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De afdeling Hydrografie van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) kan vooralsnog waterstanden 

voorspellen in drie gebieden (Paramaribo, Nickerierivier en monding Marowijnerivier). Vanaf dinsdag 23 

mei tot en met zondag 28 mei worden de hoogste waterstanden van de maand mei verwacht. Volgens de 
verkregen informatie van de MAS zal de hoogste waterstand in de mei van dit jaar aan de Nickerierivier 

worden gemeten. In Paramaribo is op woensdag 24 mei om 4.00 uur in de ochtend een waterstand van 
2.91 meter in zicht. Tegen zaterdag 27 mei krijgt Paramaribo om 7.00 uur een waterstand van 2.99 

meter. Aan de Nickerierivier wordt op 23 mei om 3.00 uur in de ochtend de hoogste stand van 3.21 
meters verwacht, terwijl op 26 mei om 6.00 uur in de ochtend er een 3.65 meterstand te verwachten is. 

Bij de monding van de Marowijnerivier is de situatie op 25 mei om 4.00 uur in de ochtend 2.93 meter, op 

26 mei om 5.00 uur in de ochtend 2.99 meter en op 27 mei om 7.00 uur 2.92 meter. 

De MAS heeft eerder aangegeven dat deze waterstanden niet abnormaal zijn. Het zijn volgens de 
autoriteit normale waterstanden, die gedurende het gehele jaar door worden genoteerd. Waar 

Surinamers over vrezen, is dat er in deze grote regentijd moet worden gevochten met twee aspecten van 

de natuur (rivieren en regen). De minister van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) 
heeft eerder deze week aangegeven dat deskundigen aan het werk zijn gezet om naar deze moeilijke 

situatie te kijken. Ontwatering en het tegenhouden van rivierwater zijn beiden zaken waar de minister 
volgens de voorlichtingsafdeling naar kijkt. Er wordt binnen de samenleving wel geklaagd over waarom 

het ministerie nu pas werkt aan modellen om deze situatie te lijf te gaan. OWT&C-woordvoerder Raul 

Swedo geeft aan dat de minister, die pas is komen aanzitten, met zijn beleidsplannen de ruimte moet 
krijgen om zijn werk te doen. 
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