SIPALIWINI
Artikel 11 1. Het distrikt Sipaliwini wordt verdeeld in 6 ressorten, onderscheidenlijk
genaamd:
I. Ressort Tapanahony
II. Ressort Boven-Suriname
III. Ressort Boven-Saramacca
IV. Ressort Boven-Coppename
V. Ressort Kabalebo
VI. Ressort Coeroeni

2. Het ressort Tapanahony grenst: ten noorden: aan het distrikt Marowijne, vanaf het
zuid-westelijk hoekpunt tot Frans-Guyana. ten oosten: aan Frans-Guyana vanaf de
zuidgrens van het distrikt Marowijne tot Braziliё. ten zuiden: 1987 No. 67 31 aan
Brazilië vanaf Frans-Guyana tot het westelijke stroomgebied van de BovenTapanahonyrivier. ten westen: aan het westelijk stroomgebied van de BovenTapanahonyrivier en de Jaikreek, vanaf Braziliё tot het meest zuidelijk punt van het
distrikt Brokopondo, vervolgens aan het distrikt Brokopondo tot de oorsprong van de
Linker Kleine Commewijnerivier, vervolgens aan het distrikt Para vanaf deze
oorsprong tot het zuid-westelijk hoekpunt van het distrikt Marowijne.

3.Het ressort Boven-Suriname grenst: ten noorden: aan het distrikt Brokopondo vanaf
de oorsprong van de Negerkreek tot de oorsprong van Batakreek. ten oosten: aan het
distrikt Brokopondo vanaf de oorsprong van de Batakreek tot het meest zuidelijke
ontmoetingspunt van de stroomgebieden van de Arrawara-, de Marowijne- en de
Jaikreek, vervolgens vanaf dit ontmoetingspunt aan de water- scheiding van de
Jaikreek en de Pikien Rio tot het ontmoetingspunt met het noordelijke stroomgebied
van de Boven-Tapanahonyrivier. ten zuiden: aan het noordelijke stroomgebied van de
Boven-Tapanahonyrivier en de Awalapakreek vanaf het laatstgenoemde
ontmoetingspunt, overgaand in het zuidelijke stroomgebied van de Gran Rio tot het
ontmoetingspunt met het stroom- gebied van de Oost- en Zuidrivier. ten westen: aan
de westelijke waterscheiding van de Gran Rio vanaf het ontmoetingspunt met het
stroomgebied van de Oost- en Zuidrivier, vervolgens aan de westelijke waterscheiding van de Surinamerivier tot de oorsprong van de Negerkreek.

4.Het ressort Boven Saramacca grenst: ten noorden: aan het distrikt Para vanaf de
rechteroever-monding van de Matawaykreek tot de monding van de Parakreek. ten

oosten en ten zuiden: aan het distrikt Brokopondo vanaf de monding van de Parakreek
tot de oorsprong van de Negerkreek, vervolgens aan het westelijke stroomgebied van
de Boven- Surinamerivier.en de Gran Riorivier tot de oorsprong van de Oostrivier. ten
westen: 1987 No. 67 32 aan de waterscheiding van de Saramaccarivier en de
Coppenamerivier met de daarin uitlopende rivieren en kreken vanaf de oorsprong van
de Oostrivier tot de oorsprong van de Matawaykreek tot de monding in de Tibitirivier.

5.Het ressort Boven-Coppename grenst: ten noorden: aan het distrikt Coronie vanaf
het punt van samenkomst van de Arrawararivier en de Wayamborivier tot de
rechteroevermonding van de Tibitirivier. ten oosten: aan het district Para vanaf de
rechteroevermonding van de Tibitirivier tot de rechteroevermonding van de
Matawaykreek, vervolgens aan het ressort Boven- Saramacca tot de waterscheiding
van de Rechter Coppenamerivier en de Oostrivier. ten zuiden: aan het zuidelijk
stroomgebied van de Rechter Coppename- en Linker Coppenamerivier vanaf het
ressort Boven Saramacca tot het ontmoetingspunt met de stroomgebieden van de
Rechter Kabaleborivier en de Zandkreek. ten westen: aan het westelijke stroomgebied
van de Coppenamerivier met de daarin uitlopende rivieren en kreken, vanaf het
bovengenoemde ontmoetingspunt tot het punt van samenkomst van de Arrawara- en
de Wayomborivier.

6.Het ressort Kabalebo grenst: ten noorden: aan het distrikt Nickerie vanaf de
Coöperatieve Republiek Guyana tot de monding van de Arrawararivier, vervolgens
aan het distrikt Coronie tot het punt van samenkomst van de Arrawara- en de
Wayomborivier. ten oosten: aan het ressort Boven Coppename vanaf de distriktsgrens
Coronie tot de oorsprong van de Westrivier. ten zuiden: vanaf de oorsprong aan de as
van de Westrivier, vervolgens aan de as van de Lucierivier tot de monding. ten
westen: aan de Coöperatieve Republiek Guyana vanaf de Lucierivier tot het distrikt
Nickerie.

7. Het ressort Coeroeni grenst: 1987 No. 67 33 ten noorden: aan het ressort Kabalebo
vanaf de Coöperatieve Republiek Guyana tot de oorsprong van de Westrivier,
vervolgens aan het ressort Boven-Coppename tot het ressort Boven-Saramacca. ten
oosten: aan het ressort Boven-Saramacca vanaf de waterscheiding van de Rechter
Coppename- en de Oostrivier tot de oorsprong van de Oostrivier, vervolgens aan het
ressort Boven-Suriname tot het ontmoetingspunt van de stroomgebieden van de Gran
Rio, de Awalapakreek en de Zuidrivier, vervolgens aan het ressort Tapanahony tot
Braziliё. ten zuiden: aan Brazilië vanaf het westelijk stroomgebied van de BovenTapanahonyrivier tot de Coöperatieve Republiek Guyana. ten westen: aan de
Coöperatieve Republiek Guyana vanaf Brazilië tot de monding van de Lucierivier

