
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

Uitgave : Stichting Planbureau Suriname 

Jaar : 2008 

 

Samensteller : J. H. Pinas (adviseur) 

  H. Bean 

 

Redactie : E. Karwofodi 

Eindredactie : Drs. Lilian J.M. Monsels-Thompson 

 

Vormgeving : R. Resosemito 

  M. Soerohardjo 

  M. Tirtojoso 

  A. Kranenburg 

 

 

 

 

© Alle rechten voorbehouden aan Stichting Planbureau Suriname. 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 

welke andere wijze dan ook, zonder toestemming van de uitgever. 

 



Stichting PLanbureau Suriname  Waterbeheersing Pararivi er 

INHOUDSOPGAVE 

 

 TEN GELEIDE ................................................................................................................. i 

 LIJST VAN TABELLEN, FOTO’S EN FIGUREN ............ ................................................ ii  

 INLEIDING .................................................................................................................... iii 

 DOEL EN RELEVANTIE ............................... ................................................................ iv 

 

1. FYSISCHE GEOGRAFIE VAN HET DISTRICT PARA ....... ............................................ 1 

 Administratieve indeling .................................................................................................. 1 

 Demografie ..................................................................................................................... 2 

 Het fysische landschap van het onderzoeksgebied ......................................................... 2 

 Het klimaat ...................................................................................................................... 4 

 De Inter Tropische Convergentie Zone (ITCZ) ................................................................ 5 

 De seizoenen in Suriname .............................................................................................. 6 

 Neerslagcijfers ................................................................................................................ 7 

 De impact van klimaatsverandering op oppervlaktewaterbronnen .................................. 8 

 

2. HET ONDERZOEKSGEBIED ........................... ............................................................ 11 

 Afbakening van het onderzoeksgebied ......................................................................... 11 

 Het stroomgebied van de Pararivier .............................................................................. 11 

 De vakantieoorden ........................................................................................................ 17 

 

3. WATERSCHAPPEN .................................. ................................................................... 19 

 Historie van waterschappen in Suriname ...................................................................... 19 

 

4. AANBEVELINGEN .................................. ..................................................................... 22 

 Instellen van een waterschap voor het district Para ...................................................... 22 

 Algemene opmerkingen ................................................................................................ 26 

 Het belang van de wegen ............................................................................................. 27 

 Kostenraming werkzaamheden ..................................................................................... 27 

 

 LITERATUURLIJST .................................. ................................................................... 28 

  

 BIJLAGEN 



Stichting Planbureau Suriname  Waterbeheersing Pararivier 
 

 i 

TEN GELEIDE 

Onderliggend rapport is het resultaat van een onderzoek aangaande efficiënt beheer van het 

oppervlaktewater van de Pararivier en haar zijkreken in het district Para. Het onderzoek is 

verricht op aanvraag van de Bestuurdienst van het district. 

 

Directe aanleiding waren klachten die het commissariaat bereikten van exploitanten en/of 

eigenaren van vakantieoorden over het tekort aan badwater in de vakantieperiode. Juist dan 

bezoekt een groot aantal toeristen de oorden voor verpozing.  

Het is van eminent belang het waterniveau te beheersen om zodoende een uitspraak te kunnen 

doen aangaande de toegankelijkheid van de recreatiegebieden in bepaalde perioden van het 

jaar. 

Met het oog hierop zijn de stroomgebieden van de Pararivier met haar zijkreken opgedeeld in 

afzonderlijke sub-stroomgebieden, waarmee een overzichtelijk geheel wordt verkregen van de 

waterstroom in de verschillende regio’s binnen het district. 

 

Met de studie komen tevens een aantal kaarten waarop met name de natte en droge 

infrastructuur is aangegeven, ter beschikking van onder andere de Bestuursdienst. Deze dienst 

is dan beter in staat beleid te ontwikkelen voor verdere occupatie in het district op het gebied van 

recreatiegebieden. 

 

De Stichting Planbureau Suriname brengt dank uit aan alle instanties en personen, die hebben 

bijgedragen tot de uitgave van deze publicatie. 

 

 

 

Paramaribo, oktober 2008 

 

 

 

Drs. Lilian J.M. Monsels-Thompson 

Directeur 
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INLEIDING 

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het opstellen van een waterbeheersingsplan ten 

behoeve van de Pararivier en zijkreken is verricht op verzoek van de toenmalige 

Districtscommissaris van Para, de heer E. R. Demon, nu wijlen. Aanleiding vormden de klachten 

die het commissariaat bereikten van exploitanten en/of eigenaren van vakantieoorden over 

invloed van de droge tijd - augustus 2004. Enkele vakantieoorden in het zuiden van het district 

Para hadden namelijk te kampen met een tekort aan oppervlaktewater (badwater) met alle 

gevolgen voor de inkomsten van de exploitanten. 

De Districtscommissaris verklaarde toen tijdens een onderhoud onvoldoende inzicht te hebben in 

het verloop van de Pararivier en haar zijkreken, de waterleveranciers voor de vakantie– en/of 

recreatieoorden. Die zijn op bepaalde plaatsen gestremd door natuurlijke omstandigheden of 

door menselijke ingrepen omgelegd. Dit heeft tot gevolg dat enkele oorden niet over voldoende 

badwater kunnen beschikken in de droge tijd. 

Het ontbreken van geografische kaarten van Para waarop met name de natte en droge 

infrastructuur (kreken, zwampgeulen en wegen) is aangegeven, maakt het onmogelijk vanuit het 

Districtscommissariaat beleid te ontwikkelen voor verdere occupatie in het district op het gebied 

van vakantieoorden en duurzame ontwikkeling in met name de agrarische sector, bijvoorbeeld 

de ecologische landbouw. 

De planning voor een goede en adequate ontsluiting van het gebied en het veiligstellen van het 

irrigatiewater alsook het projecteren van een lozingsstelsel ten behoeve van de landbouw en 

veeteelt, worden bemoeilijkt door het ontbreken van data over neerslag en de waterlopen. 

De aanvraag voor nieuw te ontwikkelen gebieden voor recreatie is groot. Ook de interesse tot 

landbouwontwikkeling in de Para neemt steeds toe. Als zodanig is de druk op het beleid voor 

een wel overwogen ontwateringsstructuur en wegenstelsel toegenomen. 

Het district heeft ook te kampen gehad met het onderlopen van delen van 

woongemeenschappen tijdens de extreme neerslag in mei 2007. Para staat bekend om zijn vele 

kreken en stroompjes koel bruin water. 

Het district wordt vrij frequent bezocht door grote groepen personen uit Paramaribo en andere 

delen van het land en vanuit het buitenland voor vakantie, verpozing en vertier. Het aantal 

bezoekers van de verschillende recreatie- en vakantieoorden wordt geschat op ongeveer 5.000 

per jaar. 
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DOEL EN RELEVANTIE 

Het doel van de studie Waterbeheersing Pararivier is het in kaart brengen van het stroomgebied 

van de Pararivier en zijkreken ten behoeve van de sociaal-economische ontwikkeling van het 

district Para.  

 

Maatschappelijk belang van het project 

Betere beheersing c.q. gebruik van het oppervlaktewater van de Paravier en zijkreken wordt 

mogelijk gemaakt. Indien deels water wordt onttrokken aan de Saramaccarivier, wordt er een 

groot gebied ontsloten dat vrijkomt voor recreatie- en andere doeleinden. Mogelijkheden 

ontstaan tot ontsluiting van het onderzoeksgebied door middel van het aanleggen van wegen, 

waardoor plantages wederom toegankelijk worden. Het water in de zwampen en kreken kan 

gereguleerd worden met behulp van sluizen, stuwingwerken en/of pompgemalen. In dit kader 

kan genoemd worden het Matrijsproject, dat begrensd wordt in het noorden door de Rijsdijkweg 

in het oosten door de J.F. Kennnedyweg in zuiden door de weg naar Pikin Saron en het westen 

door de Saramaccarivier. 

 

Methode van onderzoek 

Het onderzoek hield onder ander in regelmatige veldsurveys in zowel de droge als regentijd om 

zoveel mogelijk aan de hand van eigen waarnemingen de eventuele knelpunten te kunnen 

vaststellen. 

Ook is literatuurstudie verricht van eerdere onderzoekingen in Para en overige data, waaronder 

neerslagcijfers en bevolkingsdata. Ook zijn m.b.t. de stroomrichting van de kreken tijdens de 

veldonderzoekingen interviews en gesprekken gevoerd met plaatselijke bewoners. 

 

Doelgroepen  

De belangrijkste doelgroep is het Districtsbestuur van Para geleid door de Districtscommissaris 

en zijn staf, die over data en kaarten van het onderzoeksgebied zullen beschikken voor 

doelmatiger planning. De Districtscommissaris kan aan de hand van de uitkomst van de 

studie/het onderzoek doelgericht acties ondernemen naar de samenleving toe. 

Ook worden ondernemers (lokale en externe), die voornemens zijn economische activiteiten te 

ontplooien op gebied van land– en tuinbouw alsmede veeteelt, geholpen. Dit geldt ook de 

eigenaren/exploitanten en beheerders van de vakantieoorden.  

Een minstens even belangrijke doelgroep vormen de bewoners van de plantages en 

dorpsgemeenschappen die indien de waterhuishouding wordt gereguleerd, bij extreme neerslag 

niet langer geconfronteerd zullen worden met wateroverlast. Plantages zullen dankzij de aanleg 

van ontsluitingswegen, beter ontsloten worden. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Voor doelmatig en efficiënt gebruik van het beschikbare oppervlaktewater, met name gedurende 

extreem droge tijden, wordt het navolgende aanbevolen:  

1. Het instellen van één of meerdere waterschappen 

2. Mogelijkheden voor ecologische landbouw naast toerisme als belangrijke bestaansbron 

ontwikkelen 

3. Ontsluiting van potentiële productiegebieden door het aanleggen van wegen in het 

onderzoeksgebied 
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1. FYSISCHE GEOGRAFIE VAN HET DISTRICT PARA  

Administratieve indeling 

Het district Para werd ingesteld bij Landsverordening van 28 oktober 1966 (GB 1966 no. 118) en 

dankt zijn naam aan de gelijknamige rivier (een zijtak van de Suriname rivier), die met haar zij 

riviertjes voor een groot deel het stroomgebied vormt van het midden gedeelte van het district. 

Het district is centraal gelegen in Suriname en is omringd door de districten Saramacca in het 

westen, Wanica in het noorden, Commewijne in het oosten en Brokopondo in het zuiden. 

Para telt vijf (5) administratieve ressorten (zie tabel I). De hoofdplaats is Onverwacht, gesitueerd in 

het ressort Zuid Para, waar het bestuurscentrum, het Commissariaat en de overige diensten 

gevestigd zijn. Het district wordt ten dele tot het binnenland gerekend, vanwege de aanwezigheid 

van tribale gemeenschappen. 

 

Tabel 1. Oppervlakte der ressorten in Para 

Ressort  Oppervlakte (km 2) 

Noord Para 236 

Oost Para 446 

Zuid Para 909 

Bigi Poika  2361 

Carolina 1441 

Totaal  5393 

Bron: SPS 

 

  
Foto 1. Onverwacht  
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Demografie  

Het aantal inwoners van het district Para bedroeg volgens de definitieve cijfers van de Zevende 

Algemene Volks – en Woningtelling van 3 augustus 2004 ca. 18.749 personen (zie tabel 2). 

In de publicatie Demografische Data Suriname 2005 van de afdeling Demografische Statistieken 

van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), wordt aangegeven dat 19.830 personen in het 

district Para woonachtig waren voor 2005. 

 

Tabel 2.  Het aantal inwoners per ressort in 2005 

Ressorten  Oppervlakte  

In km² 

Aantal inwoners  

in 2005 

Bevolkings  

dichtheid 

Noord Para  236 5.887 24,9 

Oost Para  446 7.617 17,1 

Zuid Para  909 5.607 6,2 

Bigi Poika  2361 395 0,2 

Carolina  1441 324 0,2 

Totaal  5.393 19.830 3,6 

Bron : Demografische Data Suriname 2005 CBB 

 

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken over het jaar 2005 blijkt dat het ressort 

Oost Para het hoogste aantal inwoners telt daarna gevolgd door het ressort Noord Para terwijl 

het ressort Carolina het laagste aantal inwoners heeft van het district. 

De bevolking van het district Para is ongeveer 4.04 % van het totaal aantal inwoners van 

Suriname dat volgens het Centraal Bureau voor Burgerzaken 489.683 inwoners bedraagt. 

De bevolkings dichtheid bedraagt derhalve conform de cijfers van CBB over 2005 3,6 

inwoners/personen per km². 

 

Het fysische landschap van het onderzoeksgebied  

Het district Para ligt deels in het Zanderij Landschap en voor een deel in de Oude Kustvlakte 

waar veel savannen voorkomen, afgewisseld met savanne bos. 

Onderstaand worden het Zanderij Landschap en de Oude Kustvlakte kort beschreven met hun 

economische mogelijkheden  

 

1. Het Zanderij Landschap: is een zacht golvend plateau, dat varieert in hoogte van 10 – 100 

millimeter. Het landschap bestaat uit afzettingen van de Boven Coesewijne Formatie, die 

voornamelijk uit zanden en zandig leem bestaat. 

Het Zanderij Landschap wordt dus gekenmerkt door het voorkomen van uitgebreide 

savannes (ca. 40% van de totale oppervlakte) en wordt ook de Savannegordel genoemd. De 
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savannes worden gekenmerkt door intens gebleekte, uiterst onvruchtbare bovengrond, de 

witte zanden. 

Op een diepte van 1 tot 5 meter in de ondergrond, vooral langs de noordrand van het 

Zanderij Landschap, zit vaak een harde oerbank. In de regentijd kan het water op deze 

oerbank stagneren, zodat de savanne gedeeltelijk blank komt te staan, de zogenaamde natte 

savanne. Gedeelten waar geen oerbanken voorkomen, worden aangeduid als droge 

savannes. 

In het Zanderij Landschap zijn grote oppervlakten (ca. 60%), die met hoogbos zijn begroeid. 

De bodem bestaat uit ongebleekte gronden, die meestal bruin zijn en meer klei en leem 

bevatten. 

 

Bodemgebruiksmogelijkheden  

De economische betekenis van de gebleekte en ongebleekte gronden is sterk verschillend. 

De witte zanden (gebleekte gronden) bestaan vrijwel uitsluitend uit kwarts en zijn dus 

onvruchtbaar. 

Verbetering door bemesting gaat moeilijk, omdat de grond de toegevoerde voedingsstoffen 

slecht kan vast houden waardoor bij neerslag makkelijk uitspoeling plaatsvindt. De in de natte 

savanne periodiek optredende waterstagnatie op de oerbank is eveneens een ongunstige 

factor. De landbouwkundige mogelijkheden van de witte zanden zijn aldus zeer beperkt. De 

gewassen die goed gedijen op de witte zandgronden zijn kasjoe en ananas. Dit type 

zandgronden is geschikt als grondstof voor de glasindustrie. 

 

2. De Oude Kustvlakte: is een versneden laagland op ± 4 tot 11 meter boven zeeniveau, met 

een breedte variërend tussen de 20 en 70 km.  

In de Oude Kustvlakte zijn nu 3 (drie) landschaptypen te onderscheiden: 

a. Het Lelydorp Landschap, overwegend bestaand uit resten van oude ritsenbundels 

waartussen geulen van vroegere kreekdalen, opgevuld met jonge zeeklei en of veen; 

b. Het Para Landschap, overwegend bestaand uit hooggelegen restanten van vroegere 

modderbanken, waartussen geulen zijn opgevuld met jonge zeeklei en of veen; 

c. Het Mara Landschap, overwegend bestaand uit uitgestrekte zwampgebieden met een 

toplaag van jonge zeeklei en/of veen. 

 

Bodemgebruiksmogelijkheden 

Tijdens de kolonisatie werden de eerste plantages in Suriname aangelegd in de Oude 

Kustvlakte en lagen voornamelijk langs de Para- en de Surinamerivier. Omdat voor de 

afwatering er geen kunst werken nodig waren. 
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Vanwege het afnemen van de vruchtbaarheid van de gronden in de Oude Kustvlakte werden 

plantages toen aangelegd in de Jonge Kustvlakte, waar de gronden vruchtbaarder bleken te 

zijn. De gronden zijn evenwel geschikt voor landbouw en veeteeltactiviteiten. 

De mijnbouwsector vervult een belangrijke stuwende functie in Para. De kurk waarop de 

nationale economie drijft is de bauxietindustrie, met het zwaartepunt van de activiteiten in dit 

district. 

 

Het klimaat  

Suriname heeft een tropisch vochtig klimaat, met een gemiddelde temperatuur die varieert van 

26 tot en met 28 graden Celsius, maar volgens de classificatie van Koppen ingedeeld in Aw, Am 

en Af, dat zijn Savanne -,Moesson - en Tropisch regenwoud klimaat. Het verschil tussen deze 

kilmaten is gelegen in de hoeveelheid neerslag en de verdeling in temperatuur. 

Basis regel tot classificatie van klimaten van Köppen is de toetsing van gegevens zoals totale 

jaarneerslag en gemiddelde maandtemperatuur. Het Köppensysteem is in vijf klimaatzones 

verdeeld, waarbij bepaalde lettersymbolen een klimaatformule voorstellen.  

Elke volgende letter in het klimaatsymbool geeft een detail aan. Elk klimaat heeft zijn eigen 

kenmerk en wordt ook weer verdeeld. Bij de onderverdeling gebruikt Köppen de kleine letters f, 

w en s. Dit heeft te maken met de betreffende droge periode. De f, fehl of feucht, betekent dat de 

neerslag het hele jaar door verspreid valt. 

De w, wontertrocken (winterdroogte), betekent dat in de winter heel weinig neerslag valt, dus de 

droge periode valt in de winter. De s, sommertrocken (zomerdroogte), betekent dat er in de 

zomer weinig neerslag valt. 

Volledigheidshalve wordt de volledige classificatie aangegeven te weten: 

- A-klimaat: Tropische regenzone 

- B-klimaat: Droge zone 

- C-klimaat: Warme gematigde zone 

- D-klimaat: Boreale zone 

- E-klimaat: Sneeuwzone 

 

De klimaatsoorten B, C, D en E worden buiten beschouwing gelaten. Slechts het A-klimaat is 

relevant, aangezien het betrekking heeft op Suriname. 

 

Het A-klimaat 

Wat temperatuur betreft is er weinig verschil tussen de koudste en warmste maand. Er is dus 

geen sprake van zomer en winter. Het ontbreken van die jaarlijkse gang in de temperatuur 
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onderscheidt de tropische klimaten van die op hogere breedten (zomer, winter). Binnen het 

tropisch regenwoud zijn dan duidelijk twee zones te onderscheiden: 

1. Het Tropisch regenwoudklimaat: 

Deze ligt vlak rond de evenaar, van 5° ZB tot 10° N B en is het hele jaar door 

zwaar bewolkt. Het regent er erg veel, vrijwel dagelijks valt er een zware bui, vaak ook met 

onweer. Daarom vinden we in dit zeer vochtige klimaat de dichte tropische oerwouden ook 

wel een tropisch regenwoudklimaat genoemd. 

2. Het Savanneklimaat: 

Dit klimaatgebied ligt ongeveer 20° NB en 20° ZB. O p basis van neerslag, is een duidelijk 

onderscheid te maken tussen zomer en winter. De zomer kent veel bewolking met als gevolg 

veel buien. De winters daarentegen zijn onbewolkt en droog met vergaande gevolgen voor 

de plantengroei. Door de droge periode ontbreekt het tropische woud, wat aanleiding geeft 

tot het ontstaan van een savanne. Ook geldt voor de gehele tropen, dat gedurende het hele 

jaar de dag en de nacht vrijwel even lang zijn. 

Hoewel Suriname geen savanneklimaat heeft, zijn de invloeden daarvan wel in Suriname 

aanwezig  

 

De Inter Tropische Convergentie Zone (ITCZ) 

De Inter Tropische Convergentie Zone (ITCZ) is één van de belangrijkste weersystemen op 

aarde. Het is een smalle luchtmassa op lagere breedte en afkomstig uit het noorden of zuiden, 

vaak bewolkt. Er wordt frequent buiig/regenachtig weer geproduceerd. 

De zone is door zijn verplaatsing ook één van de veroorzakers van regen in de tropen en dus 

van de seizoenen. De ITCZ migreert met de seizoenen en passeert Suriname twee keer per jaar, 

waardoor ons land droge en natte seizoenen kent.  

Behalve de ITCZ, zijn ook lokale en regionale storingen (easterly wave) van invloed op de 

neerslag. Bergachtige gebieden ontvangen meer regen door stuwingseffecten en lokale 

(onweers)buien kunnen tevens een plaatselijke storing veroorzaken. In Suriname neemt de 

neerslag voornamelijk de vorm aan van motregen en regen. 

 



Stichting Planbureau Suriname  Waterbeheersing Pararivi er 

 6 

Figuur 1. Verplaatsing ITCZ boven Suriname  

 
Bron: Suriname Plan Atlas 1988 

 

De seizoenen in Suriname  

Suriname kent vier seizoenen: 

1. De kleine regentijd (KRT) eind november tot eind januari/begin februari 

2. De kleine drogetijd (KDT) eind januari /begin februari - ½ april. 

3. De grote regentijd (GRT) ½ april - ½ augustus  

4. De grote droge regentijd (GDT) ½ augustus –eind november. 

 

Een zekere spreiding in de tijd doet zich wel eens voor. Soms begint een seizoen (2 weken) 

eerder of juist (2 weken) later. Een droge tijd kan ook wel eens compleet verregenen. 

De vierdejaarsstudente J. Nabi van de studierichting Hydro – Meteo van het Natuur Technisch 

Instituut (Natin) heeft onderzoek verricht om na te gaan in hoeverre sprake is van 

klimaatverandering alsook seizoenverschuiving in Suriname. De onderzoeksperiode beslaat 10 

jaar en 5 maanden. Het onderzoek is verricht aan de hand van neerslagdata van de meetstations 

Zanderij, Nickerie en Sipaliwini. Gebleken is dat sprake is van een zekere verschuiving. 

Nabi komt tot de volgende seizoensindeling 

1. De kleine regentijd (KRT) eind november tot ½ februari 

2. De kleine drogetijd (KDT) ½ februari - ½ maart  

3. De grote regentijd (GRT) ½ maart - ½ augustus  

4. De grote drogetijd (GDT) ½ augustus – eind november. 

 

De volgende conclusies worden in het onderzoeksrapport getrokken: 

- De meeste neerslag valt in de grote regentijd. 

- Er is sprake van een zekere verschuiving. 
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- De grote droge tijd is stationair gebleven. 

- Bij de overige seizoenen heeft een zekere verschuiving plaats gevonden van ongeveer twee 

(2) weken tot een maand. 

- De verschuiving is zichtbaar bij het eind van de kleine regentijd en het begin en eind van de 

kleine droge tijd. 

- De verschuiving is ook zichtbaar aan het begin van de grote regentijd 

 

Aan de hand van de conclusies is ook een indeling gemaakt naar stations.  

 

Tabel 3. Indeling van de seizoenen naar meetstation  

Seizoen  Zanderij  Nickerie  Sipaliwini  

KRT  ½ okt. -½ feb. ½ nov. – begin feb ½-nov - ٭٭٭٭ 

KDT ½ feb.-½ mrt. begin feb – begin mrt. ٭٭٭٭- begin mrt.  

GRT ½ mrt.-½ aug. begin mrt – eind sept. begin mrt- eind sept. 

GDT ½ aug -½ okt. eind sept - ½ nov. eind sept.- ½ nov.  

Bron: J.Nabi; Is er sprake van klimaatsverandering, seizoensverschuiving in Suriname ? 

 

Uit informatie van de Meteorologische Dienst blijkt dat hoewel ogenschijnlijk, niet gesproken kan 

worden van een verschuiving van de seizoenen. Een uitspraak kan pas na een reeks jaren, 

waarin een permanente trend zich heeft voorgedaan. 

Wat opvalt is dat het jaartotaal aan regen minder wordt, dat de intensiteit van en hoeveelheid 

regen in een bepaald seizoen verandert. 

 

Neerslagcijfers  

Voor het onderzoek zijn bij de Meteorologische Dienst Suriname neerslagcijfers opgevraagd. Als 

relevant zijn aangemerkt de maandelijkse neerslagcijfers van het meetstation Zanderij. 

Opgevraagd en ontvangen zijn data over de periode 2001 t/m 2006 en wel van de maanden 

januari t/m december. In onderstaande tabel zijn de neerslagcijfers van het Station Zanderij in 

millimeters weergegeven. 
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Tabel 4. Neerslagcijfers Station Zanderij 

Jaar  Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni July Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

2000 230.5 173.5 136.3 337.4 420.6 306.9 279.1 139.1 80.3 137.7 131.9 274.9 

2001 230.7 43.4 33.1 91.4 342.4 192.1 336.6 73.4 178.0 42.5 141.9 192.6 

2002 160.1 91.9 98.1 280.9 343.9 349.0 255.5 268.1 130.1 102.6 167.5 225.7 

2003  35.7 26.7 53.0 278.0 452.5 430.8 237.1 62.7 129.0 33.8 131.8 117.4 

2004 184.9 62.3 172.7 335.1 265.4 376.4 361.3 184.3 62.8 62.8 68.1 135.9 

2005 361.5 153.4 84.6 362.5 319.9 166.0 310.2 217.0 83.8 83.2 145.9 217.3 

2006 375.9 119.0 103.7 112.3 267.5 404.8 216.0 141.1 43.8 54.0 ***** ***** 

Bron: Meteorologische Dienst Suriname 

 ***** geen data beschikbaar  

 

De impact van klimaatsveranderingen op oppervlaktew aterbronnen 

Suriname beschikt over vele bronnen van zoet oppervlaktewater. De grootste voorraad 

zoetwater wordt aangetroffen in rivieren, reservoirs en zwampen. De voorraad jaarlijks 

hernieuwbaar oppervlaktewater omvat ongeveer 4.800 m³ (uitsluitend rivieren), waarvan na 

onderzoek blijkt dat minder dan 6% wordt verbruikt voor landbouw, aquacultuur en industriële en 

huishoudelijke doeleinden. 

De verwachte afname in de jaarlijkse hoeveelheid neerslag (in het centrum van Suriname) zal 

resulteren in afname van de rivierstroming, in het bijzonder bij die rivieren waarvan de bron in of 

nabij het centrum van Suriname ligt, bijvoorbeeld de Suriname-, de Para- en de Saramaccarivier. 

 

De impact op grondwatervoorraden 

Grondwater is de primaire bron voor drinkwater in de stedelijke en kustgebieden van Suriname. 

Suriname beschikt over omvangrijke hoeveelheden zoet grondwater, waarvan slechts ongeveer 

0,2% (ongeveer 140.000 m³ per dag) wordt geëxploiteerd. Het grootste deel van deze bronnen 

bevindt zich in West-Suriname, in het Savanne Gordelgebied. 

Het kustgebied is onder te verdelen in: 

1. een gebied met hernieuwbare grondwaterbronnen (onbegrensde aquifers), waar aanvulling 

direct bepaald wordt door neerslag (Savanne Gordel en Oude Kustvlakte)  

2. en een gebied van niet hernieuwbare grondwaterbronnen (begrensde aquifers binnen de 

Jonge Kustvlakte), waar er geen aanvulling plaats vindt van de waterbronnen. Onbegrensde 

grondwateraquifers in dit gebied zijn gevoelig voor zeespiegelstijging en voor 

aanvullingscondities in de Savanne Gordel. Het is dan ook mogelijk dat klimaatverandering 

enige impact zal hebben op kwantiteit en kwaliteit van de waterbronnen in deze aquifers. 
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De meeste aquifers in het kustgebied van Suriname zijn begrensd, bevatten zoet tot brakwater 

en zijn ondiep tot diep. 

Zoetwater kan worden aangetroffen tot in het Savannegebied en in de Oude Kustvlakte in 

Paramaribo en omgeving. Brakwater is te vinden in de Jonge Kustvlakte. De stroomrichting is 

van zuid naar noord, met uitzondering van het westelijke deel van het kustgebied. Momenteel 

wordt drinkwater getrokken uit: de navolgende aquifers:  

- de Coesewijne aquifer 38.000 m³ per dag of 31 %,  

- de A-zand aquifer 39.200 m³ per dag of 32%  

- de Zanderij aquifer 45.600 m³ per dag of 37% 

(zie bijlage VI kaart met drinkwaterbronnen) 

 

Bodemgebruiksmogelijkheden 

Tijdens de kolonisatie werden de eerste plantages in Suriname aangelegd in de Oude 

Kustvlakte, voornamelijk langs de Para- en de Surinamerivier. Voor de afwatering waren dan 

geen kunst werken nodig. 

Vanwege het afnemen van de vruchtbaarheid van de gronden in de Oude Kustvlakte werden 

plantages toen aangelegd in de Jonge Kustvlakte waar de gronden vruchtbaarder bleken te zijn. 

Gewassen die goed gedijen op de witte zandgronden zijn kasjoe en ananas. De witte 

zandgronden zijn ook geschikt als grondstof voor de glas industrie. 

Het district Para leent zich overwegend in zijn geheel voor de uitoefening van veeteelt. In het 

middengebied, gelegen tussen Matta en Rijsdijk (het zogenaamde Matrijsgebied), bevinden de 

gronden zich in de overgangsgordel. Deze biedt bijzondere economische perspectieven, met 

name voor agrarische doeleinden. Tevens is uit een studie, verricht door het Celos in de jaren 

zeventig, gebleken dat de kosten voor inrichting en ontginning van dit gebied geringer zijn ten 

opzichte van gebieden in de Jonge Kustvlakte. Dit middengebied is door de Dienst 

Landsbosbeheer bestemd als bosconversiegebied en kan na eventuele kaalkap worden 

aangewend voor onder andere veeteelt. In het door het Planbureau opgestelde Matrijsplan (1989 

en geactualiseerd in 1997) zijn op grond van bodemkundige analyses en literatuurstudies de 

navolgende gronden, die geheel en of ten dele in het bosconversiegebied vallen, geïdentificeerd 

voor de gemechaniseerde landbouw en veeteelt: 

1. Matrijs-Noord: de Lelydorpritsgronden, groot 5000 ha, waarvan 4000 ha te bestemmen voor 

melkveebedrijven; 

2. De Lelydorpplateaugronden: totaal 18500 ha, te bestemmen voor onder andere slachtvee; 

3. Een areaal groot 10000 ha van de Para scholgronden bezit de potentie voor onder andere 

slachtveebedrijven. 
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Het Zanderijgebied leent zich goed voor pluimveeteelt en varkensteelt, vanwege de betere 

absorptie van de gronden. (zie bijlage kaart VIII bodemgechiktheidkaart) 

De mijnbouwsector heeft reeds een belangrijke stuwende functie vervuld in het district Para. 

Bauxietmaatschappij Suralco is er sedert 1938 actief, toen de bouw aanving van een fabriek ter 

ondersteuning van nieuwe mijnbouwgebieden langs de Surinamerivier. 

De Billiton Maatschappij Suriname - thans BHP Billiton - is in 1939 gestart met 

exploratiewerkzaamheden en vanaf 1941 werd gestart met bauxietwinning in Suriname en wel 

op de oude plantage Onverdacht.  

BHP Billiton heeft medio februari 2007, na ongeveer 10 (tien) jaren, de mijnactiviteiten in de 

Lelydorp III mijn officieel voltooid. 

De uitgemijnde gebieden zouden na een gedegen onderzoek en rehabilitatie voor toeristische 

doeleinden gebruikt kunnen worden. 

 

Het district Para is ook belangrijk voor de drinkwatervoorziening van de districten Paramaribo en 

Wanica. De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij verkreeg in 1932 concessie voor de 

aanleg en exploitatie van een waterleidingbedrijf. In 1933 werd het pomp- en filtergebouw 

officieel in gebruik genomen te Republiek oftewel plantage Mijnhoop/Falkenburg. 

De waterbronnen zijn alle in Republiek gevestigd en staan onder beheer van de Surinaamsche 

Waterleiding Maatschappij (zie bijlage kaart VI). 

Uit informatie van de SWM blijkt dat de voorraad zoet grondwater van de Zanderij aquifer te 

Republiek wordt geschat op 2.740 m³/dag en die te Rijsdijk op 32.000 m³/dag. Wel dient te 

worden opgemerkt dat de waterhoudende grondlaag dicht tegen de oppervlakte (<=20 m) ligt. 

Een afsluitende kleilaag ontbreekt, wat het geheel erg kwetsbaar maakt. De beschikbare 

hoeveelheid zoet grondwater in bovengenoemde gebieden is volgens de SWM in principe meer 

dan 100 (honderd) jaar beschikbaar, mits geen contaminatie plaatsvindt (zie bijlage kaart VI). 
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2. HET ONDERZOEKSGEBIED  

Ten behoeve van het onderzoek was het nodig de afvoercapaciteit uit te rekenen van de 

Saramacca– en de Pararivier. De afvoercapaciteit van een rivier wordt uitgerekend met de 

volgende formule: Gemiddelde afvoer per jaar, gedeeld door de gemiddelde afvoer in een droog 

jaar. 

Afvoer in een droog jaar is: afvoer Kleine Droge Tijd minus afvoer Grote Droge Tijd.  

Uit data van het onderzoek ”De irrigatiecapaciteit van de Surinaamse Rivieren door; Ir. S.H. 

Ringma, Bureau Landelijke Opbouw 1961, blijkt de Saramaccarivier in stroomvak Sa4 (dat is het 

deel van de Saramaccarivier tussen de dorpen Santigron en Kwakoegron) een gemiddelde 

afvoercapaciteit te hebben van 5,675 m³/sec. 

De Pararivier heeft vanaf de monding met de Surinamerivier tot haar bronrivieren een 

afvoercapaciteit van 5,75 m³/sec. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de Pararivier een veel grotere afvoer heeft dan het deel van de 

Saramaccarivier (Sa4). De afvoer wordt evenwel negatief beïnvloed door de aangelegde 

Paradoorsnede, die de benedenloop van de Pararivier verbindt met de Surinamerivier. 

De Paradoorsnede is gegraven in het midden van de 18de eeuw ten dele als normalisatie van de 

vroegere Bannisterkreek en ter vermijding van de kronkelige Beneden Para als kortere 

verbinding met de Suriname rivier. 

 

Afbakening van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied van dit project wordt in het noorden begrensd door de zuidgrens van de 

percelen in de Libanonweg (noord grens van het district Para), in het oosten door de 

Surinamerivier, in het zuiden door de grens gevormd met het district Brokopondo en in het 

westen door de Saramaccarivier (zie kaart onderzoeksgebied bijlage kaart II). 

Het onderzoeksgebied omvat een groot deel van het stroomgebied van de Pararivier en haar 

zijkreken. De totale oppervlakte bedraagt ca 1.650 km² oftewel 165.000 ha. 

Het stroomgebied van de Pararivier omvat de navolgende belangrijke kreken en/of stromen, te 

weten de de Coropinakreek, de Pararackreek, de Saramaccakreek, de Tawaycurakreek en 

overige zijkreken, die alle via de eerder genoemde kreken afvoeren op de Pararivier. 

 

Het stroomgebied van de Pararivier  

Voor een beter inzicht in de problematiek is het stroomgebied van de Pararivier onderverdeeld in 

12 sub-stroomgebieden, die zijn aangeduid met de letters A t/m L (zie bijlage kaart II). De 

stroomgebieden en de waterscheidingen zijn bepaald met behulp van een kaart van de Dienst 

Bodem Kartering (DBK, uitgave 1977). 
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Deze kaart is samengesteld en vervaardigd uit kaartbladen van het Centraal Bureau 

Luchtkartering (CBL, schaal 1: 40.000). 

1. Stroomgebied A: Boven Pararivier, omvat onder andere de Blaka-, de Saramacca-, de 

Anjoemara - en de Troelikreek. Dit stroomgebied omvat de dorpen/plantages Berlijn. De 

oppervlakte is ongeveer 188,4 km². 

2. Stroomgebied B: Boven Pararivier, omvat onder andere de Schildpad–, de Carolina-, de 

Malasie- en de Classinakreek. Dit stroomgebied omvat de dorpen/plantages/woonkernen de 

Eendracht, de recreatieoorden Sabanapark en Carolina en het Inheemse Cabendadorp. De 

oppervlakte is ongeveer 27,2 km². 

3. Stroomgebied C: Boven Pararivier, omvat de Buffelkreek en overige zijkreken aan de 

rechteroever van de Boven Pararivier. Dit stroomgebied omvat onder andere de 

dorpen/plantages Welgelegen, Wit Santi en Zwitsersegrond als mede de J.A. Pengel 

luchthaven. De oppervlakte bedraagt ongeveer 106,1 km² 

4.  Stroomgebied D:  Het stroomgebied van de Sabakoekreek, omvat de dorpen/plaatsen 

Sabakoe en Bosbivak (het Opleidings Centrum van het Nationaal Leger). De oppervlakte is 

ongeveer 45,6 km² 

5. Stroomgebied E:  omvat de navolgende kreken met hun zijkreken/ stromen: de Coropina-, 

de Tawayacoera-, de Marjoen-, de Doedelzak- en de Miriekreek. Het stroomgebied omvat 

ook de dorpen/plantages Vierkinderen, La Prosperité (Bersaba), Mijnhoop (Republiek), 

Indigoveld, Waakzaamheid, Mawakkabo en Hanover. De oppervlakte van het stroomgebied 

is ongeveer 220,5 km². 

6. Stroomgebied F:  omvat het stroomgebied van de noordelijke zijkreken van de 

Tawayacoera- en de Watermolenkreek. In dit stroomgebied zijn geen dorpen/nederzettingen 

aanwezig (onbewoond gebied). De oppervlakte is ongeveer 126,3 km². 

7. Stroomgebied G : omvat het stroomgebied van de Kromhoekoe-, de Grand - en de 

Kaumankreek. In dit stroomgebied bevinden zich onder ander de Rijsdijkweg en verlengde 

Rijsdijkweg en omgeving de plantage De Vier Hendriken en het marrondorp Haarlem. Beide 

plaatsen zijn slechts vanuit de Saramaccarivier te bereiken. Langs de Rijsdijkweg staat de 

inheemse nederzetting Matille. De oppervlakte is ongeveer 110,9 km². 

8. Stroomgebied H: omvat het stroomgebied de Benedenloop van de Pararivier, de Hooykreek 

en zijkreken oftewel uitlopers. In dit stroomgebied bevinden zich de 

dorpen/plantages/nederzettingen Onverwacht, Osembo, Overtoom, het inheemse dorp ofte 

wel nederzetting Bernharddorp en Plantage Onoribo. Ook zijn er de Stowelweg, het stafdorp 

van Billiton, Klein La Esperance (Wittenbergkondre), Ornamibo en La Vigilantia. De 

oppervlakte is ongeveer 175,9 km². 

9. Stroomgebied  I: omvat het stroomgebied van de Bosse-, Grote Locus-, Kleine Locus-, 

Watermolen-, en Troelikreek en overige zijkreken, die alle uitmonden in de Saramaccarivier. 
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De nederzettingen in dit stroomgebeid zijn Matta en Pikien Saron. De oppervlakte is 

ongeveer 223 km². 

10. Stroomgebied  J: omvat onder andere het stroomgebeid van de Siparipabo - en Irakoekreek 

en zijkreken. De waterscheiding van dit stroomgebied is de weg naar Afobakka. Dit 

stroomgebied omvat onder andere de dorpen en plantages Powakka, Wi Sa Wini, Carolina 

en Ayo. Door dit gebied loopt de weg naar Carolina, waar zich een vaste oeververbinding 

over de Surinamerivier bevindt. De oppervlakte is ongeveer 182 km².  

11. Stroomgebied  K: omvat het stroomgebied van de Pamaricokreek en de Ingikriki. Beide 

kreken monden uit in de Surinamerivier. De waterscheiding van dit stroomgebied is de weg 

naar Afobakka. In dit gebied komen voor de verlaten plantages La Simplicité en Krommenie 

en het vakantieoord Overbridge (Overbrug). Het gebied is schaars bewoond. De oppervlakte 

is ongeveer 110 km². 

12. Stroomgebied  L: omvat de Benedenloop van de Pararivier, ten noorden van de 

Paradoorsnee. In dit gebied bevindt zich onder andere het Lelydorpmijngebied dat aan de 

Suralco en de BHP Billiton in concessie is uitgegeven voor mijnbouwactiviteiten. Het gebied 

omvat ook de Spoil Area van Suralco en enkele zijwegen aan de Indira Ghandiweg, zoals de 

Palissade-, de Bijlhout-, de Suralco- en de Groenhartweg. De oppervlakte is ongeveer 55 

km². 

 

Voor een overzicht wordt verwezen naar de kaart met de waterscheidingen. In het kader van het 

onderzoek zijn van belang de stroomgebieden aangeduid met de letters A t/m I. De totale 

oppervlakte van dit deel van het onderzoeksgebied bedraagt ± 1303,2 km² oftewel ± 130.000 ha. 

 

In het kader van het onderzoek is, met behulp van het programma Google Earth, uitgerekend de 

lengte van de Pararivier en onderliggende hoofd- en zijkreken. De totale lengte van deze natte 

infrastructuur bedraagt ca. 376,55 km, verdeeld over : 

1. De Pararivier vanaf de monding bij de Surinamerivier tot de Para doorsteek ± 24,94 km. 

2. De Paradoorsteek vanaf de monding bij de Surinamerivier tot de brug in de Meursweg ± 3,43 

km. 

3. De Pararivier vanaf de brug in de Meursweg tot de monding van de Hooykreek ± 7,65 km. 

4. De Pararivier vanaf de brug in de Meursweg tot de monding van de Coropinakreek ± 25,32 

km 

5. De Pararivier vanaf de brug in de Meursweg tot plantage Hannover ± 29,49 km 

6. De Pararivier vanaf de brug in de Meursweg tot de weg achter Zanderij ± 46,12 km, het 

snijpunt met de weg nabij Plantage Eendracht. 

7. Grandkreek vanaf de monding bij de Saramaccarivier tot de afsplitsing naar het noorden en 

naar het zuiden ± 7,70 km. 



Stichting Planbureau Suriname  Waterbeheersing Pararivi er 

 14

8.  De Grandkreek vanaf de afsplitsing naar het noorden (omgeving Spoil Area van Suralco) ± 

5,07 km. 

9.  De Grandkreek vanaf de afsplitsing naar het zuiden door de Verlengde Rijsdijkweg en 

Matille ± 4,57 km. 

10. Koumankreek vanaf de monding bij de Saramaccarivier ± 6,53 km. 

11. Bossekreek vanaf de monding bij de Saramaccarivier ± 6,5 km 

12. Kreek ten noorden van de Bossekreek (naam onbekend) vanaf de monding met de 

Saramaccarivier ± 15 km. 

13. Hooykreek vanaf de monding bij de Pararivier tot de brug in de Kennedyweg (tot achter het 

Inheemse dorp Bernharddorp) ± 12,51 km. 

14. Kromhoekoekreek vanaf de monding bij de Saramaccarivier ± 2,52 km. 

15. Watermolenkreek vanaf de monding bij de Saramaccarivier ± 4,60 km. 

16. Coropinakreek vanaf de monding bij de Pararivier tot de brug in de Kennedyweg ± 3,81 km.  

17. Coropinakreek vanaf de monding bij de Pararivier tot aan de sluis van het recreatieoord 

Colakreek ± 15,18 km. 

18. Coropinakreek vanaf de monding bij de Pararivier tot aan de brug die de plantage Mijnhoop 

verbindt met de plantage La Prosperité (Bersaba) ± 15,65 km. 

19. Coropinakreek vanaf de monding bij de Pararivier tot de 2de brug plantage Vierkinderen ± 

16,54 km 

20. Coropinakreek vanaf de monding bij de Pararivier tot de weg naar Matta en Pikin Saron ± 

17,95 km 

21. Tawayacoerakreek vanaf de monding bij de Coropinakreek tot de Marjoenkreek ± 4,40 km  

22. Doedelzakkreek is een zijtak van de Marjoenkreek ± 5,14 km 

23. Marjoenkreek (oorsprong ligt ten noorden van de weg naar Matta, heeft een snijpunt met de 

oude spoorbaan in het noorden) ± 9,86 km 

24. Miriekreek is een zijtak van de Tawayacoerakreek en mondt uit in de Coropinakreek ± 3,37 

km 

25. Anjoemarakreek vanaf de monding bij de Pararivier ± 4,96 km. 

26. Troelikreek vanaf de monding bij de Pararivier ± 1,56 km. 

27. Saramaccakreek vanaf de monding bij de Pararivier ± 6,24 km. 

28.  Schildpadkreek vanaf de monding bij de Pararivier ± 2,36 km. 

29. Carolinakreek vanaf de monding bij de Pararivier ± 7 km; 

30. Blakakreek vanaf de monding bij de Saramaccakreek ± 8,5 km  

31. Sabakoekreek vanaf de monding bij de Pararivier ± 8,5 km; 

32. Buffelkreek vanaf de monding bij de Pararivier ± 4,5 km 

33. Kreek (naam onbekend) die de rechterzijtak vormt van de Pararivier en gelegen is ten zuiden 

van plantage Welgelegen vanaf de monding met de Pararivier ± 12,5 km; 
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Deze bestaat uit de Pararivier met hoofd– en zijkreken, die opgeschoond en in sommige 

gevallen opgehaald dienen te worden, dus ontdaan van onkruid, omgevallen bomen en andere 

obstakels. Deze verhinderen het water vrijelijk te stromen. In het onderzoeksgebied komen een 

aantal plantages voor. Van de meer bekende is een overzicht gemaakt (zie tabel 5). 

 

Tabel 5. Plantages in het onderzoeksgebied   

1.  Onoribo  

2. Matuaribo 

3. Berlijn  

4 . Vierkinderen  

5. La Prosperité (Bersaba)  

6. Hanover 

7. Gage d’Amour (Princie) 

8. Osembo 

9. Topibo  

10. Onverwacht  

11. Republiek\Mijnhoop 

12. Falkenburg 

13. Overtoom 

14. Zwitsersgrond 

15. Waakzaamheid  

16. Sabakoe  

17. L’Inquietude (Limtoetoe) 

18. Loefbeek  

19. De Vrede  

20. Ayo 

21. Welgelegen 

22. Mawakkabo  

23. De Eendracht 

24. Tempoca 

(Zie bijlage IV historische kaart plantages district Para) 
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Foto 2. Onoribo 

 

 
Foto 3. Berlijn 
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In het onderzoeksgebied komen de navolgende Inheemse dorpen voor: 

- Matille; 

- Bernharddorp; 

- Witsanti; 

- Hollandsekamp; 

- Matta; 

- Cabendadorp. 

 

De vakantieoorden  

Vakantieoorden in of nabij de stroomgebieden zijn onder andere Plantage La Prosperité 

(Bersaba), Colakreek, Marinalex, Eerste brug, Derde brug, Jan Starke Opleidings & 

Ontspannings Centrum (Zanderij I), Plantage (Marianella) Vierkinderen, Plantage Mijnhoop 

(Republiek), Kinderboerderij, Carolinakreek, Sabanapark en Plantage Berlijn (zie kaart met 

vakantie- en recreatieoorden). Deze oorden bieden vooral tijdens de vakanties volop 

accommodatie voor kort en langer verblijf en overnachting. De piekmaanden zijn maart, april, 

augustus en september (veelal dagjesbezoekers).  

Volgens cijfers trekken jaarlijks tijdens de piekperiode tussen de 3.000 en 5.000 personen naar 

de recreatieoorden. Enkele worden ook in de weekeinden buiten de vakantiemaanden bezocht. 

De vakantieoorden Colakreek, J.S.O.O.C. (Zanderij I), Marinalex, Bersaba en Republiek worden 

in de piekmaanden juli, augustus en september het meest bezocht. Vanwege de hoge 

bezoekfrequentie is het van wezenlijk belang het gehele jaar door voldoende oppervlaktewater 

ter beschikking te hebben. Colakreek en Marinalex beschikken het gehele jaar door over 

voldoende oppervlaktewater. 
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Foto’s 4 & 5: Kinderboerderij  

 

  
Foto’s 6 & 7: Wa-Kourie (Singrilanti) 

 

  
Foto’s 8 & 9: Colakreek 
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3. WATERSCHAPPEN 

Historie van waterschappen in Suriname 

In het Reglement Beheer der Districten van 1901 artikel 115 werd voor het eerst melding 

gemaakt van de oprichting en opheffing van waterschappen en de samenstelling, inrichting en 

bevoegdheden der districts-, plaatselijke- en waterschapsbesturen. 

Bij de invoering van de Waterschapwet in 1932 (zie Gouvernements Besluit 1932 No 32 en 

laatstelijk gewijzigd bij Staatsbesluit 1984 No. 56) werden in Suriname zelfstandige 

gemeenschappen in de vorm van waterschappen in het leven geroepen in onder andere de 

districten Commewijne, Coronie en Nickerie. 

Waterschappen worden vaak geassocieerd met de agrarische sector, met name de rijstsector en 

in het bijzonder het rijstdistrict Nickerie. 

Waterschappen kunnen echter ook van belang zijn voor andere sectoren en gebieden die een 

waterstaatkundige eenheid vormen en waar belanghebbenden zeker bereid zullen zijn de 

verantwoordelijkheid van het onderhoud van de (droge en natte) waterhuishoudkundige 

infrastructuur op zich te nemen. In dit kader denken we aan de 

plantages/dorpen/woongemeenschappen en de toeristische, vakantie- en recreatieoorden in het 

district Para. 

De zorg voor de waterhuishouding wordt tot nogtoe gedragen door de centrale overheid. Bij de 

vervulling van de daaruit voortvloeiende taken blijkt steeds weer dat de prioriteiten die de 

centrale overheid stelt, niet altijd aansluiten bij de lokale prioriteiten. Om in deze situatie 

verbetering/verandering te brengen, is het nodig de verantwoordelijkheid rond de ontwikkeling en 

instandhouding van de waterstaatkundige infrastructuur in woon- en productiegebieden te delen 

met de lokale bevolking. 

De waterschappen in Suriname hebben goede tijden gekend in het verleden, maar dat is al 

geruime tijd niet meer het geval. Er zijn meerdere oorzaken aan te geven, zoals veranderende 

omstandigheden, verouderde infrastructuur en gebrekkige middelen. Het gevolg is achterstallig 

onderhoud. 

Voor het weer optimaal functioneren van het instituut van de waterschappen, is onder meer 

intensieve samenwerking nodig tussen alle actoren en stakeholders. In dit kader vragen de 

juridische, technische en vooral financiële vraagstukken de nodige aandacht. Anders dan de 

waterschappen op basis van de Waterschapswet, hebben de regionale organen op basis van de 

Wet Regionale Organen (WRO) een brede, algemene taakstelling. Evenwel stelt artikel 47 lid 1 

sub e van de WRO dat tot het dagelijks bestuur van het district, dat is opgedragen aan het 

Districtsbestuur, behoren de instandhouding en het onderhoud van secundaire en tertiaire wegen 

en bijbehorende bruggen, loosleidingen, vaarwateren, sluizen en andere voor de openbare 

dienst bestemde werken.  
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Deze bepaling raakt het werkterrein van de waterschappen. De wetgever heeft dit ook 

onderkend door het opnemen van artikel 64 lid 2 WRO: “De wet betreffende de waterschappen 

wordt buiten werking gesteld, met dien verstande dat de bepalingen daarvan van kracht blijven, 

voor zover zij niet met deze wet (WRO) in strijd zijn.” 

De Grondwet onderscheidt in deze zin slechts de Districtsraad, de Ressortraad en het 

Districtsbestuur. Hoewel in de aard een decentraal publiekrechtelijk lichaam, is het waterschap 

dus geen regionaal orgaan, zoals bedoeld door de Grondwet. Toekenning van 

gedecentraliseerde bestuurstaken aan het waterschap is niet mogelijk zonder de Grondwet en 

de WRO als organieke wet in acht te nemen. 

 

Peilbeheer  

Om het water op peil te brengen en te houden, maakt het waterschap gebruik van stuwen en 

waterbeheersingsgemalen. Water wordt tegengehouden met handmatige stuwen en een aantal 

automatische stuwen om stroomopwaarts een hogere waterstand te bereiken. Met gemalen kan 

water verpompt worden van de ene in de andere waterloop. Voor water onder vrij verval – 

vanzelf stromend van hoog naar laag – worden zogenaamde inlaat- en aflaatwerken gebruikt. 

Via deze inlaat- en aflaatwerken laat het waterschap water stromen van de ene in de andere 

waterloop. 

Het peil van oppervlaktewater is van directe invloed op het grondwaterpeil. Een regelbare 

waterstand is belangrijk voor de landbouw, het stedelijk gebied en de natuur. Er moeten 

verschillende, soms tegenstrijdige belangen worden gediend. Een goed voorbeeld zijn 

landbouwers die een laag peil voorstaan en natuurverenigingen die de voorkeur geven aan een 

hoog peil. Het is dus de taak van het waterschap belangen zorgvuldig af te wegen. De na te 

streven waterpeilen worden vastgelegd in een peilbesluit. Meestal verschillen peilen per seizoen. 

In met name lage gebieden wordt in de droge tijd vaak een hoger peil aangehouden dan in de 

grote regentijd. 

 

Bij waterschappen moeten de volgende situaties worden beheerd ten aanzien van de aanwezige 

hoeveelheid water: 

1. er is te veel; 

2. er is precies genoeg of 

3. er is te weinig. 

 

Het gaat bij waterschappen om waterverdelingsvraagstukken onder andere voor 

landbouwgebieden, maar ook om woongebieden en woongemeenschappen, recreatieoorden, 

etc. Waterschappen kunnen dienen om de problemen van te veel en/of tekort aan water aan te 
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pakken en vormen een decentrale en functionele overheid op lokaal niveau 

(decentralisatiegedachte). 

In decentrale zin komt het instellen van een waterschap neer op versterking van het gebied zelf 

of van het lokaal bestuur. In functionele zin voeren waterschappen specifieke taken uit ten 

behoeven van publiek en/of volk. 
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4. AANBEVELINGEN  

Om het probleem van de waterbeheersing van de Pararivier en diens zijkreken structureel aan te 

pakken, moeten de volgende maatregelen getroffen worden: 

- Instellen van een waterschap voor het district Para; 

- Opschonen van de Pararivier en zijkreken; 

- Ontsluiting van het gebied door het aanleggen van alternatieve ontsluitingswegen. 

 

Instellen van een waterschap voor het district Para 

Voor een goed en adequaat beheer van de waterwegen, in deze het oppervlaktewater, wordt 

voorgesteld voor het district Para 1 (één) waterschap in te stellen. Deze zal belast worden met 

de navolgende taken en bevoegdheden:  

- Aanleg, onderhoud en instandhouding van kunst- en andere werken in het beheersgebied; 

- Het opleggen van verplichtingen aan belanghebbenden, dus de bezitters van gronden binnen 

het waterschap; 

- Het doorvoeren van dwangmaatregelen bij het niet naleven van de vastgestelde regels. 

 

Het ingestelde waterschap zal in nauw overleg met het bestuur van het district zijn taken moeten 

uitvoeren. 

 

Het opschonen van de Pararivier en haar zijkreken 

De Pararivier heeft vanaf de monding met de Surinamerivier een totale lengte van ± 24,94 km tot 

de Paradoorsnede in de Meursweg. De Paradoorsnede/doorsteek heeft vanaf de monding met 

de Surinamerivier tot de Pararivier (nabij de brug in de Meursweg) een lengte van ± 3,43 km. De 

Pararivier heeft een lengte van ± 77,65 km tot de districtsgrens met Brokopondo. De 

bronrivieren/kreken de Anjoemara- en de Troelikreek zijn niet inbegrepen, aangezien die deel 

uitmaken van het district Brokopondo. 

De Pararivier - vanaf de Paradoorsnede in de Meursweg - zal dan moeten worden schoon 

gemaakt over een afstand/lengte van ± 77,65 km tot plantage Eendracht. Dat wil zeggen: het 

verwijderen van de dichte begroeiing, omgevallen bomen en andere obstakels en het 

uitbaggeren en uitdiepen van de Pararivier. Er zal rekening moeten worden gehouden met de 

vele meanders in de Pararivier en met de stroming, de hydrologie van de rivier. 

Voor de efficiëntie bij de uitvoering van het project wordt voorgesteld het in 5 (vijf) etappes of 

fases uit te voeren: 

- Fase I vanaf de Paradoorsnede (in de Meursweg) tot de monding van de Hooykreek, een 

afstand van ± 7,65 km  
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- Fase II vanaf de monding van de Hooykreek tot de monding van de Coropinakreek, ± 17,5 

km); 

- Fase III vanaf de monding van de Coropinakreek tot de plantage Welgelegen (rechteroever 

Pararivier) over een lengte van ± 8,2 km; 

- Fase IV vanaf plantage Welgelegen tot plantage Eendracht, afstand ± 12 km; 

- Fase V vanaf plantage Eendracht tot het snijpunt met de weg achter Zanderij, de grens met 

het district Brokopondo (± 12 km). 

 

Voor de ophaal- en baggerwerkzaamheden zal gebruik moeten worden gemaakt van een ponton 

waarop een dragline met lange boom. Het opgehaalde materiaal zal ook moeten worden 

afgevoerd naar een geschikte stortplaats. Dumpen langs de oever van de Pararivier moet 

vermeden worden ter voorkoming van verstopping van zwampgeulen die afvoeren naar de 

Pararivier met alle gevolgen van dien voor het omliggend landschap. 

Het opschonen van de Pararivier zal betekenen dat de plantages langs zowel de rechter- als de 

linkeroever van de Pararivier weer toegankelijk zullen zijn vanaf de rivier. Voor riviertoeristen 

bestaat dan de unieke gelegenheid de verschillende plantages langs de rivier te bezoeken en te 

genieten van het natuurschoon.  Het eco- en natuurtoerisme kan worden gestimuleerd en positief 

bijdragen aan de ontwikkeling van het district. 

Kreken die eveneens opgehaald/opgeschoond en eventueel uitgebaggerd moeten worden zijn 

onder andere: 

- de Saramaccakreek vanaf de monding met de Pararivier over een afstand van ± 6,24 km 

- de Blakakreek vanaf de monding met Saramaccakreek over een afstand van ± 8,5 km 

- de Sabakoekreek vanaf de monding met de Pararivier over een afstand van ± 8,5 km  

- de Carolinakreek vanaf de monding met de Pararivier over een afstand van ± 7 km 

- de linkerzijtak van de Pararivier nabij de plantage Welgelegen vanaf de oorsprong tot de 

monding van de Pararivier over een afstand van ± 5 km 

- de rechterzijtak van de Pararivier ten noordoosten van de luchthaven vanaf de oorsprong tot 

de monding van de Pararivier over een afstand van ± 3 km 

 

Bovengenoemde kreken hebben een totale lengte van ± 38,24 km en bevinden zich in het 

stroomgebied van de Pararivier. 

Voor een optimale beheersing van het oppervlaktewater zullen de onderstaande kreken ook 

opgehaald moeten worden: 
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- De Hooykreek met een totale lengte van ± 18,94 km afgerond tot ± 20 km. Voor het optimaal 

uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden, zoals het uitbaggeren/ophalen en 

verwijderen van obstakels in de Hooykreek, wordt voorgesteld de werkzaamheden als volgt 

uit te voeren:  

a. Fase I: De Hooykreek vanaf de monding met de Pararivier tot de brug in de Kennedyweg 

over een afstand van ± 3,81 km 

b. Fase II: De Hooykreek vanaf de brug in de Kennedyweg tot achter het Inheemse 

Bernharddorp, afstand ± 6,92 km  

c. Fase III: De Hooykreek vanaf de monding met de Pararivier door de plantage 

Onverwacht tot de brug in de Kennedyweg ± 8,21 km.  

- De Coropinakreek heeft vanaf de monding met de Pararivier een totale lengte van ± 18,94 

km of ± 19 km. De kreek is van bijzonder belang voor de verschillende vakantieoorden aan 

weerszijden. Voor het optimaal uitvoeren van de schoonmaak/ophaal van de Coropinakreek 

wordt eveneens voorgesteld de werkzaamheden in fases uit te voeren: 

a. Fase I: De Coropinakreek vanaf de monding met de Pararivier tot de brug in de 

Kennedyweg over een afstand van ± 3,81 km  

b. Fase II: De Coropinakreek vanaf de brug in de Kennedyweg tot de nieuwe brug over de 

Coropinakreek die plantage Mijnhoop verbindt met plantage La Prosperité (Bersaba) over 

een afstand van ± 5,82 km 

c. Fase III: De Coropinakreek van de nieuwe brug over de Coropinakreek tot de sluis van 

het recreatieoord Colakreek over een afstand van ± 5,23 km 

d. Fase IV: De Coropinakreek vanaf de sluis van het recreatieoord Colakreek tot de weg 

naar Matta en Pikin Saron over een afstand van ± 2,86 km 

 

Voorts dienen de volgende kreken eveneens opgehaald en schoongemaakt te worden voor een 

vlotte doorstroming: 

- De Tawayacoerakreek vanaf de monding met de Coropinakreek over een afstand van ± 4,40 

km 

- De Miriekreek, een zijtak van de Tawayacoerakreek, vanaf de monding met de 

Coropinakreek over een afstand van ± 3,37 km. 

- De Marjoen- en de Verlengde Marjoenkreek over een afstand ± 9,86 km. 

- De Doedelzakkreek, een zijtak van de Marjoenkreek over een afstand van ± 5,14 km. 

- De Watermolenkreek vanaf de monding met de Saramaccarivier over een afstand van ± 4,60 

km 

- De Koumankreek vanaf de monding met de Saramaccarivier over een afstand van ± 6,53 km 
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- Grandkreek vanaf de monding bij de Saramaccarivier tot de afsplitsing naar het noorden en 

het zuiden over een afstand van ± 7,70 km. 

- De Grandkreek vanaf de afsplitsing naar het noorden (omgeving de Spoil Area van Suralco) 

over een afstand van ± 5,07 km. 

- De Grandkreek vanaf de afsplitsing naar het zuiden door de Verlengde Rijsdijkweg en Matille 

over een afstand van ± 4,57 km. 

- De Grandkreek vanaf de monding met de Saramaccarivier over een afstand van ± 6,53 km 

- Bossekreek vanaf de monding met de Saramaccarivier over een afstand van ± 6,5 km 

- Kreek (naam onbekend) gelegen ten noorden van de Bossekreek (tegenover het dorp 

Totikamp aan de linkeroever de Saramaccarivier), vanaf de monding met de Saramaccarivier 

over een afstand van ± 15 km 

- De Watermolenkreek vanaf de monding met de Saramaccarivier over een afstand van ± 4,60 

km 

- De Kromhoekoekreek vanaf de monding met de Saramaccarivier over een afstand van ± 

2,52 km 

 

Deze kreken zijn alle van belang voor de watertoevoer naar de verschillende vakantie- en 

recreatieoorden en voor de agrarische sector. 

 

Ontsluiting van het gebied door het aanleggen van altenatieve ontsluitingswegen. Voor de 

ontsluiting van het onderzoeksgebied wordt aanbevolen het aanleggen van wegen die zo het 

gebied primair ontsluiten. 

 

De alternatieve ontsluiting is als volgt: 

a. Een ontsluitingsweg vanaf plantage Onoribo langs de Pararivier. De weg zal indien 

doorgetrokken over de Coropinakreek naar plantage Mawakkabo, dienen als fysieke 

verbinding tussen de plantages Osembo, Onverwacht, Overtoom, Matawaribo en Gage 

‘Amour 1. De totale lengte van de weg is berekend op ± 23,8 km vanaf de Meursweg. In het 

voorgestelde wegtracé komen drie bruggen voor, namelijk over de Hooykreek, indien de 

ontsluitingsweg wordt aangelegd door plantage Onverwacht en een 2de brug indien de weg 

zal lopen dicht- of nabij de Pararivier. De 3e brug over de Coropinakreek is geprojecteerd in 

geval de weg wordt doorgetrokken naar Plantage Mawakabo en zo via de bestaande weg 

verder aansluit met de Kennedyweg (Zie bijlage kaart IX met alternatieve ontsluitingswegen 

met de wegtracés aangeduid met letters A t/m E); 

                                                 
1 Zie Situatie onderzoek van de plantages in Para; Jacob DeVriese en Stephanie Gyeselinck mei 2007 



Stichting Planbureau Suriname  Waterbeheersing Pararivier 

 26

b. Een weg langs de oude route van de spoorbaan vanaf Wanapasi - parallel aan de 

Kennedyweg - tot plantage Berlijn over een afstand van ± 18,3 km. De aan te leggen weg zal 

het verkeer over de John F. Kennedyweg naar de plantages deels kunnen afslanken en een 

korte verbinding vormen naar de plantages La Prosperité (Bersaba) en Vierkinderen, 

alsmede de vakantie- en recreatieoorden in het gebied. Voorts zal het gebied beter ontsloten 

en toegankelijk gemaakt worden (Zie bijlage kaart IX met alternatieve ontsluitingswegen met 

wegtracé geprojecteerd langs de oude spoorbaan). 

c. Een weg vanaf het verlengde van de Rijsdijkweg tot de weg naar Matta en Pikin Saron 

(afstand ± 20 km). De geprojecteerde weg zal evenwel niet door het Inheemse dorp lopen, 

maar loodrecht aansluiten op de weg die vanuit Zanderij leidt naar Pikin Saron. In het 

voorgestelde wegtracé komt slechts één (1) brug voor, namelijk over een uitloper van de 

Marjoenkreek nabij plantage Waakzaamheid (Zie bijlage kaart IX met alternatieve 

ontsluitingswegen met wegtracé aangeduid met de letters F – G). 

 

Algemene opmerkingen 

De weg moet voornamelijk de verdere ontwikkeling van de plantages garanderen. Bij deze 

ontwikkeling denken bewoners van de plantages in de eerste plaats aan de uitbouw van 

toerisme en landbouw. Daarnaast willen de meesten opnieuw inwoners aantrekken. Dit kan 

enkel door optimale verbinding tussen de plantages en belangrijke centra, zoals Onverwacht, 

Lelydorp en Paramaribo. 

Tenslotte is ook landbouw belangrijk op bepaalde plantages. Het vervoeren van de oogsten moet 

snel en efficiënt gebeuren. De nieuwe ontsluitingsweg kan daartoe bijdragen. 

Verschillende factoren dienen in acht genomen te worden bij het uitwerken van het traject: 

- De natuur. De weg zal door verschillende schitterende natuurgebieden lopen. Dit zal 

gegarandeerd natuurschade opleveren. De bedoeling is dit tot een minimum te beperken. Als 

bijvoorbeeld de keuze bestaat door een bos of een savanne te gaan, zal de voorkeur uitgaan 

naar de savanne. Dan moeten immers minder bomen gekapt worden.  

- De waterhuishouding. In bepaalde gebieden heerst een specifieke waterhuishouding. 

Gedacht kan worden aan zwampen of gebieden die in de regentijd onder water komen te 

staan. Het ophogen van een weg kan verstoring opleveren met dramatische gevolgen voor 

fauna en flora. Dit moet vermeden worden. Meestal gaat het om gebieden vlak bij de rivier. 

- De topografie. Laaggelegen gebieden langs de rivier en andere laaggelegen gebieden raken 

onder water in de regentijd. Het spreekt voor zich dat de hoogst gelegen gebieden worden uit 

gekozen voor de aanleg van geprojecteerde wegen en dat middels hoogtelijnkaarten.  

- De cultuur. De Winticultuur speelt op de Paraplantages een belangrijke rol. Het is niet de 

bedoeling dat de weg de posten van de Winticultuur verstoort. 
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Het belang van de wegen 

Aanleg van de weg is noodzakelijk voor ontsluiting van de noordelijk gelegen plantages op de 

linkeroever van de Pararivier. In Para zijn meerdere redenen te noemen om de weg wél door de 

natuur aan te leggen:  

- Het gebied is al behoorlijk ontwikkeld. Om de huidige ontwikkeling meer tot zijn recht te laten 

komen, is betere ontsluiting nodig. 

- Para ligt vlakbij de stad en tussen belangrijke centra als Lelydorp, Paranam en Zanderij. Het 

is dus logisch dat dit gebied verder ontwikkeld wordt. 

- De plantages hebben reeds plannen voor de ontwikkeling van het gebied. 

- De beperkte bereikbaarheid is vaak een belemmering bij de uitvoering van de plannen. De 

nieuwe weg kan oplossing bieden. 

- Bij de projectie van de weg is gekozen voor plaatsen waar al een weg staat of waar vroeger 

een weg heeft bestaan. De natuur zal dus slechts minimaal gehinderd worden. 

 

De nieuwe aan te leggen wegen zullen als secundaire en/of ontsluitingsweg functioneren, dus 

niet als hoofdweg langs de plantages. De bedoeling is vooral gebieden bereikbaar te maken. Het 

is dus logisch dat de nieuwe ontsluitingsweg aansluit op bestaande hoofdwegen. 

 

Kostenraming werkzaamheden  

De kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden (ophalen/opschonen Pararivier en hoofd- 

en zijkreken, ± 380 km) worden geraamd op ± SRD 3.500.000,-. Dit is exclusief transportkosten 

voor de bagger- en andere noodzakelijke werkzaamheden. De werkzaamheden zijn slechts 

uitvoerbaar met een hydraulische graafmachine met lange giek of een dragline op een ponton. 

De ontsluitingswegen in het onderzoeksgebied hebben een totale lengte van ± 62,5 km. De 

voorgestelde wegbreedte is minimaal 10 meter, inclusief wegtrenzen aan weerszijden. Ook 

zullen op verschillende plaatsen duikers gelegd moeten worden en moeten drie (3) bruggen 

worden aangelegd. De kosten voor de wegenaanleg worden geraamd op ± SRD 1.300.000,-, 

exclusief kosten voor de bruggenbouw, het plaatsen van duikers en andere noodzakelijke civiel-

technische werkzaamheden. De kosten worden geraamd op ± SRD 4.800.000,- 
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de bruggen en waterwegen; 

Kaart IV: Historische kaart met de plantages van Para met de nadruk op de plantages 

binnen het onderzoeksgebied; 

Kaart V: Kaart met de Inheemse nederzettingen  en dorpsgemeenschappen binnen het 

onderzoeksgebied; 

Kaart VI: Kaart met de recreatieoorden binnen het onderzoeksgebied en 

drinkwaterbronnen; 

Kaart VII: Geologischekaart van het district Para; 

Kaart VIII: Bodemgeschiktheidskaart van het district Para: 

VIIIa: Landbouw; 

VIIIb: Veeteelt; 

VIIIc: Bruto verkavelingsplan t.b.v. Veeteeltbedrijven Verlengde Rijsdijkweg van 

het  ministerie van Mijnbouw  Bosbouw en Domeinen, juni 1969; 

Kaart  IX: Kaart met de alternatieve ontsluitingswegen: 

 de weg  langs de Pararivier; 

 de weg vanaf de Verlengde Rijsdijkweg – Matta; 

 de weg langs de oude Spoorbaan vanaf  plantage Onverwacht en 

omgeving Wanapasi tot en met plantage Berlijn; 


