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De zwamp, het kloppend hart van Coronie
1 De verstoorde symfonie
Coronie, 3902 km2 groot, ligt ingeklemd tussen twee kolossale watermassa’s: in het
noorden bevindt zich het zoutwater van de onmetelijke Atlantische Oceaan en in het
zuiden de zoetwaterzwamp, een maagdelijk regenbekken met een oppervlakte van
3650 km2. Deze zoetwaterzwamp is 18x zo groot als Amsterdam en 20x zo groot als
Paramaribo.
Coronie bestaat dus voor 93,5 % uit zwamp. En toch vormt de zwamp het kloppend
hart van de Coroniaanse gemeenschap met zijn 3000 inwoners, omdat de goederen
en diensten van het water uit deze zwamp van levensbelang zijn voor zowel de
plattelandseconomie van deze gemeenschap als voor de kustecologie. Evenwel kan
deze zwamp ook levensgevaarlijk worden als het massaal zou doorbreken en het
zwampwater het land zou overspoelen. Dit regenbekken raakte namelijk reeds vaker
overvol, waarna het grote delen van het bewoonde gebied onder water zette, terwijl
onder de huidige wereldwijde klimatologische veranderingen voor een ernstige
milieuramp moet worden gevreesd.
Coronie is het enige district in Suriname zonder rivieren, zodat het voor de afvoer
van overtollig regen-/zwampwater naar zee, afhankelijk is van een stelsel van sloten,
kreken en 12 kanalen, waarvan bijna alle zijn dichtgeslibd of gedempt. Hierdoor vindt
het zoetwater moeilijk een uitweg naar zee.
Uit onderstaande foto uit augustus 2010 blijkt hoe ernstig het Totnesskanaal is
dichtgeslibd door gebrek aan onderhoud. De verwaarlozing is exemplarisch voor
geheel Coronie. Het gitzwarte zwampwater dat men hierboven naar zee ziet stromen
wordt vanuit de zwamp aangevoerd. Er zijn van oorsprong 12 van deze
aanvoerkanalen die uitmonden in de zee.
Als gevolg van verwaarlozing functioneren slechts enkele (naar verluidt drie) van de
12 als afvoer van overtollig zwampwater naar zee.
Omdat midden 2010 de nood hoog was - doordat de zwamp als gevolg van zware
regens uit haar voegen dreigde te barsten en dus overtollig water naar zee moest
worden afgevoerd - heeft de overheid toen achter het Totnesskanaal (ongeveer 300
meter landinwaarts, ter hoogte van Jutapaal) een overloop gemaakt om overtollig
zwampwater te kunnen afvoeren naar zee via het Totnesskanaal.
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Wanneer alle 12 kanalen optimaal functioneerden, had een evenwichtige spreiding
van lozingen, via 12 overlaten, naar zee kunnen plaatsvinden over alle kanalen. Daar
was dus geen sprake van! Het is daarom dan ook logisch dat de druk op dit kanaal als enige afvoer naar zee - verschrikkelijk hoog was.

Figuur 1 Dichtslibbende Totnesskanaal anno 2010

Het gevolg hiervan was dat er - bij wijze van spreken - filevorming van water
ontstond in het achterland bij het Totnesskanaal. De druk was zelfs zo hoog dat het
water een uitweg zocht en vele landbouwgronden grenzend aan het Totnesskanaal
onder water zette. Men mag dus gerust spreken van een water-verkeersinfarct. Ik
heb daar met eigen ogen kunnen aanschouwen dat landbouwers uit het gebied
provisorische afvoeren hebben moeten maken om het water uit hun gronden weer af
te voeren naar het kanaal, zodat het alsnog naar zee kon stromen. De overheid
vergoedt deze schade niet. Maar de plaatselijke bevolking mist ook het
zelfbewustzijn om de voor haar schadelijke gevolgen van dit gebrek aan
waterbeheersing te zien als een onrechtmatige overheidsdaad en ook als zodanig
mee om te gaan. Het ironische van deze waterinfarct is dat er in Coronie toch een
zoetwatertekort is voor landbouwgronden, door een gebrek aan een evenwichtige
spreiding van het water over het hele district voordat het de zee bereikt. Dit noem ik:
gebrekkig waterbeheer in Coronie.
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Wanneer - zoals vroeger het geval was - alle watergangen, slootjes, kreekjes,
kreken/zijarmen van het kanaal (en de overige kanalen), functioneerden, dan was de
druk van het water op het Totnesskanaal minder belastend geweest, doordat dit,
bovendien visrijke, water - zoals vroeger het geval was - haar weg had kunnen
vinden naar alle watergangen in het district, net zoals het bloed in het menselijk
lichaam zelfs de kleinste bloedvaatjes bereikt.
Pas na opvoering van deze waterpolonaise, netjes door de waterlopen heen, zou
men kunnen spreken van resterend/overtollig zwampwater.
Vroeger werd overtollig water middels een efficiënt sluizenstel en kanalen afgevoerd
naar zee in een krachtige stroom. Nu geschiedt de afvoer rücksichtslos! Het
zwampwater doet wat het wil door menselijk falen. Maar met de potentie van dit
stromend water moet nog kennis gemaakt worden. Om het niet zover te laten komen
dat zal het oude stelsel, het zogenoemde fo foetoe, in Coronie in ere hersteld moeten
worden.
Stelt het u zich dan eens voor dat de zwamp, als regenbekken, volledig bezwijkt
onder de jaarlijks steeds groter wordende hoeveelheid regenwater dat het moet
bergen als gevolg van de wereldwijde klimatologische veranderingen, waardoor er
ook steeds meer regen valt. Het zal uiteraard dan niet blijven bij plaatselijke
overstromingen die het vee doet verdrinken.

Figuur 2 Totnesskanaal 1965

44
Ook de zee doet wat zij zelf wil. Tijdens de extreem hoge springvloed van maart
1999 werd de Slaperdijk, tussen Moy en het Totnesskanaal moe gebeukt door de
zee en brak uiteindelijk de dijk op enkele plaatsen door. Hierdoor liepen percelen
van ongeveer 50 gezinnen onder water. Het vee had het ook zwaar te verduren. Zie
foto hieronder.

Figuur 3 Doorbraak Slaperdijk in Coronie 1999 (Foto De Ware Tijd).

In 2002 werd de Slaperdijk opnieuw overspoeld en werden opnieuw reparaties
verricht. Maar dit was in de 20ste Eeuw een steeds terugkerend fenomeen in “gansch
Coronie”. Thans wordt er een zeedijk gebouwd. Goed nieuws is wel dat men thans
bezig is een dijk aan te leggen die het binnenstromende zeewater de komende
decennia moet tegenhouden.

2 Hoe het vroeger was
In 1808 werden aan de kuststrook van Coronie, die hoofdzakelijk bestond uit zand
en schelpritsen, over een lengte van 23 km, met slavenarbeid plantages aangelegd
die van oost naar west liepen (Oostwestverbinding). Achter deze plantages bevond
zich, en bevindt zich nog steeds de uitgestrekte Coroniezwamp.
Voor de zeekust van Coronie werd toen een zeewaterkerende dam aangelegd
evenals 28 kanalen, om rechtstreeks vanuit de Coroniezwamp zoetwater naar zee af
te voeren. Deze kanalen hadden vertakkingen die visrijkwater leverden aan sloten en
zelfs aan de kleinste kreken in Coronie.
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Hierdoor kon elke Coroniaan in de kreek op zijn achtererf met succes een hengel
uitwerpen om vissoorten als kwikwi, krobia, walappa, patakka, logologo, datrafisi,
zelfs trapoen te verschalken. Dit uitgekiende watersysteem (in de volksmond Fo
voetoe genoemd omdat de lozingen altijd fo voetoe, 4 voet diep werden gegraven)
bevloeide tevens alle landbouwgronden en leverde water dat geschikt was voor
menselijke consumptie. Dit systeem werd gereguleerd middels een stelsel van
bruggen en afsluitbare sluizen en stond onder beheer van betaalde sluiswachters:
deskundige oude mannen van stavast die hun district heel goed kenden en 24 uur
per dag paraat waren. De heer Alexander Cornet is een van deze nog in leven zijnde
laatste mannen van stavast.
Deze mannen wisten precies onder welke omstandigheden (in de regentijd/droge
tijd) welke sluizen dichtgedaan of juist geopend moesten worden in het belang van
een evenwichtig waterverdeling in het belang van elk perceel of gebied in Coronie.

Figuur 4 Meer dan 50 jaar oude sluis te Totness Coronie

Dit systeem is door wanbeleid van de overheid volledig vernietigd. Als sluitstuk van
deze vernietiging werd zelfs de enige resterende en veilige natuurlijke
zwemgelegenheid voor de jeugd uit Totness en verre omgeving, Kwadok, in de eind
zeventiger jaren gedempt door de toenmalige burgemeester Demon. En intussen
kwam de zoutwatergrens steeds dieper landinwaarts. Het uit de grond gepompte
leidingwater werd ook zilter. Dit vormde ook een bedreiging voor diabetici en
ouderen: het aantal bloeddrukpatiënten in Coronie is de laatste jaren dan ook sterk
gestegen.
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De aanleg van het irrigatiesysteem in 1808 was oorspronkelijk bedoeld om het
district te bevloeien en het overtollige zwampwater naar zee af te voeren. Een niet
voorzien, maar niet minder verheugend gevolg was, dat in regentijd de zee werd
teruggedrongen.
Dit komt doordat in de regentijd het uit de zwamp ontketende water, niet gehinderd
door duikers, met ongekende kracht de Guyanastroom die ook langs Coronie
stroomt, ramde.
De bundeling van waterkracht uit de zwamp zorgde ervoor dat de slibrijke
Guyanastroom werd omgebogen. Het slib uit het zoutwater zakte door het contact
met het zuurstofrijke zoetwater uit zwamp af naar de bodem en zette zich vervolgens
af tegen de Coroniekust. De druk op de kust werd hierdoor verminderd. Dit
brakwatergebied was zeer aantrekkelijk voor allerlei vissoorten, hetgeen uitermate
bevorderlijk was voor de zeevisserij in Coronie. Daarnaast was het ook zo dat door
de constante, sterke stroom zoetwater vanuit de zwamp in de regentijd, dat botste
tegen het slibrijke zoutwater aan de kust een vorm van flocculatie1 plaatsvond.

1

Verwijdering van de allerkleinste mechanische verontreinigingen in water (bijv. chemicaliën enz) die niet met
een zeef zijn te vangen (in casu gebeurde dat dus op natuurlijke wijze HH).
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Figuur 5 een aantal van de kanalen uit 1808 zichtbaar.

Op de aan de zeekust op natuurlijke wijze gevormde modderspiegel konden vervolgens
voorgekiemde mangrovezaden, zonder menselijke tussenkomst, verder groeien. Dit vormde
de basis van het ecosysteem aan de kust.
Volgens de belangrijkste historicus van Suriname, de thans bejaarde heer André Loor, was
reeds omstreeks 1858 door het landsbestuur geconcludeerd dat het laten stromen van
zoetwater naar zee slibafzetting aan kust bevorderde, hetgeen landaanwinst opleverde.
In die tijd werden daarom een aantal infrastructurele waterwerken uitgevoerd om het
zwampwater doelbewust op ramkoers te zetten tegen de Guyanstroom.
Het resultaat hiervan was dat omstreeks 1916, de zee 4 kilometer was teruggedrongen over
een lengte van 23 kilometer. Voor de kust van Coronie was door de jaren heen ook een
onmetelijke en dichtbegroeide natuurlijke begroeiing van mangrove ontstaan die fungeerde
als de natuurlijke zeewering van Coronie. Het zoetwater ontleende zijn slagkracht mede aan
het feit dat de waterlopen in die tijd goed onderhouden waren en omdat geen
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vertragingsmechanismen (duikers) in de waterlopen waren aangebracht, maar doodgewone
bruggen waren gebouwd.
Een periode van 60 jaar waarin de zee 4 km werd teruggedrongen lijkt lang, maar het
allerbelangrijkste was dat de zee onmiddellijk in de verdediging was gedrongen. Stilstand was
hier dus begin van vooruitgang. Dan maakte het uiteraard niet uit hoelang het duurde voordat
concrete winst op de zee kon worden geboekt. Immers, enkel het tot stilstand brengen van de
zee bracht de bevolking tot rust, zodat zij hoopvol naar de toekomst kon kijken.

Figuur 6
Totnesskanaal
1914
Bron:

UBM: 1177 C 24 pl.t/o p.138 ( Foto ),
Surinamica, Universiteit van
Amsterdam

Dit kanaal in Coronie scheidt de plaatsen Totness van Friendship.Totness is de
hoofdplaats terwijl in Friendship het districtscommisariaat, de politie en de dokter zijn
gevestigd. Vanwege de Potosi- en de Coroniebank die voor de kust liggen kunnen
grote schepen de kust niet bereiken. Met kleine boten worden passagiers en vracht
vervoerd via het kanaal.Bron: H. Weiss, Vier maanden in Suriname. Nijkerk, 1915.
viii, 166 p.
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3 Het Land Van Melk en Honing
Hiervoor is gebleken dat in circa 60 jaar tijd bijna 100 km2 land - dankzij
geregisseerd watergeweld vanuit de zwamp - op de zee was veroverd en dat er in
1916 er voor de kust van Coronie een natuurlijk gevormde zeewering was ontstaan.
Het gebied achter deze zeewering dat eerst zee was geweest, was dus - eveneens
op natuurlijke wijze - omgetoverd tot een vruchtbare oase. Het is inmiddels
wereldwijd bekend dat kustgebieden de vruchtbaarste gebieden zijn.
Er ontstond een weelderige plantengroei in dit kustgebied van Coronie, waaronder
allerlei soorten voedzame gras- en plantensoorten. Ik neem als voorbeeld het
zogenoemde posreng (postelein) dat uitermate geschikt is als vee- en pluimveevoer.
Dit gebied werd vanaf 1916 door kleinlandbouwers in Coronie geoccupeerd en
ingepolderd. Hiermee was ontegenzeggelijk de basis gelegd voor Coronie als Land
van Melk en Honing!
Wel werd het kustgebied - uit oogpunt van bescherming tegen de zee - door de
toenmalige overheid gezien als een zaak van algemeen Coroniaans belang, zodat
geen prioriteit kon worden toegekend aan de belangen van enkelen. Om deze reden
werd bij besluit op 13 juni 1916 in naam van de Koningin een polderverordening in
het leven geroepen om de belangen van de totale Coroniaanse gemeenschap veilig
te stellen. Krachtens deze verordening werden in dit gebied nutswerken uitgevoerd,
zoals de aanleg van afsluitbare sluizen. Deze regulering kon zeker als een positieve
overheidsdaad worden gezien.
In 1922 bestond de Totnesspolder uit 8 blokken ook wel genoemd series, groot 192
hectare, en de Sint Jozefpolder, waar pater de Kort en zijn mannen de scepter
zwaaiden, uit 9 blokken, groot 52 hectare (lees elders op de site over het ontstaan
van de St. Jozefpolder).
In 1928 werden onder districtcommissaris H. Prellwitz de series 1 tot en met 4 van de
Totnesspolder in eigendom uitgegeven aan landbouwers. Onder zijn bestuur werd
(volgens overlevering door ouderen uit die tijd) de gemeenschapszin onder de
bevolking sterk bevorderd.
De rijstbouw en cocosteelt in deze vruchtbare polders leverde heel veel op. De
landbouw beleefde gouden tijden. Doordat restproducten van de kokosteelt
(vruchtwater, vruchtafval enz) uitermate geschikt zijn als natuurlijke veevoer was er
een volledig evenwicht ontstaan met uitermate gunstige condities voor landbouw en
veeteelt. De veeteelt bloeide daarom dus ook.
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Parwahoning uit deze polders vond zelfs tot in Duitsland afzet door tussenkomst van
de toenmalige exporteur firma Vervuurts. Al deze mogelijkheden om Coronie tot
ontwikkeling te brengen werden door de Coronianen adequaat benut. Het is deze
bloeiperiode en dit gebied waaraan Coronie het predikaat: “Land van Melk en
Honing” te danken heeft gehad. Evenwel moet niet uit het oog worden verloren dat
de oorsprong van deze welvaart toch lag bij de slagkracht van het kloppend hart van
Coronie, de oermoeder van Coronie, de Coroniezwamp.
Een man die een grote bijdrage heeft geleverd aan de rijstbouw in Coronie, was
Pater de Kort die een coöperatie oprichtte, welke coöperatie ook in het bezit was
van een heuse pelmolen. Voor deze man zouden daar een standbeeld moeten
oprichten. Er is daar wel een weg naar hem vernoemd. Zie foto’s van vroeger en
elders op de site het verhaal over het ontstaan van de Sint Jozefpolder.

4 Het Land van Melk en Honing exit
Zoals eerder aangegeven vormden de overwinning op de zee, de inpoldering van
Noord Coronie en de aanvoer van zoetwater uit de zwamp, de basis voor de
vestiging van Coronie als Land van Melk en Honing. De kentering hierin kwam
ironisch genoeg in 1954, in het kielzog van het Koninkrijkstatuut. Een van de
fundamenten van dit statuut was namelijk: autonomie in landszaken voor Suriname.
Sindsdien is door het landsbestuur niet meer omgekeken naar Coronie. Het ging
sindsdien slechter met de afvoer van zwampwater naar de kust doordat de
waterwegen niet meer naar behoren werden onderhouden en er
vertragingsmechanismen (te kleine duikers) in de waterlopen waren aangebracht. De
zee begon toen aan haar “zilte wraak” op Coronie.
Uit een in 1977 uitgebracht onderzoeksrapport van NV Sugroma bleek dat de
drainage in Coronie verslechterde door de vervanging van bruggen over de kanalen
door duikers in 1960 en door de verwaarlozing van vooral het detailonderwateringsysteem.
Dit noodzaakte in datzelfde jaar, 1960 dus, tot aanleg van een provisorische
zeewering van 1200 meter; daartoe werden gevlochten takken van kokosbomen
voor een kwartje per stuk opgekocht om als zeewering te worden gebruikt. Hierdoor
werden in de wilde weg takken van kokosbomen gekapt, hetgeen uiteraard niet goed
kon zijn geweest voor de stand en gezondheid van de kokospalmen in het district.
Maar de bevolking wist toen ook niet beter of kon toen ook niet adequaat voor
zichzelf opkomen!
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De takken verrotten natuurlijk binnen de kortste tijd in het zilte zeewater; maar de
verkoop van de takken leverde de arme toen en nog naïeve bevolking van
landbouwers wel een middel van bestaan op. Dit opkoopsysteem was in feite ook
een methode om de rust in Coronie te bewaren. Intussen zette de zee haar
kruistocht rustig verder, want de (biologisch afbreekbare) kokosboomtakken waren
slechts voedsel voor het zoutwater. Reeds een jaar daarna, 1961, moest zelfs met
spoed tot evacuatie worden overgegaan van een deel van de bevolking uit de
Noorder Coroniepolders. Tegenwoordig kunnen de meeste jeugdigen van toen, die
zelf deelnamen aan dat handeltje met gevlochten kokosboomtakken, met hun kennis
van nu, zich niet voorstellen dat toentertijd voor een dergelijke absurde oplossing
was gekozen door de overheid, en dat zij zich op een dergelijke wijze hebben laten
misleiden. Geen wonder dat de overheidsfunctionaris uit Paramaribo die de leiding
had bij deze volksverlakkerij daarna dominee werd.
Na de onafhankelijkheid van Suriname ging de overheid met nog meer
voortvarendheid door met de afbraak/verwaarlozing van de infrastructurele
waterwerken in Coronie. In plaats van de zwamp op traditionele wijze strijd te laten
leveren met de Guyanastroom om aldus de Noorder Coroniepolders te redden,
werden in het zuiden 2 nieuwe polders aangelegd: de Larecopolder en de
Johnpolder. Beide waren evenwel niet in staat de in het noorden verloren gegane
landbouwgebieden te compenseren. Het ontbrak daar ook aan een goede
infrastructuur waardoor deze zuidelijke polders dan ook nimmer optimaal hebben
kunnen functioneren. In 1977 concludeerde het IROP (Indicatief Regionaal
Ontwikkelingsplan): “de aanleg en de eerste exploitatie van de Larecopolder mondde
uit in kapitaalvernietiging”. De aanleg van deze twee polders was ook het bewijs dat
de overheid toen reeds - en nodeloos - de Noorder Coroniepolders had opgegeven.
De Commissie Van Schiereck van de Technische Universiteit Delft heeft in een
rapport 1992 over de rivieroever- en kustbescherming opgemerkt dat de beste
oplossing is om de natuurlijke begroeiing weer de overhand te laten nemen. In 1978
werden een aantal kanalen gedempt en de Coroniezwamp definitief aan de ketting
gelegd, doordat vanaf de oorspronkelijke grens van de zwamp 1,5 km
zwampinwaarts, een 26 km lange zwampkerende dam werd aangelegd.
Aldus ontstond een bufferzone tussen de zwampkerende dam en de oorspronkelijke
grens van de zwamp. Hiervan werd 4000 ha ingepolderd t.b.v. de gemechaniseerde
rijstteelt.
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De zwamp kreeg in deze nieuwe constellatie de functie van bevloeier van de
rijstarealen en de niet gedempte kanalen de functie van afvoerkanalen van restwater
uit de rijstarealen. Het hoeft uiteraard geen betoog dat het kankerverwekkende gif
dat vrijkomt na gebruik van landbouwchemicaliën (kunstmest) voor de rijstbouw ook
door deze kanalen wordt afgevoerd en zich verspreidt over de nog bereikbare
waterlopen in Coronie. Het gevolg hiervan is dat de visstand sindsdien danig
verziekte. Een ander gevolg was dat het waterpeil in de kanalen dusdanig daalde dat
kaaimannen aan land moesten gaan leven waardoor het aantal confrontaties met de
mens stormenderhand toenam. Hierdoor hebben dan ook veel mensen ernstige
kaaimanbeten opgelopen. Bovendien kunnen – omdat er geen kunstwerken in de
dam zijn aangebracht - de overige landbouwpercelen in Coronie niet met rein en
zuurstofrijk water rechtstreeks vanuit de zwamp worden bevloeid. Men is afhankelijk
van regenwater, en het weinige, verziekte afvalwater uit de rijstarealen. Het
belemmeren van de uitstroom van zoetwater vanuit de zwamp is dus gevaarlijk voor
mens, dier en kustverdediging.
Een ministeriele beschikking uit 2001 “Beheersgebied Noord Coronie” geeft aan dat
vanwege de toenemende bedreigingen van de Coroniaanse zeekust door onder
andere de belemmering van de zoetwatertoevoer vanuit de Coroniezwamp naar de
mangrovebossen bescherming van dit gebied dringend noodzakelijk is. Professor
Augustinus noemde in een overheidsseminar (november 2004) als absolute
voorwaarde voor de bouw van een zeedijk in Coronie de afvoer van zwampwater
naar de zee.

4 Bouw Zeedijk coronie
Uit de Media:

Bouw zeedijk Coronie leidt tot zorgen onder gemeenschap
Coronie bezorgd over afwatering plantages bij bouw zeedijk
door Beta Debidien 23-01-2008 de Ware Tijd

TOTNESS - De gemeenschap van Coronie is bezorgd over de afwatering van de
plantages bij de bouw van de zeedijk die ten noorden van het district komt.
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Zij maakte haar misnoegen kenbaar tijdens de presentatie van de bouw van de
zeedijk, gisteren in het cocosdistrict. De startdatum voor de bouw van de
ongeveer 11,5 km lange zeedijk is voor maart dit jaar gepland.
Het heeft als beginpunt plantage Moy in het oosten van Coronie en zal lopen
naar Sarah Leasawes ten het westen van het district. De kosten zijn geraamd op
45 miljoen euro. De dijk wordt gebouwd door het Nederlandse bedrijf MNO Vervat.
Alex Feller, voorzitter van het actiecomité Herstel Noorder Coroniepolder zegt dat
volgens het ontwerp van de zeedijk, slechts drie kanalen het water van het zuidelijk
deel van het district zal afvoeren naar zee. De mensen vragen zich af hoe de
plantages weer van zoetwater voorzien zullen worden uit de zwamp. Feller wil
weten hoe de afwatering zal geschieden bij regentijd, omdat Coronie tot de lage
delen behoort van Suriname. Hij benadrukt dat de overheid een dijk wil bouwen,
maar vindt dat er eerst voorzieningen moeten worden getroffen voor de afwatering
van de plantages in de achtergelegen gebieden.
“Wij hebben ons sterk gemaakt in de afgelopen vijftien jaar voor de
kustverdediging die bij de Coroniezwamp begint. Het model om een
milieuvriendelijke zeedijk te bouwen, is een model dat wij kennen uit de
geschiedenis van Coronie”, zegt Feller.
Minister Rick van Raavensway van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos)
informeerde de Coronianen gisteren over de te bouwen infrastructuur. Hij zegt dat
met de dijk, alle voorzieningen zijn getroffen opdat de landbouw als sector zich
verder ontwikkelt in het district. De aanleg van de zeedijk zal bescherming bieden
aan het bewoonde gebied en daarnaast ook aan dat deel van de OostWestverbinding dat dwars door Coronie loopt. Van Raavensway wilde niet, zoals in
Commewijne, met problemen over grondzaken geconfronteerd worden en heeft
daarom de voorstellen van de gemeenschap meegenomen naar Paramaribo. De
probleemgevallen zullen geïnventariseerd en bespreekbaar worden gemaakt door de
bevoegde instanties,
(Bron: http://www.dwtonline.com/)
DONDERDAG 16 APRIL 2009
MNO Vervat goed bereid bij bouw zeedijk Coronie op komende zware regens
voorbereid op zware regens
16-04-2009 door Isaak Poetisi, De Ware Tijd

Bouwer zeedijk Coronie

Paramaribo - De te verwachten zware regens van de komende periode zullen
geen noemenswaardige stagnatie veroorzaken bij de bouw van de zeedijk te
Coronie. De werkzaamheden zijn op schema. Het werkgebied vertoont een
stelsel van kanalen en er is al een meter aan kleilichaam opgeworpen.
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De verantwoordelijke Nederlandse dijkenbouwer MNO Vervat BV is voorbereid op de
regenperiode. Ronny Blufpand, teamleider van het consortium van
Ingenieursbureau's dat de directievoering doet, zegt dat de aannemer wel degelijk
rekening houdt met de komende zware regens en de nodige voorzorgsmaatregelen
heeft getroffen.
Blufpand stelt dat de regens over het algemeen zorgen voor stagnatie bij de
werkzaamheden. Bij dit project zou dat eveneens het geval zijn, omdat er gewerkt
wordt met klei. De aannemer heeft de waterhuishoudens in orde gemaakt door het
gebied in te polderen. Het voordeel is dat de werkzaamheden nu normaal kunnen
doorgaan. De teamleider vertelt dat de 'dierentracé', waar de dam komt, nu volledig
wordt ontbost. Er wordt een stelsel van kanalen uitgegraven. Totnogtoe is er drie
kilometer aan kanalen uitgegraven, die uiteindelijk de gehele lengte van de dijk moet
beslaan.
De uitgegraven klei wordt na rijping (uitgedroogd) weer gebruikt voor de kern van de
dijk. Het proces wordt herhaald, waarna het kleilichaam wordt gevormd. Dit proces
wordt steeds weer herhaald gedurende de hele uitvoeringsperiode van 70 maanden,
totdat de juiste damhoogte is bereikt. Het startsein tot de bouw van deze zeedijk is
eind oktober vorig jaar gegeven. Na zeven jaren moet er een 12 kilometer lange en
94 meter brede dijk staan. De kosten bedragen 45 miljoen euro, waarvan 16 miljoen
euro komt uit de restant pariteitsmiddelen. De overheid komt in met de rest van het
bedrag.
(Bron: http://www.dwtonline.com/)

