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AMBASSADE TE SURINAME

ambassade te Suriname
Kanselarij (ambassade en consulaat) van het Koninkrijk der Nederlanden te Suriname 

Opdrachtgever  Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag

Ontwerp - Uitvoering 1992-1996

Adres   Van Roseveltkade 5, Paramaribo, Suriname 

De kanselarij van Het Koninkrijk Der Nederlanden is een gebouw met een 

dubbele functie, te weten ambassade en consulaat. Het gebouw is gesitueerd op 

een smal en diep perceel in het centrum van Paramaribo. Daarom  is er voor 

gekozen om de twee ovale gebouwdelen, consulaat en ambassade, verschoven ten 

opzichte van elkaar te situeren. Hierdoor ontstaat er een ontworpen en gevor-

mde ruimte tussen de kavelgrens en het gebouw.  In het  voorste gebouwdeel is 

de consulaire afdeling gehuisvest, in het achterste deel van het gebouw de ambas-

sade bestaande uit een kelder met installaties en vier lagen kantoorruimte voor 

de afdelingen algemene zaken, ontwikkelingssamenwerking, defensie, justitie, 

verbindingen en buitenlandse zaken.   De kantoren zijn gegroepeerd rond twee 

vides.  De verkeersruimtes zijn zodanig ontwikkeld dat er een  zekere mate van 

privacy en een variatie in schaal ontstaat.

Uiteraard is het gebouw ontworpen om in de tropen te functioneren. De ramen 

in de gevels die als ‘grote shutters’open kunnen en de bovenlichten in de gangen 

sluiten aan op de vide’s en zorgen hierdoor voor dwars-ventilatie.  De overste-

kende daken en de permanente zonneschermen geven  schaduw op de gevels.  

De ‘open’ vide met het waterbekken is eveneens voorzien van een permanent 

zonnescherm op het dak waardoor het scherpe licht gefilterd  wordt voordat het 

door de ramen van de aan de vide gelegen kantoren naar binnen valt.

De waterbekkens met fonteinen bij de entree’s geven een illusie van verkoeling. 

De overstekken en roosters rondom het gebouw sluiten aan bij de sfeer van de 

historische stad en het filigrain-achtige karakter van de vele luifeltjes en overstek-

ken van de houten huizen.

DUTCH EMBASSY COMPLEX IN 
PARAMARIBO – SURINAM

Given the size of the program and its 
particular political nature, this build-
ing was designed to have a comfort-
able and quiet presence while still 
maintaining a strong architectural 
identity.
The massing is intended to reflect 
the dual  function of both embassy 
and consulate.  This is achieved by a 
composition of two interlocked oval 
plan forms. 
The low front oval contains an open 
court, shaded at ground level, which 
is surrounded by a series of offices.  
These rooms overlook a waterfall 
and a terrace which acts as a thresh-
old to the building.
The interior of the large volume 
contains a four-story hall surrounded 
by access galleries for the various 
offices and departments.  The circula-
tion spaces are articulated to provide 
degrees of privacy and variation in 
scale.
Above all, the building responds 
to the tropical climate of Surinam.  
Architectural elements are used not 
only to provide the building with a 
visual identity, but to help in cooling 
the environment.  The cascading roof, 
sun-screens, and overhangs provide 
shade, the voids and terrace allow for 
the passage of heat and wind, and the 
large fountain cools the entry.
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