis geloosd in de Saramaccarivier. De wa-
terhuishouding heeft in het begin gefunctioneerd, 
maar door het uitvallen van diverse constructies, 
waaronder sluizen en duikerconstructies, kan deze 
niet optimaal functioneren. Ook is gebleken dat 
vooral het achterstallige onderhoud een oorzaak 
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is geweest van de huidige situatie. Landbouw is de 
voornaamste activiteit welke verricht wordt in het 
gebied La Poule. Dit gebied heeft in de regentijd te 
kampen met wateroverlast en in de droge tijd met 
een watertekort. Gezien deze problemen zich al ja-
ren voordoen in dit gebied is het noodzakelijk dat 
deze problemen aangepakt worden en hiermede de 
agrarische sector gestimuleerd kan worden. Er moet 
een oplossingsmodel worden bedacht om het ont-
wateringssysteem in het gebied La Poule te verbe-
teren om zodoende de agrarische sector te kunnen 
stimuleren. 

Om te komen tot de gewenste oplossing van dit on-
derzoek luidt de hoofdvraag als volgt: “Hoe kan het 
ontwateringssysteem in het gebied La Poule in het 
ressort Kampong Baroe worden verbeterd om zo-
doende de agrarische sector te stimuleren?” 

Voor het verbeteren van het waterbeheer ter stimu-
lering van de agrarische sector zijn er onderzoekin-
gen (literatuurstudie en veldonderzoeken) verricht 
om de mogelijkheden voor het aanleggen van wa-
terbouwkundige constructies in kaart te brengen. 
Naast het aanleggen van de waterbouwkundige 
constructies moet er ook gelet worden op de ma-
terialen die toegepast kunnen worden voor het 
gekozen oplossingsmodel. Voor een goed ontwate-
ringssysteem is er gekozen voor het rehabiliteren 
van diverse civieltechnische constructies. Ook is het 
aanleggen van nieuwe constructies van eminent be-
lang. Bij het kiezen van het oplossingsmodel is gelet 
op de functies van de overige lozingen, de maximale 
af te voeren hoeveelheid water, de benodigde finan-
ciën, de klimaatsverandering en het onderhoud. Er 
is gekozen voor verbetering van het waterbeheer als 

oplossingsmodel, omdat de genoemde constructies 
in de droge en regentijd afwisselend kunnen worden 
gebruikt, waarbij het gemaal gebruikt kan worden 
voor het afvoeren van water in de regentijd en de 
sluizen voor aanvoer van water in de droge tijd. Er 
is ook gelet geworden op de efficiëntie bij de hoe-
veelheid af te voeren water en de levensduur van 
de constructie. Verder is het noodzakelijk om spaar-
bekkens te graven om zoet water te kunnen opspa-
ren om dit in de droge seizoenen te gebruiken voor 
landbouwdoeleinden. Middels deze aanpak zullen 
de huidige problemen binnen het gebied worden 
opgelost en kan er verbetering worden gebracht in 
het waterbeheer om zodoende de veeteelt en agra-
rische sector te stimuleren. 

Geconcludeerd mag worden dat door middel van 
het gekozen oplossingsmodel, het ontwateringssy-
steem van het gebied La Poule verbeterd zal worden 
ter stimulering van de agrarische sector. Naast de 
aanpak middels dit oplossingsmodel, dient er ook 
regulier onderhoud plaats te vinden, om zodoende 
de infrastructuur in goede staat te houden. Tevens is 
het noodzakelijk om steeds rekening te houden met 
het klimaat, de toename van menselijke activiteiten 
binnen het gebied en de hoeveelheid en kwaliteit 
van het stromend water in en door het gebied. Ook 
is het noodzakelijk dat agrarische gebieden worden 
voorzien van zoveel mogelijke lozingen en kanalen, 
zodat de afvoer van het water sneller geschiedt in 
de richting van de kanalen en rivieren. Als laatst 
wordt er aanbevolen om het project aan te pakken 
volgens het gekozen oplossingsmodel met als con-
clusie dat indien het project volgens de oplossingen 
wordt aangepakt, het gebied La Poule niet meer te 
kampen zal hebben met wateroverlast.
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Samenvatting		

Het district Saramacca is onderverdeeld in zes res-
sorten waaronder het ressort Tijgerkreek. Het stu-
diegebied Damboentong 1 komt voor in het ressort 
Tijgerkreek en bevindt zich in de zuidelijke zijde van 
het ressort. Het gebied heeft een oppervlakte van 
1.165 ha. en het voornaamste middel van bestaan 
is landbouw. Damboentong 1 is een gebied waar er 
landbouwactiviteiten worden uitgeoefend. Tijdens 
de regenperiode heeft dit gebied te kampen met 
extreem hoge waterstanden. De percelen en de ge-
wassen van de bewoners lopen enorme schade op. 
Het ontwateringsprobleem is al een aantal keren 
aangekaart bij het commissariaat van Saramacca, 
maar het blijkt dat er tot heden nog geen oplossing 
is gevonden. Om het ontwateringsprobleem van het 
gebied Damboentong 1 goed aan te pakken moet 
er ook gelet worden op het huidige ontwateringssy-
steem van het gebied. 
In deze gaat het erom in welke staat de ontwate-
ringswerken verkeren om het overtollige water af te 
voeren, wat de neeslagintensiteit binnen het gebied 
is en op welke N.S.P. hoogte het gebied zich bevindt. 
In deze luidt de hoofdvraag alsvolgt: Hoe kan het 
ontwateringssysteem van Damboentong 1 in het 
district Saramacca structureel worden aangepakt ? 

Aan de hand van de veldorientatie is gebleken dat 
het gebied Damboentong 1 visueel onderverdeeld 
kan worden in twee delen, onder andere een gedeel-
te dat geen last ondervindt van wateroverlast, o.a., 
3.8 km vanaf het begin van de Damboentongweg 
aangeduid als Damboentong 1A en het gedeelte 
dat last ondervindt van wateroverlast, namelijk, 3.8 
km tot het einde van de Damboentongweg 11 km 
aangeduid als Damboentong 1B. Tijdens dit onder-
zoek is voornamelijk ingegaan op het gedeelte dat 

te kampen heeft met wateroverlast en een opper-
vlakte heeft van 665 ha., namelijk Damboentong 
1B. In het studiegebied komen er drie lozingen 
voor, namelijk de Shridamlozing, Middelozing en de 
Raghoenathlozing, die het water vanuit het zuidelijk 
deel laten stromen naar het noordelijk deel van het 
gebied. Verder komt het water vanuit de voornoem-
de lozingen, terecht in de Amsoilozing die een oost-
westelijk verloop heeft. Via de Amsoilozing komt het 
water terecht in de Tijgerkreeklozing die het water 
laat afstromen naar de Saramacca rivier. Tijdens de 
oriëntatie is ook gebleken dat een gedeelte van het 
Damboentong gebied niet aangesloten is op het 
ontwateringsnetwerk, waardoor het water meer 
tijd nodig heeft om de dichtstbijzijnde lozing te be-
reiken. Aan de hand van de veldorientatie , analyse 
en metingen van het gebied worden er oplossingen 
aangedragen ter verbetering van het ontwaterings-
probleem in het gebied Damboentong 1B. Enkele 
oplossingen die aangedragen worden zijn onder 
andere een onderhoudsplan voor het routinematig 
opschonen van de lozingen in het gebied, de duikers 
in het gebied herstellen, het plaatsen van strengen 
duikers waar nodig is. Verder is er ook voorgesteld 
om een lozing bij te graven voor het gedeelte dat 
niet is aangesloten op het ontwateringsnetwerk en 
een waterkerende dam (kleidam) op te werpen ach-
ter de percelen die het zwampwater dan zal tegen-
houden. 

Als laatst wordt er aanbevolen om het project aan 
te pakken volgens de genoemde oplossingen met als 
conclusie dat indien het project volgens de oplossin-
gen wordt aangepakt, het gebied, Damboentong 1B, 
niet meer te kampen zal hebben met wateroverlast 
tijdens de regenperiode.
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Het Pusugrunu gebied dat deel uitmaakt van het 
tropische regenwoud van Suriname is een geschikte 
plaats om een vakantie door te brengen en te ge-
nieten van de natuur en cultuurhistorische waarde 
die in het gebied aanwezig zijn. Echter beschikt het 
gebied niet over voldoende verblijfsaccommoda-
ties voor bezoekers, adequate nutsvoorzieningen 
en faciliteiten voor afvalverwerking. Om meer be-
zoekers in het gebied te kunnen accommoderen, is 
het noodzakelijk om aan deze randvoorwaarden te 
werken. 

Op grond hiervan is de volgende probleemstelling 
geformuleerd: “Het Pusugrunu gebied beschikt over 
onvoldoende verblijfsaccommodaties voor bezoe-
kers met de daaraan gekoppelde gebrekkige nuts-
voorziening en is onvoldoende voorbereid op een 
toename van afval.” 

Aan de hand van een kwalitatief onderzoek in het 
Pusugrunu gebied waarbij er oriëntatie- bezoeken 
zijn afgelegd, semigestructureerde interviews zijn 
afgenomen van leden van het traditioneel gezag en 
lokale bewoners en literatuurstudie met het aspect 
ruimtelijke ordening als basis, is getracht invulling te 
geven aan dit onderzoek met als doel “Aan de hand 
van aspecten uit de ruimtelijke ordening en de cul-
turele waarden, geschikte locaties te identificeren 
voor het opzetten van verblijfsaccommodaties in het 
Pusugrunu gebied, waarbij er een balans is tussen 
de ontwikkelingen en het behoud van de natuur.” 

Ter ondersteuning van de doelstelling is de volgende 
hoofdvraag opgesteld: “Welke zijn de meest ideale 
locaties voor het opzetten van verblijfsaccommoda-

ties in het Pusugrunu gebied, zodat het leefgebied, 
de leefgewoontes en de cultuur van de Matuariërs 
in stand gehouden worden?” 

Het gebied beschikt over verschillende locaties 
waarop verblijfs- en recreatieaccommodaties tot 
ontwikkeling gebracht kunnen worden. Aan de hand 
van veldbezoeken en interviews met leden van het 
traditioneel gezag zijn de wensen en ideeën voor het 
kiezen van een locatie om verblijfsen recreatieac-
commodaties tot ontwikkeling te brengen omgezet 
in de volgende criteria; bereikbaarheid, ligging ten 
opzichte van de woonkern en recreërende accom-
modaties. Naast de criteria zijn de volgende rand-
voorwaarde opgesteld: waarborgen van de leefge-
woontes en cultuur van de lokale gemeenschap, ge-
bruik van milieuvriendelijke nutsvoorzieningen, lo-
kaal materiaalgebruik, werkgelegenheid voor lokale 
bewoners en permanente afvalbeheer. Voor levens-
loopbestendige verblijfs- en recreatieaccommoda-
ties is er gebruikt gemaakt van het “ecoefficiency 
resort” concept (EER) dat in het milieuprogramma 
van de Verenigde Naties is opgenomen, genaamd 
“United Nations Environment Programme” (UNEP 
2012). Het EERconcept behandelt de volgende uit-
gangspunten: duurzaamheid, energiezuinig, veilig-
heid, identiteit en beheer. Bij het ontwikkelen van 
de verblijfsaccommodaties moeten deze uitgangs-
punten ook in acht worden genomen. De resultaten 
van dit onderzoek geven duidelijk aan waarop gelet 
moet worden bij het ontwikkelen van verblijfs- en 
recreatieaccommodaties in het gebied. Verder ge-
ven de criteria en randvoorwaarden de richting aan 
voor het identificeren van de geschikte locaties en 
hoe er een balans kan zijn tussen ontwikkeling en 

Naam: Rotsburg, Mingalvio
Contactgegevens: miga_911@hotmail.com

Specialisatie: Bouwkunde
Bachelorprogramma: Infrastructuur

Titel	afstudeerscriptie: Situering van verblijfs- en 
recreatieaccommodaties binnen het 
Pusugrunu gebied



62

natuurbehoud. Daarnaast is er ook beschreven hoe 
de nutsvoorzieningen duurzaam geïntegreerd kun-
nen worden in het geheel. Aan de hand van de resul-
taten van het onderzoek is er een leidraad gemaakt 
voor het kiezen van een locatie voor verblijfs- en 
recreatieaccommodaties in het Pusugrunu gebied. 
Met de kennis verkregen uit het onderzoek is er 
een locatie gekozen in het dorp Suki Baka en daar-
van is er een terreininrichtingsplan opgesteld. In het 
terreininrichtingsplan zijn de aspecten duurzame 
nutsvoorzieningen en afvalbeheer ook opgenomen. 
Het inrichtingsplan zal als leidraad kunnen dienen 
bij alle mogelijke toekomstige ontwikkelingen van 
verblijfsaccommodaties in het Pusugrunu gebied. 
Uit de analyse van de onderzoeksresultaten is geble-
ken dat het dorp Suki Baka de meest ideale locatie 
is voor het opzetten van verblijfsaccommodaties in 
het Pusugrunu gebied. De gunstige ligging van het 
gebied ten opzichte van de woonkern en de sula die 
voorlangs het gebied loopt, geven een extra dimen-
sie aan deze locatie. Deze uitstekende locatie be-

groeid met secundair bos geeft extra invulling voor 
een adembenemende natuurervaring. Het dorp Suki 
Baka is ook goed ontsloten en makkelijk te bereiken 
over de weg. De bestudering van de onderzoeksre-
sultaten door het traditionele gezag en een team 
van deskundigen is aan te bevelen. Hierdoor kan 
afdoende / degelijk beleid gemaakt worden voor 
de ontwikkeling van verblijfs- en recreatieaccom-
modaties binnen het Pusugrunu gebied. Verder is 
het ook van belang om een beheer- en onderhouds-
team te installeren dat moet toezien dat regels voor 
toegang, gebruik en onderhoud van de verblijfs- en 
recreatieaccommodaties worden nageleefd. Bij het 
niet naleven daarvan moeten er gepaste maatre-
gelen getroffen worden, waardoor herhaling in de 
ergste vorm voorkomen kan worden. De geselec-
teerde modellen voor duurzame nutsvoorzieningen 
en duurzaam avalbeheer kunnen als leidraad dienen 
voor verblijfs- en recreatieaccommodaties in de an-
dere dorpen van het Pusugrunu gebied.
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Samenvatting		

Ni-Ké is een handelsonderneming gelegen in 
Paramaribo-Noord; zij verkoopt materiaal en grond-
stoffen voor de interieurbouw. Ni-Ké zit momenteel 
in een gehuurd pand. De gehuurde ruimte is niet 
volledig op haar wensen afgestemd en zorgt in dit 
geval voor inefficiënte operaties. Vanwege deze re-
denen en ook vanwege de uitbreiding in het dien-
stenbestand en de toename van klanten, is het de 
wens van Ni-Ké een geschikt bedrijfsgebouw te heb-
ben, waar alle wensen en doelen verenigd kunnen 
worden. 

De centrale onderzoeksvraag die hierbij is gesteld is: 
“Hoe kan er een gebouw ontwikkeld worden dat 
voldoet aan de wensen die Ni-Ké ten doel stelt om 
optimaal ruimte te bieden aan de klant en de me-
dewerkers?” 

Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag 
is ten eerste gekeken naar de vereisten waar een 
nieuw gebouw voor Ni-Ké aan moet voldoen. Deze 
eisen zijn: een gebouw dat optimale ruimte biedt, 
efficiëntie ondersteunt en inspeelt op de behoeften 
van de onderneming. Hiervoor is vooronderzoek ge-
daan in de vorm van een kijkopdracht, waarbij de 
huidige problemen in kaart zijn gebracht. Via een 
vragenlijst werden de wensen van de opdrachtge-
ver verzameld en een programma van eisen vloeide 
uit het vooronderzoek. Het onderzoek werd afge-
bakend door het gegeven dat Ni-Ké beschikt over 
een locatie. Het bedrijf wilt de functies die in het 
bestaand gebouw aanwezig zijn, ook beschikbaar 
hebben in het nieuwe gebouw, met de kanttekening 
dat deze qua grootte worden afgestemd op de hui-
dige en toekomstige situatie. Een matenstudie wees 
uit welke dimensies nodig waren. De verschillende 
bouwsystemen in Suriname zijn bekeken, waarna de 

keus is gevallen op de staalbouwmethode. Om ver-
der te komen tot een goede scheiding van functies 
is ook gekeken naar de gebruikers van het gebouw. 
Er werd ook rekening gehouden met de bouwfysi-
sche aspecten en de calculaties daarvan en om te 
komen tot een veilig ontwerp zijn er constructiebe-
rekeningen gemaakt welke de type en grootte van 
draagprofielen weergeven. Om een beter inzicht te 
ontwikkelen van de te verwachten bouwkosten, is 
er een principe kostenraming opgesteld. Er is verder 
een onderhoudsplan opgesteld, welke inzicht geeft 
over het nodige onderhoud voor de komende tien 
jaar.

Het gebouw dat is ontwikkeld is, heeft een opper-
vlak van 332 m². Bestaat uit 2 bouwlagen met op 
de begane grond een ruimte voor een showroom, 
een magazijn, een kassaruimte, een kitchenette, en 
een toilet. Op de verdieping is een ruimte voor kan-
toren en opslag. De totale kosten van het ontwerp 
zijn geraamd op USD 290,547.16 en een onder-
houdsplan voor de komende tien jaar is geraamd op 
USD 2.505,94 per jaar. Tot slot zal bij verdere uitwer-
king een heronderzoek plaats moeten vinden indien 
er wordt gekozen voor een nieuwe locatie. En zal de 
leiding van Ni-Ké een besluit moeten nemen, wan-
neer gekeken wordt naar de begroting en beschikba-
re financiële middelen. Er zal een nieuw onderzoek 
moeten plaatsvinden naar een aangepast ontwerp 
indien de financiële middelen niet toereikend zijn.
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Samenvatting		

De aanleiding voor dit onderzoek zijn de gebreken 
in de woningvoorziening voor de lage en midden-
klassen uit de samenleving. Grootschalige woning-
bouwprojecten zijn nog ongekend in Suriname. 
Het onderzoek is gericht op: 1. Gebiedsontwikkeling, 
2. Ruimtelijke ordening, 3. Massastudies. Dit alles is 
om zodanig vorm te geven aan een leefgebied waar-
bij rekening wordt gehouden met milieuaspecten. 

De hoofdvraag die hieruit luidde: Hoe zouden duur-
zame Urbanontwikkelingsprojecten worden toe-
gepast in Suriname met hoge leef- en ruimtelijke 
kwaliteiten? 

Voor de onderbouwing van de hoofdvraag en deel-
vragen zijn zowel primaire als secundaire bronnen 
gebruikt. Dit is een kwalitatief onderzoek, waarbij 
op basis van onder andere interpretaties uit gelijk-
waardige studies, ervaringen van uitgevoerde pro-
jecten en bestaande masterplannen de deelvragen 
onderbouwd zijn. Stichting Sekrepatu heeft een stuk 
terrein aan de Wilhelminaweg beschikbaar gesteld 
om het onderzoek te doen plaatsvinden. De data 
uit het onderzoek diende hier als een onderbou-
wing voor het programma van eisen die de richtlij-
nen en afbakening biedt voor het conceptontwerp. 
Het ontwerp is middels een stedenbouwkundigplan 
weergegeven wat de vertaling is van de ruimtelij-
ke eisen en ambities gesteld vanuit het onderzoek 
en het programma van eisen. Het plan bestaat uit 
vijf onderdelen: raamwerk, duurzaamheid, mobi-
liteit, openbare ruimte en gebouw typologieën. In 
het ontwerp zijn langs de hoofdweg de woontoren 
gesitueerd met daarachter de parkeerplaatsen. De 
woontoren creëert een visuele scheiding tussen de 
woonbuurt en Wilhelminaweg. De rijtjeswoningen 
en schakelwoningen zijn zo gunstig mogelijk gesitu-
eerd ten opzichte van de wind. Centraal gelegen in 
de woonbuurt is de groene kern bestemd voor re-
creatie en ontspanning. 

Om te bepalen en aan te tonen of het project renda-
bel is, is een aanpak opgesteld voor de ontwikkeling 
en exploitatie. De kostencalculatie onderbouwt de 
kosten en rekenwaarden voor de projectontwikke-
lingen. De rekenwaarden zijn vervolgens verder be-
rekend tot de stichtingskosten. De stichtingskosten 
samen met de onderhoud- en beheerskosten ge-
ven een totaalprijs voor een exploitatieperiode van 
50 jaar. Hieruit worden de minimale maandelijkse 
huurprijsverwachtingen bepaald voor rijtjeswonin-
gen, schakelwoningen en appartementen. 

Dit concept toont aan dat duurzame Urban pro-
jectontwikkeling financieel haalbaar moet zijn in 
Suriname. In een gebied met veel groen, goede in-
frastructuur en ruime woningen tegen relatief lage 
huurprijzen, zou in de nabije toekomst (in Suriname) 
deze grootschalige woningbouwproject van de 
grond moeten kunnen komen. De berekeningen 
in het concept met betrekking tot de huurprijsver-
wachting, voor sociale huurwoningen zijn betaalbaar 
voor de beoogde doelgroepen. Als aanbeveling zijn 
vanuit het project richtlijnen ontwikkeld om Urban 
projectontwikkeling te kunnen toepassen op meer-
dere gebieden in Suriname op de gewenste schaal.
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Samenvatting		

Baas Ram’s Autocraft is een eenmanszaak en is op-
gericht in 1960. Dit bedrijf heeft d.m.v. technische 
innovaties vele problemen weten op te lossen in de 
autotechniekbranche. Thans staat dit bedrijf voor 
een nieuwe uitdaging, namelijk: het toepassen van 
een Liquefied Petroleum Gas (LPG) systeem voor ge-
bruik met propaangas voor zowel benzine- als die-
selmotoren. Middels dit systeem wil het bedrijf een 
alternatief bieden aan de markt om op een andere 
brandstof te rijden wat financieel voordeliger is en 
milieuvriendelijker. Voor dit afstudeeronderzoek is 
een onderzoek verricht naar het aanpassen van het 
systeem voor gebruik van propaangas in dampfase. 

De centrale vraag van het project is: Hoe kan een 
LPG-brandstofsysteem gebruikt worden voor zowel 
benzine- als dieselautomotoren alsook dual fuel 
motoren? 

Een LPG-systeem werkt vanaf de fabriek op vloei-
baar gas en moet dus aangepast worden om in 
dampfase gebruikt te kunnen worden in een motor. 
Hiervoor moesten dan de volgende zaken geanaly-
seerd worden: de leidingdiameter, het gevraagde 
debiet en de snelheid van het gas. Er is aandacht 
besteed aan de verschillende componenten waaruit 
een LPG-systeem is opgebouwd, alsook de veilig-
heidssystemen. 

Na bestudering van de theorie over stromingsleer, 
het uitwerken van formules en het uitvoeren van 
het project kan geconcludeerd worden dat een 6mm 
verruiming heeft voldaan bij het onderzoek voor het 
toepassen van een LPG-systeem voor propaangas. 

Ook zijn er voorbeeldberekeningen gemaakt die een 
beter beeld geven van het gedrag van propaangas 
in gasfase bij verschillende temperaturen. De weer-
standen in het systeem zijn acceptabel. Bij dieselmo-
toren is er onderzoek verricht naar dual-fuel moto-
ren. In deze motoren wordt LPG-brandstof gemengd 
met de lucht in het inlaatspruitstuk, die aangezogen 
wordt door de motor. 

Er is onderzoek verricht naar: 
•  de kosten en besparingen ten opzichte van fossiele 

brandstoffen 
•  de waarden van de uitstootgassen en het voordeel 

voor het milieu 
• het verschil in vermogen voor deze motoren 

Uit het onderzoek is komen vast te staan dat het ge-
bruik van gas wel degelijk voordelig is voor het mi-
lieu en economisch ook rendabel is. Het vermogen 
neemt echter wel af bij benzinemotoren. Er wordt 
aanbevolen om dit onderzoek verder uit te breiden 
voor zowel kleinere als grotere motoren. Voor gro-
tere motoren kunnen twee systemen parallel gekop-
peld worden.
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N.V. Suriname Earthmoving Contractors (SEMC N.V.), 
is een zeer dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt 
met het ontbossen, opgraven, vervoeren en ook 
nog het schieten van dynamiet voor bedrijven als 
Newmont, Grassalco en Rosebeld Gold Mines. Later 
is SEMC ook gediversifieerd naar de infrastructure-
le werken voor de Surinaamse overheid, steenslag 
productie, dijkenbouw en wegenbouw. Door de 
discipline, de investeringen en de goede planning 
is SEMC uitgegroeid tot het grootste bedrijf in zijn 
soort met meer dan 500 werknemers. Om deze 
werkzaamheden te verrichten is onder andere be-
langrijk het regelmatig besproeien van de zandwe-
gen om stofoverlast te voorkomen. Overtollig stof 
zorgt ervoor dat het zicht voor de operators slecht 
worden waardoor ze geen overzicht hebben op 
de wegen. En er kunnen zich dus incidenten voor-
doen. Behalve dat stofoverlast schadelijk is voor de 
gezondheid van de mens kan dat ook invloed heb-
ben op de levensduur van de machines, omdat de 
luchtfilters dan eerder dan de geplande servicebeurt 
verstopt raken. Er is een onderzoek gedaan op de 
luchtfilters van de machines, op Rosebel Gold Mines 
(RGM) door SEMC en het is bewezen dat de luchtfil-
ters eerder dan de geplande servicebeurt verwisseld 
moeten worden. Aangezien SEMC met een profensa 
systeem (automatisch berekenen van servicebeur-
ten) werkt, komt het nog steeds voor dat de lucht-
filters eerder verstopt raken. Het is voorgekomen 
dat de motoren van de machines eerder dan door 
de fabrikant gepland overhaul beurten moeten wor-
den gereviseerd. Dit kan voorkomen worden door 
de stofoverlast te minimaliseren door middel van 

het regelmatig besproeien van de wegen. In het ka-
der van een langere levensduur van de machines, 
de gezondheid van de werknemers en een milieu-
vriendelijk beleid is het belangrijk om een systeem 
te ontwerpen  om het terrein te besproeien om 
zodoende stofoverlast te voorkomen. Om de enor-
me stofontwikkeling te minimaliseren heeft SEMC 
besloten om een ADT (Articulated Dumping Truck) 
in te zetten die omgebouwd kan worden tot een wa-
terwagen om zodoende moeilijk begaanbare terrei-
nen te kunnen betreden. Om de ADT om te bouwen 
tot een waterwagen moet er rekening gehouden 
worden met een aantal factoren van het hydraulisch 
systeem. Het hydraulische systeem van de ADT moet 
worden aangepast om de hydraulische motor aan te 
drijven die op zijn beurt de waterpomp aandrijft om 
het nodige toerental te behalen voor het verneve-
len van water. Ook moet worden gekeken naar een 
mogelijkheid om de sproeiafstanden aan te kunnen 
passen bij verschillende werkgebieden. Verder moet 
er ook rekening gehouden worden om de bak om te 
kunnen bouwen tot een watertank. De hoofdvraag 
die hieruit gesteld kan worden is: In hoeverre is het 
mogelijk om de hydraulische druk te verkrijgen in 
het omgebouwde hydraulisch systeem om zodoen-
de de hydraulische motor en waterpomp draaiende 
te houden? Om de opdracht succesvol te maken is 
het nodig te weten wat de  hydraulische drukken en 
de flow (oliestroom) die nodig zijn voor de aandrijf-
motor. 

Er moet onderzocht worden naar een geschikte wa-
terpomp, nagaan als de hydraulische motor de juiste 
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toerental kan leveren. Verder moet er een speciale 
sproeier geconstrueerd worden om water te kunnen 
vernevelen en nagaan als de hoeveelheid volume in 
de omgebouwde watertank voldoende is. De ADT 
(Articulated Dumping Truck) is speciaal ontworpen 
om het in extreme gebieden te kunnen gebruiken. 
Het hydraulische systeem die zo een machine be-
schikt is opgebouwd uit een variabele plunjerpomp. 
Deze pomp wordt aangestuurd door een “load sen-
se pressure “ de (LS). De LS bepaald de flow van de 
pomp. Aan de hand van de bediening gaat de LS be-
palen hoeveel flow de pomp moet leveren, op dit 
hydraulische systeem geven alle functies van de ADT 
een LS pressure aan de pomp.  
Als de  pomp een hoge flow levert vraagt het veel ar-
beid van de pomp, de transmissie en de motor. Deze 
pomp is niet gebaseerd om constant op een hoge 
flow belast te worden. 
Alle componenten van het hydraulische systeem kan 
bij een regelmatig lange periode oververhit raken, 
waardoor de componenten defect kan raken. Dit is 
een van de problemen van het project die een op-
lossing vereisen, omdat bij het aandrijven van de 
waterpomp een constante flow nodig is. Er is een 
mogelijkheid bekeken om een hydraulische druk uit 
het systeem af te tappen. De afgetapte hydraulische 

druk gaat de hydraulische motor aandrijven om zo-
veel mogelijk water te vernevelen. Verder is er ook 
een systeem ontworpen om de hydraulische olie af 
te koelen zodat het systeem goed kan functioneren. 
Er zijn ook metingen gedaan om na te gaan of het 
volume water dat in de bak is, voldoende is om een 
groot terrein te kunnen besproeien. SEMC beschikt 
over Highway trucks als waterwagen, maar die zijn 
niet geschikt om op moeilijke begaanbare terreinen 
in de mijn te werken. Door een ADT (Articulated 
Dumping Truck) om te bouwen tot een waterwagen 
is deze de effectieve oplossing, aangezien zij juist 
ontworpen zijn om in de put te rijden (met extreme 
banden). Verder zal door het ombouwen van het hy-
draulisch systeem van de ADT (Articulated Dumping 
Truck)  deze geen invloed zal hebben op de perfor-
mance van de machine en dus normaal voldoen aan 
de eisen van de opdrachtgever. Er is rekening gehou-
den met de weersomstandigheden. In de regentijd 
hebben de waterwagens geen werk, er is dus geen 
stofoverlast. Er is dan erover nagedacht dat de wa-
tertank van de ADT verwisseld kan worden met een 
normale dumpbak. Om de waterwagen weer te ge-
bruiken als een dumper moet er maar drie hydrauli-
sche hoses afgeblind worden, een schakelaar moet 
uitgemaakt worden en de bak verwisselen.   
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Na de uitbreiding van de raffinaderij van Staatsolie 
Maatschappij Suriname N.V. in 2015 is een lubrica-
tion programma in elkaar gezet voor de roterende 
machines. Echter is toentertijd geen rekening ge-
houden met de juiste locaties van de monsterpun-
ten en de toegankelijkheid met als gevolg stagnaties 
in het olie sampling proces en het productieproces. 
De probleemstelling bij dit onderzoek is hoe de hui-
dige lubrication programma verbeterd kan worden. 
De hoofdvraag die volgt, is: Hoe kan de efficiëntie 
van het Lubrication Programma van de raffinaderij 
van Staatsolie Maatschappij te Tout Lui Faut verbe-
terd worden? 
 
Het doel van dit onderzoek is om het huidige lu-
brication programma efficiënter te maken door 
oplossingen aan te dragen voor de machine, waar-
van de monsterpunten moeilijk bereikbaar zijn. Dit 
verbetert het smeringsproces van machines wat 
resulteert in een betere bedrijfsvoering en/of een 
langere levensduur van onderhavige machines, zo-
dat de algehele betrouwbaarheid van de raffinaderij 
verhoogd wordt. 
Gezien het feit dat onderhoud van elke machine van 
essentieel belang is, kan gebruik gemaakt worden 
van predictive maintenance (voorspellend onder-
houd), teneinde de conditie van elke machine te be-
palen. Er zijn verschillende technieken die hiervoor 
gebruikt worden. Het lubrication programma is één 
van de technieken die gebruikt wordt om de condi-
tie van de machine te kunnen bepalen. Dit program-
ma bestaat uit verschillende routines. Één van de 
routines is: “Oil Sampling”, waarbij er Periodiek olie 
wordt afgenomen van roterende machines die grote 
oliehoeveelheden verbruiken.  
 

Dit afstudeeronderzoek is als volgt uitgevoerd: aller-
eerst zijn er gesprekken gevoerd met managers en 
verantwoordelijken van de lubrication programma 
bij Staatsolie om het probleem goed te begrijpen. Er 
is literatuur onderzoek gedaan betreffende bemon-
stering en onderhoud, alsook best practices voor 
dergelijke raffinaderijen. Hierna zijn criteria vast-
gesteld om monsterlokaties te bepalen. Na de ve-
rificatie van de criteria zijn er veldbezoeken gedaan 
om conform de vastgestelde criteria nieuwe mon-
sterpunten te bepalen. Voor 18 machines in de 2 on-
derzochte routines is nagegaan waar de secundaire 
monsterpunten geplaatst kunnen worden om een 
representatief monster af te kunnen nemen. Het 
verkregen resultaat is getoetst op de criteria en be-
drijfsvertegenwoordigers. Met de secundaire mon-
sterpunten die bepaald zijn zal de juiste conditie van 
de machine weergegeven worden. Hiermee zal het 
huidige lubrication programma verbeterd zijn.  

Aanbevolen wordt om de nieuwe monsterpunten zo 
snel als mogelijk te plaatsen zodat de huidige con-
ditie van de machines bepaald kan worden om te 
voorkomen dat onvoorzien machines stuk gaan en 
het productieproces van de raffinaderij verstoord 
wordt die grote  financiële gevolgen zal hebben.  
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De Naamloze Vennootschap (N.V.) Suriname Earth 
Moving Contractors (SEMC) is een grondverzetbe-
drijf dat werd opgericht in 1991. De werkzaamhe-
den van SEMC zijn voornamenlijk gericht op mijn-
bouwactiviteiten, civiel-technische werken en infra-
structurele werken. Om al deze werkzaamheden uit 
te voeren worden er verschillende typen machines 
gebruikt waaronder ook vrachtwagens. De aanlei-
ding voor dit onderzoek is het snel bereiken van de 
service-intervallen van 15.000 km op de vrachtwa-
gens. De vrachtwagens zijn van het Duitse fabrikant 
MAN, en dit betekent: Maschinenfabrik Augsburg 
und Nürnberg. De MAN-afdeling die belast is met 
het transport, heeft op diverse projecten vracht-
wagens die lange afstanden overbruggen. Vanwege 
deze lange afstanden komen de vracht-wagens heel 
snel aan hun servicebeurt. De toegestane kilometers 
worden door deze afstanden snel bereikt, waardoor 
de motorolievervanging uitgevoerd moet worden. 
De huidige motorolie die gebruikt wordt om de ser-
vices uit te voeren is RIMULA R3 X 15w40. Bij het ge-
bruik hiervan moet volgens de MAN-fabrikant deze 
steeds om de 15.000 km vervangen worden. Daar 
deze vrachtwagens al heel gauw de voorgeschreven 
service-intervallen bereiken is dit erg kostbaar voor 
het bedrijf. Daarom wil het de mogelijkheid bekijken 
om gebruik te maken van een ander type motorolie 
om zo de service-intervallen te verruimen. Er wordt 
uitgekeken naar een ander type motorolie die door 
de fabrikant goedgekeurd zal worden om zodoende 
het service-interval te verlengen. Het doel van dit 
project was om na te gaan als de gekozen RIMULA 
R4 X 15w40 gebruikt kan worden binnen het onder-

houdsproces om de efficiëntie en de effectiviteit van 
de vrachtwagens te verbeteren, zodat de service in-
terval verlengd kan worden. 
De hoofdvraag die hieruit gesteld werd is: In hoe-
verre is het mogelijk dat bij het gebruik van Rimula 
R4X 15w40 het service-interval geëxpandeerd 
wordt van 15.000 km naar 20.000 km op de MAN-
vrachtwagens? 

Bij het uitvoeren van dit project zijn data verzameld 
met betrekking tot motorolie en motorspecificatie. 
Bij de MAN-dealer zijn alle technische details opge-
vraagd die te maken hebben met motorolie, type 
transporten, vervangingstermijnen en rijomstandig-
heden. Ook is nagegaan de locale olieleveranciers 
zodat bij gebruik van de nieuwe olie er zekerheid 
voor optimale levering gegarandeerd kan worden. 
De Motoroliemonsters zijn ook afgetapt voor de 
analyse. De geanalyseerde resultaten zijn vergele-
ken met de MAN-standaarden. Vervolgens zijn er 
conclusies getrokken uit de resultaten van de analy-
sen. Bij het gebruik van de Rimula R4 X 15w40 is op 
bepaalde intervallen olie samples genomen en deze 
zijn geanalyseerd op de bruikbaarheid ervan. Indien 
na de test bleek dat de olie nog bruikbaar was, is 
het oliemonster verder afgenomen totdat het ser-
vice-interval van 20.000 kilometer behaald was. De 
motoroliesamples zijn bij SEMC N.V. in Suriname af-
genomen en de analyses zijn in Trinidad bij SHELL 
uitgevoerd. Bij elke analyse is aangegeven wat de 
kwaliteit van de olie is en of deze nog verder ge-
bruikt kan worden. De samples zijn net zo lang ge-
trokken, totdat het gewenste service-interval van 
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20.000 kilometer behaald is. Er is met de produc-
tiesupervisors gesproken om twee vrachtwagens 
beschikbaar te stellen voor het project. De keuze is 
gegaan naar twee verschillende type vrachtwagens. 
Op deze twee vrachtwagens is de nieuwe olie ge-
bruikt en deze is op reguliere periodes geanalyseerd 
en gemonitoord.

Uit de resultaten van de motorolie analyse is geble-
ken dat er op de Rimula R4 X 15w40 het gewenste 
service-interval van 20.000 kilometer behaald is. Dit 
heeft een enorme kostenbesparing met zich mee-
gebracht. Als gevolg hiervan heeft het een totale 
geschatte jaarlijkse besparing van USD 109.440,00 
gerapporteerd op een wagenpark van 40 trucks. 
Hierbij wordt dan geacht dat er minder motorolie 
ingekocht zal worden om de servicen uit te voeren. 

De uitstroom van afgewerkte oliën zal dus ook min-
der zijn op jaarbasis en deze zal een positieve impact 
hebben op het milieu. Het grondverzetbedrijf SEMC 
N.V. heeft verscheidene machines die in de produc-
tiesector werkzaam zijn. De grondverzet-werkzaam-
heden worden met verschillende merken en machi-
nes uitgevoerd. Gezien de positieve resultaten van 
de motorolieanalyse op de transportvoertuigen, de 
MAN-vrachtwagens, beveel ik dan ook aan SEMC 
N.V. dat het gebruik van RIMULA R4 X 15w40 ook 
doorgevoerd wordt op de andere type machines. 
Er kan dan op de overige machines ook een haal-
baarheidsstudie gedaan worden om na te gaan of 
het service-interval verlengd kan worden. Indien de 
resultaten ook positief zijn, kan er dan ook gespro-
ken worden over besparing op de andere type ma-
chines.

Samenvatting		

De brontesten kunnen op dit moment niet meteen 
worden uitgevoerd nadat een bron is aangelegd in 
de geïsoleerde zwampgebieden. Hoe kunnen de 
aardoliebronnen getest worden in de geïsoleerde 
gebieden van Staatsolie Maatschappij Suriname 
N.V. ? 
Zo moeten eerst alle productie/testfaciliteiten zijn 
aangelegd voordat de testen uitgevoerd kunnen 
worden. Er worden nu samples genomen van de pro-
duction fluid en naar het laboratorium gebracht voor 

het testen van watercut en andere parameters als 
solid, saliniteit etc. De totale productie van de bron 
per etmaal kan nog niet bepaald worden. Hiervoor 
is er een testtank nodig waarbij de production fluid 
van de bron wordt verzameld. Een oplossing voor dit 
probleem is een pontonproductiefaciliteit construe-
ren met een tankcapaciteit van 90 barrels. 

De ponton moet worden voorzien van pomp en ho-
ses met flenzen, waar de aardolie vanuit de bron in 
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de testtank kan produceren. Na de test moet de fluid 
van de testtank weer verpompt kunnen worden in 
de flowline van de bron. De tijdelijke faciliteit moet 
voldoen aan de HSE, engineering en operationele 
eisen, voordat deze in gebruik kan worden geno-
men. Er zal een keuze bepaald moeten worden van 
de hoofdconstructiedelen en equipment die nodig 
zijn voor het uitvoeren van het project. De appen-
dages die gekozen worden moeten ervoor zorgen 
dat de productietesten gedaan kunnen worden in 
de geïsoleerde gebieden. De hoofdconstructiedelen 
en equipment zijn testtank (90 barrels), drainage-
bak, pomp, dieselgenerator en ponton. Verder zul-
len de berekeningen gemaakt moeten worden voor 
het kiezen van de juiste afmeting stalen balken voor 
de constructie en plaatsing van het equipment. En 
er moeten tekeningen van de inrichtingen en con-
structie van de ponton komen. Dit zal een beeld 
geven hoe de inrichting en het ontwerpproces zul-
len plaatsvinden. Bij de inrichting moet er rekening 
gehouden worden met de windrichting, omdat men 
tijdens het uitvoeren van de testen te maken kan 
hebben met H2S gassen en brand. Volgens de bere-
kening van de verschillende punten in de construc-
tie van het project kunnen de volgende delen van 
de constructie uitgerekend en de afmetingen van 
de gekozen materialen berekend worden. De mate-
rialen voor de rek van de opslagtank is shedule 40 

C-staal buizen. Corton staalplaten 6 mm als vloerpla-
ten en als dekking voor de wanden en aan de onder-
kant. UNP-profielen 280 voor het pontonvloerwerk. 
Langsligger van het bovenste framewerk IPE 450. 
Dwarsligger van het bovenste framewerk zijn IPE 
300 balken. Gekozen voor kolommen zijn HE-140A 
balken. Ligger van het onderste framewerk zijn HE-
360A balken. En galvaan buizen 2” als railing rondom 
de ponton met een hoogte van 1 meter. 

Uit onderzoek van de opwaartse kracht is gebleken 
dat de ponton zal drijven met zijn maximale belas-
ting en eigen gewicht. En hierbij is uit de resultaten 
gebleken dan de ponton wel zal drijven (minimaal 
20 cm boven water). Voor de bescherming van de 
ponton tegen roest moet de ponton eerst geblank-
straald worden en daarna een verflaag van minimaal 
400 micron worden gegeven. Verder is er voor het 
lassen van de materialen een onderzoek gedaan 
volgens de lasnormen van Staatsolie Maatschappij 
Suriname N.V. of een minimale lasdikte van 3 mm 
zal voldoen als verbinding tussen de materialen en 
is volgens de berekeningen uitgewezen dat de 3 mm 
las wel toepasbaar is. Er moet ook een dagelijkse 
preinspectie met een checklist plaatsvinden alvo-
rens het productietestsysteem in gebruik wordt ge-
nomen voor het testen van de bronnen.
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Vanwege de traditionele en religieuze wijze van cre-
meren te Weg naar Zee, is het zo dat de mensen niet 
zo eenvoudig overstappen naar het nieuwe systeem 
van cremeren.   
De Stichting heeft opgemerkt dat er te weinig ge-
bruik wordt gemaakt van de verbrandings-ovens 
voor het cremeren van stoffelijk overschot van de 
mens. De ovens worden wekelijks 2 tot 3 keer ge-
bruikt voor het cremeren. De bestaande verbran-
dingsovens zijn beperkt tot het cremeren van stoffe-
lijk overschot van de mens.   
  
De Stichting denkt aan toekomstplannen, investe-
ringsmogelijkheden en de financiële opbrengsten, 
zodat de inkomsten in balans kunnen zijn met de uit-
gaven. Op grond hiervan is de volgende hoofdvraag 
geformuleerd:  
In hoeverre kan de dienstverlening van de Stichting 
vergroot worden naar de samenleving?  

De extra diensten die aangeboden kunnen worden 
aan de Surinaamse gemeenschap zijn;  
•  Het verwerken van medisch afval (zoals de spullen 

en artikelen die worden gebruikt in laboratoria en 
ziekenhuizen)  

•  Het verwerken van kadavers (die door het 
Ministerie van Openbare Werken Transport & 
Communicatie worden opgehaald)  

•  Het verbranden van drugs (die in beslag worden 
genomen door de politie).   

  
Met deze extra diensten kunnen er meer financiële 
opbrengsten verkregen worden voor het verder ont-
wikkelen van de Stichting en het uitzetten en realise-
ren toekomstige plannen.  
  
Plan van aanpak: Marktonderzoek, informatie in-
winnen over de gebruikelijke ovens voor medische 
afval, kadavers en drugs afvalsoorten. Vervolgens 
ontdekken welke ovens geschikt zijn voor het instal-
leren bij de stichting.  

Naam: Alakhramsing, Amar
Contactgegevens: asmalakhramsing@yahoo.com

Specialisatie: Applied Mechanics and Production 
Technology

Bachelorprogramma: Werktuigbouwkunde

Titel	afstudeerscriptie: Onderzoek voor het opzetten van 
multifunctionele verbrandingsovens voor
de Stichting Surinaams Crematorium



73

Samenvatting		

Samenvatting In het district Para ligt langs de ver-
bindingsweg Zanderij – Apura het inheemse dorp 
Tibiti welke volgens de dorpsstructuren (ressortraad 
en kapitein) ± 65 inwoners telt. De drinkwatervoor-
ziening van deze dorpelingen is, zoals gewoonlijk in 
Suriname, verre van ideaal, daar het dorp over een 
slechte drinkwaterfaciliteit beschikt. Er is een nood-
installatie door de Dienst Watervoorziening van het 
Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen opgezet 
met het doel om het later te perfectioneren, maar 
de vervolgwerkzaamheden hebben niet plaats-
gevonden. Hierdoor wordt het systeem als niet 
compleet beschouwd. Gelet op de W.H.O. - (World 
Health Organization) normen biedt de huidige in-
stallatie vooralsnog geen enkele garantie (kwalita-
tief noch kwantitatief) voor de beschikbaarheid van 
veilig drinkwater. De huidige voorziening is een pro-
visorisch systeem bestaande uit twee bovengronds 
opgestelde metalen opslagtanks van elk ± 50 m3, 
een buizenstelsel inclusief 25 erf kranen, een distri-
butiepomp en een diesel aangedreven generator. De 
opslagtanks worden wekelijks middels watertrucks 
vanuit de stad bevoorraad. Door omstandigheden, 
kosten en bereikbaarheid van het gebied, wordt 
de werkwijze thans als achterhaald beschouwd en 
derhalve is het noodzakelijk om een meer duurza-
me oplossing te bedenken. Een manier om dit op te 
lossen is het opzetten van een geïntegreerde instal-
latie bestaande uit plaatselijke winning (waterbron), 
zuivering, opslag en distributie. De probleemstel-
ling luidt: Momenteel zijn de dorpelingen voor hun 
drinkwatervoorziening afhankelijk van een proviso-
risch opgezet systeem, welke middels wateraanvoer 
vanuit de stad wordt bevoorraad. Veelal komt het 
voor dat de bevoorrading niet kan plaatsvinden we-

gens de hoge transportkosten en/of door de (slech-
te) wegconditie. Dit zorgt ervoor dat de mensen van 
het dorp langer verstoken zijn van drinkwater. 

Hieruit is de volgende hoofdvraag naar voren geko-
men: Welke methode voor drinkwaterzuivering is 
mogelijk voor het dorp Tibiti? 

Deze werkwijze kan niet langer worden gehanteerd 
en het vinden van een deugdelijke oplossing wordt 
noodzakelijk geacht. De oplossing moet in lijn zijn 
met de hedendaagse werkwijze, namelijk dat een 
drinkwaterfaciliteit compleet moet zijn. Deze hoort 
te bestaan uit een intake/bron, zuivering, opslag, 
distributie en elektra. Met het oog op het implemen-
teren van een complete drinkwaterzuiveringsinstal-
latie in het dorp Tibiti, zijn er diverse veldbezoeken 
afgelegd om zowel technische alsook sociaal-maat-
schappelijke onderzoeken te plegen. Daarbij is de 
bestaande (drink)waterinfrastructuur ook in be-
schouwing genomen. De bedoeling daarvan is om te 
kijken in hoeverre bruikbare delen van de bestaande 
infrastructuur in de nieuwe opzet kunnen worden 
geïncorporeerd. De opties om ruwwater te vinden 
in de directe omgeving van het dorp zijn beperkt. 
Het beste alternatief blijkt een open waterput te zijn 
die van oudsher voor drinkwater zorgt in het dorp. 
Vooral in de droge seizoenen wanneer alle ande-
re alternatieven zijn opgedroogd. De oplossing die 
voor het drinkwaterprobleem van Tibiti is bedacht 
is gebaseerd op het ontwikkelen van de bestaan-
de open waterput tot een moderne waterbron en 
deze vervolgens te koppelen aan een afdoende zui-
veringsinstallatie, opslag en distributienet. Aan de 
hand van de capaciteit van de put/bron en de wa-
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terbehoefte in het dorp zijn de overige componen-
ten uitgerekend en is het gehele systeem ontwor-
pen. Tevens is de kostencalculatie aan de hand van 
het ontworpen systeem opgesteld. De totale kosten 

voor dit project zullen USD 21,628.93 bedragen voor 
het eindontwerp van het waterstation bestaande uit 
intake, zuivering, opslag op de grond en toren en 
elektriciteitsvoorziening.

Samenvatting		

Voor service en reparatiewerkzaamheden binnen de 
serviceafdeling wordt er gebruikgemaakt van een la-
gedrukpersluchtsysteem voor het bedienen van de 
liften en voor gebruik van hand-tools. Echter is het 
huidige systeem niet capabel genoeg om een aantal 
handtools tegelijkertijd op volle sterkte te bedienen. 
Dit zorgt voor stagnaties in de dagelijkse werkzaam-
heden. De reden hiertoe is dat het leidingsysteem 
niet volgens werktuigbouwkundige standaarden 
ontworpen is, waardoor en veel verliezen zijn in het 
systeem. De compressor bouwt een druk op van 10 
bar, terwijl de druk bij de verst gelegen lift ongeveer 
5.5 bar is, en daar kunnen de handtools niet op volle 
sterk-te bediend worden. Verder moet de revisieka-
mer ook worden voorzien van perslucht. Bij het ont-
werpen van het huidige persluchtsysteem is er heel 
weinig rekening gehouden met de drukverliezen in 
het leidingsysteem, en het ontbreekt aan de nodige 
componenten, z.a. lubricators, separators en regu-
lators om het systeem goed te laten functioneren. 
Het leidingnetwerk bevat veel “waterzakken” waar 
condenswater gevangen zit, wat ook leidt tot druk-
verliezen. Hierdoor werkt het persluchtsysteem in-

efficiënt, wat leidt tot stagnatie of langzaam verloop 
van werkzaamheden. De probleemstelling luidt: Er is 
een technische evaluatie nodig van het huidige pers-
luchtsysteem, om na te gaan waar het systeem aan-
gepast en uitgebreid kan/moet worden, en/of een 
nieuw ontwerp voor het persluchtsysteem nodig is. 

De doelstelling luidt: Het maken van een analyse 
ter verbetering van het huidige persluchtsysteem, 
waaronder het leidingsysteem, en eventueel een 
ontwerp voor een nieuw persluchtsysteem. Om 
hierdoor de efficiëntie en de beschikbaarheid van 
het persluchtsysteem te verhogen, om zodoen-
de stagnaties te verminderen. Uit bovenstaande is 
dan de volgende hoofdvraag naar voren gekomen: 
Welke verbeteringen en/of aanpassingen heeft het 
huidig persluchtsysteem nodig, om het goed te la-
ten functioneren? 
Allereerst is er een literatuurstudie gedaan over 
persluchtsystemen. Hoe de verschillende compo-
nenten werken en wat de randvoorwaarden zijn om 
een persluchtsysteem goed te laten functioneren. 
Daarna is er een evaluatie gemaakt van het huidig 
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systeem, waarbij nagegaan/ bepaald is wat het ver-
lies/overschot aan perslucht op dagbasis ongeveer 
is ( 90.74 Nm3 /h ). 

Methode van onderzoek 
•  Literatuuronderzoek, namelijk het bestuderen van 

de functies van de verschillende componenten van 
het systeem, het leren werken met het program-
ma Pipe Flow Expert, nagaan wat de conditie voor 
perslucht moet zijn voor instrumenten, ontwerp-
procedure voor een nieuw persluchtsysteem. 

•  Analyseren van het huidige persluchtsysteem, 
namelijk nagaan waaruit het systeem bestaat, in 
kaart brengen van het distributiesysteem, het si-
muleren van het distributiesys-teem voor het be-
palen van de drukval, bepalen van de totale pro-
ductie van perslucht en bepalen van de hoge- en 
lagedrukpersluchtbehoefte. 

•  Ontwerpprocedure volgen en het nieuwe pers-
luchtsysteem ontwerpen aan de hand van het la-
gedrukpersluchtverbruik per uur, de werkdruk en 
de persluchtconditie.

Verder het bepalen van de minimale binnendiame-
ter van het leidingsysteem en het minimale volume 
van het persluchtvat. Uit de evaluatie is gebleken 
dat het leidingnetwerk niet op de juiste manier ont-
worpen is, met als gevolg de grote drukvallen in het 
systeem. Ook spelen de lekkages hierbij een rol. Er 
is gewerkt met AutoCad om een schets te maken 
van het huidige en potentieel nieuwe ringleiding-
netwerk. Het simulatieprogramma Pipe Flow Expert 
is gebruikt om het nieuwe leidingnetwerk met zijn 
nodige inputs en outputs erin te simuleren. Er is be-
paald wat de hoofdleidingdiameter moet zijn. Ook is 
er bepaald hoe groot de behoefte aan perslucht op 
dagbasis is. Daar er geen historische data beschik-
baar zijn, zijn de nodige berekeningen / assumpties 
gedaan om het verbruik te achterhalen. Met deze 

data is dan de behoefte aan perslucht bepaald en 
daarna is er een keuze gemaakt voor een compres-
sor. Na de nodige berekeningen en vergelijkingen is 
de keus gevallen op de BOGE SD 61-3 compressor 
(schroefcompressor). De diameter van de hoofdlei-
ding is bepaald op 2” gegalvaniseerd staal. Voor het 
ontwerp is de benodigde hoeveelheid lagedrukpers-
lucht per uur bepaald en die is gelijk aan 50.051 m3 
/h (FAD) = 0.834 m3 /min (FAD). Uit het resultaat van 
de simulatie uit Pipe Flow Expert is gebleken dat de 
nieuw ontworpen ringleiding een veel lagere druk-
val (0,0314 bar) heeft dan 10 % van de werkdruk. In 
het nieuwe ontwerp is de revisiekamer voorzien van 
perslucht. 

De totale kosten voor dit project zullen USD 63,493.39 
bedragen. Er is aanbevolen om de productiekosten 
te verminderen door bruikbare leidingen van het 
huidige systeem te hergebruiken. Bij het nieuwe 
ontwerp kan de huidige compressor of de BOGE- 
compressor gebruikt worden als back-up, aangezien 
het huidige systeem nu zonder back-up is. Voor de 
juiste bediening van de persluchtgebruikers kunnen 
drukregelaars gebruikt worden ter voorkoming dat 
de gereedschappen sneller defect raken. Omdat er 
geen historische data beschikbaar zijn, zal er een 
vervolgstudie gedaan moeten worden om de te-
rugverdientijd van het nieuwe persluchtsysteem te 
bepalen. De revisiekamer moet verder ook voorzien 
worden van perslucht, voor vlot verloop van werk-
zaamheden daar. Veiligheidsvoorschriften voor het 
persluchtsysteem opstellen, om zodoende de effi-
ciëntie van het persluchtsysteem te behouden en 
voor onderhoud. Voor een beter beeld van de hoe-
veelheid lekkages wordt aanbevolen om het verlies 
van perslucht verder te onderzoeken. En voor een 
scherpere begroting moeten de afschrijvingskosten 
en de vaste kosten zoals arbeidskosten bijberekend 
worden.
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Samenvatting		

In dit verslag wordt er met behulp van een toe-
gepast onderzoek een ontwerpvoorstel van 
droogdok gemaakt voor de trawlers van Surimar. 
Probleemstelling: Surimar wil in de toekomst zijn ei-
gen trawlers droogdokken en onafhankelijk zijn van 
droogdok diensten van derden. 

Hoofdvraag: welk droogdok is het geschiktst voor 
het droogdokken van de trawlers van Surimar? 

Uit alle beschikbare droogdok systemen wordt er ge-
kozen voor de drijvend droogdok systeem, omdat dit 
droogdok systeem landbesparend is. De reden voor 
het eigen droogdokken is dat het winstgevend zal 
zijn voor het bedrijf en tevens voor derden. Behalve 
de lokale vissersboten zijn er soms ook boten bui-
ten het Caraïbisch gebied die een bezoek kunnen 
brengen aan de droogdokmaatschappij. Financieel 
bekeken zal het droogdokken voor hen goedkoper 
uitkomen en de procedure van droogdokken snel-
ler of tewel vlotter kunnen verlopen. Door het be-
zoek van de buitenlandse boten is het soms niet 
mogelijk om een lokale trawler of boot direct van 
dienst te zijn. Dit zorgt voor heel wat productiever-
lies, vooral voor de vissersboten. In Suriname zijn 
er slechts twee bedrijven die droogdok services 
op trawlers uitvoeren. Deze twee zijn Surinaamse 
Dok- en Scheepsbouwmaatschappij en Body NV. Om 
een trawler van Surimar te droogdokken wordt er 
een ontwerpvoorstel gedaan vanuit verschillende 
droogdok methodes. Er is eerst nagegaan wat de 
geschiedenis van de droogdokken in Suriname is. 
Verder welke typen droogdokken er bestaan wat 
betreft hun voor- en nadelen. Welk type droogdok 
het beste zal zijn voor het droogdokken van de tra-
wlers van Surimar. Dit hangt af van de beschikbare 

middelen en de ruimte die men toelaat voor het 
bouwen van een drijvend droogdok. Verder is voor 
de duurzaamheid van het drijvende droogdok een 
onderhoudsprocedure opgemaakt. Dit zorgt voor 
continuïteit van droogdokken van trawlers. Er is ook 
een kostenanalyse gemaakt voor het uitvoeren van 
het drijvende droogdok. Deze komt op ongeveer 
USD 1.404.190,00. Het bedrijf kan dit terug verdie-
nen binnen 3 jaar tijd door de droogdok diensten 
aan derden te verlenen. Verder wordt er geconclu-
deerd om in de toekomst dit droogdok systeem uit 
te breiden voor het droogdokken van grotere sche-
pen. De domeingronden rondom het bedrijf kunnen 
worden aangevraagd voor meerdere werkzaamhe-
den zoals het oprichten van een propeller reparatie 
shop. Geadviseerd wordt om deze droogdok op te 
zetten wegens de grote vraag voor het droogdokken 
van boten.
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Samenvatting		

De Stichting Surinaams Crematorium (SSC) is op 
14 juni 1985 opgericht in Suriname. Het doel van 
de stichting, zoals in de statuten verwoord, is o.a. 
de bouw, het beheer en de exploitatie van een of 
meer gesloten en/of open crematieplaatsen met 
toebehoren in Suriname en het samenwerken met 
gelijksoortige organisaties in en buiten Suriname. 
Het crematorium is het eerste gesloten cremato-
rium in Suriname en is voorzien van twee crema-
tieovens met een capaciteit van zes crematies per 
oven per dag. De ovens zijn van de Amerikaanse 
fabrikant Matthews International Corporation. Deze 
ovens zijn propaangasovens die elektrisch bestuurd 
worden met een zelf controlerend systeem voor de 
veilige opstart. Er vinden per jaar gemiddeld 180 
crematies plaats bij dit crematorium. 

De onderzoeksvraag voor deze thesis luidt: Hoe kan 
het huidig systeem van cremeren van de Stichting 
Surinaamse Crematorium geoptimaliseerd worden 
op basis van de nieuwste technologie? 

Om deze vraag te beantwoorden is eerst het huidige 
systeem geëvalueerd. Bij de evaluatie is gelet op be-
drijfszekerheid van deze gasovens, de bruikbaarheid 
en de veiligheid. Er is ook gekeken naar de huidige 
staat van de ovens en eventuele onderhoudswerk-
zaamheden die verricht zullen moeten worden, zo-
dat de ovens optimaal en volgens de hedendaagse 
standaarden gebruikt kunnen worden. Verder is ook 
gekeken naar de kosten voor de aanschaf van nieu-
we elektrische ovens en de kosten voor eventuele 
aanpassingen die gepleegd zullen moeten worden 
indien het crematorium ertoe zou overgaan om elek-

trische ovens aan te schaffen. Bij dit onderzoek is 
de kwaliteit van de dienstverlening van de Stichting 
Surinaams Crematorium centraal geplaatst. Dit voor 
onder andere de veiligheid van alle betrokkenen en 
de effectiviteit van de in te zetten grondstoffen. Het 
laatste in het kader van kostenvermindering. Uit lite-
ratuuronderzoek is de modernste methode gekozen 
en uit plaatselijke oriëntatie met metingen en inter-
views zijn er meer data verkregen. Uit het onderzoek 
is duidelijk geworden dat het gebruik van de huidige 
gasovens gunstiger zou zijn voor het crematorium. 
Doordat de ovens heel weinig gebruikt zijn, zijn ze 
nog in redelijke goede staat. Er zullen wel enkele 
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden 
om het gebruik te optimaliseren. Ook zal het onder-
houdsschema aangepast moeten worden. Deze aan-
passingen blijven echter voordeliger voor de stich-
ting dan het aanschaffen van een nieuwe moderne 
elektrische crematieoven. Het aanschaffen van een 
nieuwe oven is vrij kostbaar. Deze kosten zouden 
doorberekend moeten worden naar de consument. 
Naast de hoge aanschaf- en installatiekosten zullen 
er ook andere bijkomende investeringen zijn alvo-
rens de elektrische ovens gebruikt kunnen worden. 
Zo zou het personeel bijvoorbeeld compleet nieuwe 
trainingen moeten krijgen voor het gebruik van de 
moderne ovens. Ook het onderhoud van de elektri-
sche ovens zou niet lokaal kunnen en er zou steeds 
vanuit het buitenland expertise gehaald moeten 
worden. Al deze kosten zouden moeten worden 
doorberekend naar de kostprijs van een crematie. 
Gezien het bevolkingsaantal en het aantal crematies 
per jaar is het dus niet rendabel om gegeven deze 
informatie over te stappen op nieuwe moderne 
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ovens. Uit het onderzoek zijn er enkele aanbeve-
lingen voortgekomen voor het crematorium. Deze 
aanbevelingen zijn: het behouden van de huidige 
gasovens, maar ze wel te upgraden. Ook enkele on-
derhoudswerkzaamheden en aanpassingen zullen 
moeten plaatsvinden. Gedacht kan worden aan een 
extra beveiliging ter voorkoming van explosie van de 
gastanks. Deze beveiligingen zijn onder andere een 
vlamdover dichtbij de tanks. Verder kan gedacht 
worden aan een gasalarmsysteem dat een melding 
geeft waardoor er acuut ingespeeld kan worden. 

Een andere aanpassing is de goede afdichting van 
de deuren van de ovens. Deze blijken warmte te lek-
ken en dat is zeer gevaarlijk. Wat ook belangrijk is, 
is dat ter begeleiding bij calamiteiten en ook voor 
het juiste gebruik van de apparatuur er genoeg aan-
wijzingsborden moeten zijn. Met deze aanpassingen 
kunnen de bedrijfszekerheid en de veiligheid tot ver-
dere hoogte gebracht worden en kan de instantie de 
dienstverlening uitbreiden. 

Samenvatting		

Dit verslag beschrijft onderzoek dat is uitgevoerd 
om te helpen bij het ontwerpen en optimaliseren 
van een fabriekslay-out voor een nieuw plaatbewer-
kingsbedrijf. De vereiste was om een fabriekslay-out, 
kortweg lay-out, te creëren die in staat is om voor 
verschillende industrieën plaatmetaal producten 
te fabriceren in Suriname. Het doel van dit onder-
zoek is om een nieuwe fabriekslay-out te ontwer-
pen, te analyseren en te verbeteren met behulp van 
Tecnomatix Plant Simulation. 

Om dit doel te bereiken wordt de volgende onder-
zoeksvraag geformuleerd: wat zijn de knelpunten 
in de te ontwerpen fabriekslay-out en hoe kunnen 
deze worden beperkt om de productie-output te 
vergroten? 

Als eerst wordt het productieproces bepaald voor 
drie productgroepen, namelijk luchtkanalen, af-
zuigkappen en maatwerk. Voor elk bewerkingspro-
ces worden de fabricagetechnieken besproken die 
gebruikt zullen worden en worden er machines ge-
kozen die het werk kunnen verrichten. De gekozen 
machines worden volgens de bewerkingsvolgorde 
in een initiële lay-out ingedeeld als werkstations. 
Vervolgens wordt Tecnomatix Plant Simulation toe-
gepast om de eerste lay-out te modelleren. Het di-
gitale model van de lay-out wordt gebouwd door de 
eigenschappen van de werkstations te definiëren. 
Deze eigenschappen zijn: bewerkingstijd, insteltijd, 
beschikbaarheid en mean time to repair (MTTR). 
Verder worden ook de verbindingen en materiaal-
stroom tussen de werkstations ingesteld. Hierna 
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Samenvatting		

Een van de 12 ressorten van Paramaribo is het res-
sort Beekhuizen dat in het zuiden van Paramaribo 
ligt. Dit ressort telt circa 19.783 inwoners. Een be-
langrijke verbindingsweg in dit ressort is de Van ’t 
Hogerhuysstraat. Van deze weg maken dagelijks veel 
verkeersdeelnemers gebruik om hun bestemming te 
bereiken. Ook bevinden zich enkele topbedrijven 
van Suriname in deze weg. Probleemstelling: De 
Van’t Hogerhuysstraat tussen de Nieuwe Havenlaan 
en de rotonde van de Jules Wijdenboschbrug loopt 
bij elke zware neerslag onder water. 

Hoofdvraag: Wat moet de pomp volumestroom zijn 
om het overtollige water van ressort Beekhuizen zo 
snel mogelijk naar de Surinamerivier af te voeren? 

Om een antwoord te vinden op deze vraag is er ge-
bruikgemaakt van kwalitatief onderzoek en veld-
onderzoek. Eerst zijn er calculaties gemaakt van 
het hoeveelheidwater dat verpompt moet worden. 
Verder is er nagegaan welke typen waterpompen 
in deze situaties het best gebruikt kunnen worden. 
Ook zijn er berekeningen gemaakt om na te gaan 
welk pompmodel gekozen moeten worden en om te 
verifiëren of het gekozen pompmodel wel voldoet 
aan de gestelde eisen. Vervolgens is een geschikte 
locatie gekozen voor het opzetten van het pompge-
maal. Daarna zijn de vereisten voor het opzetten van 
het pompgemaal en pomphuis aangegeven. Ook is 
er een begroting samengesteld van USD 134.716,96 
voor het realiseren van het pompgemaal. Uit de re-

wordt de simulatie gerund. De uitgevoerde simula-
ties wijzen op de knelpunten van het hele productie-
proces en maken het mogelijk enkele verbeteringen 
uit te proberen en mogelijkheden te zoeken om de 
productie-output van het bedrijf te vergroten. De 
veranderingen die worden aangebracht in de eerste 
lay-out worden beoordeeld op basis van de volgen-
de prestatie-indicatoren: productie-output; aantal 
aan te schaffen machines; blokkering van machines 
en benodigde ruimte voor productie. Er worden 
drie layoutscenario’s bekeken waaruit de meest ge-
schikte lay-out wordt gekozen. De gekozen lay-out 
heeft een productie-output van 92 units per dag, 20 
productiemachines, blokkering kleiner dan 10% en 
benodigde ruimte van 990m2 . Het investeringsbe-

drag van deze lay-out bedraagt USD 368,450.00. Dit 
bedrag is tevens het leenbedrag en kan in een peri-
ode van 5 jaar terug worden betaald, als een jaar-
lijks rentepercentage van 12% wordt gehanteerd. 
De geschatte nettowinst bedraagt per jaar ongeveer 
USD 64,000.00 en naarmate het aflossingsbedrag 
kleiner wordt, stijgt deze winst. Er zit dus potentie in 
de onderneming. De aanbevelingen zijn: het simu-
latiemodel bijstellen zodra het bedrijf in werking is, 
zodat met echte waarden gesimuleerd kan worden 
en zo andere knelpunten gezocht en verbeterd kun-
nen worden; en een marktonderzoek verrichten om 
de werkelijke grootte van de afzetmarkt in Suriname 
en het Caribisch gebied vast te stellen.
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sultaten kan geconcludeerd worden dat de pomp 
een volumestroom van 576,00 ltr/s moet hebben. 
Verder is de keuze van de pomp gemaakt op basis 
van het aantal liters water dat verpompt dient te 
worden, de stromingsverliezen bij de pomp en de 
NPSH vereist voor de installatie. Verder is er geko-
zen voor 2 pompen. De aanschaf van deze pompen 
kan voor het ministerie van Openbare Werken een 
financieel voordeel zijn aangezien de kolkenzuigers 
voor dit gebied dan niet meer ingezet hoeft te wor-
den. 

Er wordt aanbevolen om het personeel te trainen 
voor het plegen van handelingen bij storingen van 

de pompinstallatie. Daarnaast moet het personeel 
de Engelse taal goed beheersen en te allen tijde bij 
het bedienen van de pomp elektrische schokvrije 
schoeisel aandoen. Verder moeten de leidingen van 
het pompgemaal regelmatig geverfd worden en de 
elektrische componenten dienen jaarlijks gecheckt 
te worden door een gecertificeerd bedrijf. Ook mo-
gen de alarmmeldingen van het bedieningspaneel 
niet genegeerd worden en de onderhoudswerk-
zaamheden dienen optimaal plaats te vinden. Deze 
pompinstallatie kan als voorbeeld dienen voor an-
dere ressorten met soortgelijke problemen van wa-
teroverlast.

Samenvatting		

Trillingsmetingen geven ons de informatie die no-
dig is om te begrijpen waarom er problemen zijn 
opgetreden. Als we de verkregen gegevens op een 
correcte manier kunnen interpreteren en misschien 
de manier wijzigen waarop een machine wordt be-
diend of onderhouden, zal de machine in de toe-
komst betrouwbaarder worden om het algehele 
proces winstgevend te maken. Door trillingsme-
tingen in te zetten in een onderhoudsplan kunnen 
we dus geld besparen en in de meeste gevallen de 
productkwaliteit verbeteren. De belangrijkste focus 

van deze thesis is het aantonen van het belang van 
trillingsanalyse als een instrument om het te kun-
nen uitvoeren in het TA2 onderhoudsprogramma 
van C.K.C. Machinehandel Surmac N.V. Hoe trillings-
metingen in een reëel scenario worden uitgevoerd, 
maakt ook deel uit van deze thesis. 

De hoofdvraag in het onderzoek was daarom: “Hoe 
kan vibratie analyse binnen het condition based 
maintenance plan (TA2) van C.K.C. Surmac N.V. 
worden toegepast?”. 
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Het onderzoek heeft bewezen dat vibratiemetingen 
op machines kan worden toegepast om te monito-
ren als de machine voldoet aan de Caterpillar speci-
ficatie vanaf de eerste operatie. Tussentijdse evalu-
atie van de machine conditie met vibratiemetingen 
en time-trend analyse kunnen worden toepepast 
om machine conditie te monitoren en vroegtijdige 
overhaul op machines te voorkomen. De studie is 
gedaan op een XQ2000 Rental genset waarbij met 
vibratiemetingen is nagegaan als de generator nog 

voldoet aan de door Caterpillar gestelde vibratie ei-
sen voor dieselgeneratoren. Het onderzoek wijst uit 
dat de XQ2000 wel voldoet aan de eisen, maar in de 
vibratie spectrum is een hoge amplitude waargeno-
men op de 2e orde. Dit wijst uit naar een onbalans 
situatie bij de generator. Bij een simulatie waarbij in-
jector 1 werd afgesloten is een kleine toename van 
de halve orde waargenomen. Om een duidelijk ver-
schil te merken wordt een simulatie met afsluiting 
van meerdere injectoren aanbevolen.
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Elektrotechniek studenten tijdens een bedrijfsbezoek EBS hybride powerplant te Pokigron

Infrastructuur studenten op excursie
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Agronomy studenten in het lab

Food Technology student tijdens het uitvoeren van testen op honing in het lab
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Agronomy studenten tijdens een bedrijfsbezoek op LVV Saramacca

Werktuigbouwkunde - Meettechnieken

Animal Production & Health Technology 
studenten tijdens practicum
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