WANICA
Artikel 3 1. Het district Wanica wordt verdeeld in 7 ressorten onderscheidenliik
genaamd:
I. Ressort Kwatta
II. ,, Saramaccapolder
III. ,, Koewarasan
IV. ,, De Nieuwe Grond
V. Lelydorp
VI. ,, Houttuin 1987 No. 67 7
VII. ,, Domburg.

2. Het ressort Kwatta grenst: ten noorden: aan de Atlantische Oceaan vanaf de
districtsgrens Saramacca tot de districts- grens Paramaribo. ten oosten: aan het district
Paramaribo vanaf de Atlantische Oceaan tot aan de Noord:- Oostgrens van het perceel
no. 105 gelegen aan de Noordzijde van de Wanicaweg. ten zuiden: vanaf de
districtsqrens Paramaribo en wel vanaf de Noordoostgrens van 'het perceet no. 105
qetegen aan de Noordzijde van de Wanicaweg, tot de achtergrens van de percelen aan
de Oostzijde van Leiding 11A, vervolgens de Zuidqrens van de percelen gelegen aan
de Menckebergstraat tot de Oostgrens van perceel no. 42 aan de Leiding 10A
vervolgens in noordelijke richting tot de oostgrens van perceel no. 56 aan de Leiding
10A, vervolgens in westelijke richting tot de oostgrens van perceel no. 108 van de
Leiding 9A, vervolgens in noordeIijke richting tot de oostgrens van perceel no. 108
aan de Leiding 9A, vervolgens in westelijke richting vanaf de noordgrens van perceel
no. 108 aan de Leiding 9A tot over de Vierde Rijweg en vervolgens door de
noordgrens van de percelen gelegen aan de noordzijde van de Noordpolderdam tot de
grens van het district Saramacca. ten westen: aan het district Saramacca, vanaf de
noordgrens van de Saramaccapolder tot de Atlantische Oceaan.

3. Het ressort Saramaccapolder grenst: ten noorden: aan het ressort Kwatta, vanaf de
districtsgrens Saramacca tot de districtsgrens Paramaribo. ten oosten: aan het district
Paramaribo, tot de noordoever van het Saramaccakanaal. ten zuiden: aan de
noordoever van het Saramaccakanaal vanaf de districtsgrens Paramaribo tot de
westgrens van de percelen gelegen aan de westzijde van Leiding 20, vervolgens
zuidelijke richting tot aan de as van de Nieuw Weergevondenweg, vervolgens in
westelijke richting tot de as van de Bomaweg, vervolgens in 1987 No. 67 8
noordelijke richting aan de as van de Bomaweg, vervolgens aan de achtergrens van de
percelen aan de noordzijde van Leiding 18 en haar verlengde tot de westoever van het

Saramaccakanaal, vervolgens in zuidelijke richting aan deze oever tot het snijpunt met
de oostgrens van het district Saramacca. ten westen: aan het distrikt Saramacca, vanaf
de westoever van het Saramaccakanaal tot de noordgrens van de Saramaccapolder.

4. Het ressort Koewarasan grenst: ten noorden: aan het ressort Saramaccapolder vanaf
de districtsgrens Saramacca tot de districtsgrens Paramaribo. ten oosten: aan de
westgrens van het district Paramaribo, vanaf de noordoever van het Saramaccakanaal
tot het zuidwestelijk hoekpunt van de Sektie Frederikshoop, vervolgens aan de grens
tussen de percelen 17 en 18, gelegen aan de oostzijde van het Magentakanaal,
vervolgens aan de oostoever van het Magentakanaal tot de zuidwestgrens van perceel
no.111 van de Helena Christinaweg. ten zuiden: vanaf de zuid-westgrens van perceel
no. 111 aan de Helena Christinaweg, vervolgens in westelijke richting tot de snijding
met de serie 6 Bomapolder, vervolgens aan de zuidgrens van de percelen gelegen aan
de linkeroever van het Panamakanaal en vervolgens aan deze oever tot de
districtsgrens Saramacca. ten westen: aan het district Saramacca vanaf de rechteroever
van het Panamakanaal tot het zuidwestelijk hoekpunt van de grond Nieuw-Libanon.

5. Het ressort De Nieuwe Grond grenst: ten noorden: aan de grens tussen de percelen
17 en 18, gelegen aan de oostzijde van het Magentakanaal, vervolgens aan het district
Paramaribo, vanaf het zuidwestelijk hoekpunt van de Sektie Frederikshoop tot de
westgrens van perceel 406 van de vestigingsplaats Livorno. ten oosten: aan de
westgrens van de percelen aan de westzijde van de Beekhuizenweg vanaf de
Noordpoolweg tot de Zuidgrens van perceel no. 583 gelegen aan de Tjon A Kietweg.
Vervolgens in oostelijke richting tot de Paltan Tewarieweg, vervolgens aan de as van
het kanaal ten noorden van de Nieuwe Grondweg tot het Tout Lui Fautkanaal,
vervolgens in zuidelijke richting aan de as van het Tout 1987 No. 67 9 Lui Fautkanaal
tot het zuid-oostelijk knikpunt. ten zuiden: aan de as van het Tout Lui Fautkanaal
vanaf het zuid-oostelijk knikpunt tot de Indira Gandhiweg, aan de as van de Indira
Gandhiweg tot de noordgrens van de percelen gelegen aan de noordzijde van de
Mijnzorgweg, vervolgens aan deze perceelgrenzen in westelijke richting tot het
snijpunt van het verlengde met de oostgrens van perceel 99 aan de zuidzijde van de
Helena Christinaweg, aan de oostgrens van perceel 99 tot de zuidgrens van bedoeld
perceel en vervolgens in westelijke richtinq tot hat zuidwestelijk hoekpunt van perceel
109 van de Helena Christinaweg en vervo!gens tot de oostoever van het
Magentakanaal. ten westen: aan het ressort Koewarasan.

6. Het ressort Lelydorp grenst: ter noorden: vanaf de rechteroever van de
Saramaccarivier aan het district Saramacca, aan het ressort Koewarasan, aan het
ressort De Nieuwe Grond. Vervolqens vanaf het zuid- westelijk hoekpunt van perceel
no. 163 aan hat Tout Lui Fautkanaal, in oostelijke richting tot de westgrens van het

perceel no. 24 aan de Wilhelminaweg. ten oosten: vanaf het Zuidwestelijk snpunt van
de Wilhelminaweg en Jamponicalaan over de west- en zuidgrens van de
Jamponicalaan tot het noord-west hoekpunt van perceel no. 51, vervolgens vanuit dit
hoekpunt de zuidelijke richting tot de oostelijke grens van de Julianaweg. Vervolgens
van de oostelijke en de zuidelijke grens van de Julianaweg tot de oostgrens van de
Malangweg tot de districtsgrens Para, vervolgens in westelijke en zuidelijke richting
aan het district Para, tot het snijpunt met het verlengde van de zuidgrens van de
evengenummerde percelen 2 t/m 18 gelegen aan de zuidzijde van de Bonaireweg. ten
zuiden: aan het district Para vanaf het snijpunt met het verlengde van de oostgrens van
de percelen verlengde Schotelweg 85 en 86 tot de rechteroever van de
Saramaccarivier. ten westen: aan het district Saramacca vanaf de districtsgrens Para
tot de zuid-westgrens van het ressort Koewarasan.

7. Het ressort Houttuin grenst: ten noorden: aan het district Paramaribo vanaf het
zuidwestelijk hoekpunt van perceel 400 van de vestigingsplaats Livorno tot de
rechteroever van de Surinamerivier. ten oosten: 1987 No. 67 10 aan het district
Commewijne vanaf de d'istrictsgrens Paramaribo tot de rechteroevermonding van de
Pauluskreek, vervolgens aan de Iijn vanaf de rechteroevermonding van de
Pauluskreek over de Surinamerivier tot de linkeroevermonding van de Pararivier,
vervolgens aan de linkeroever van de Pararivier tot de zuidgrens van de pIantage
Altona. ten zuiden: aan de zuidgrens van de plantage Altona (distriktsgrens Para). ten
westen: vanaf het zuidwestelijk hoekpunt van de plantage Altona aan de westgrens
van deze plantage, overgaand in de oostgrens van hot ressort Lelydorp, aan dit ressort
tot de as van het Tout Lui Fautkanaal, vervolgens aan het ressort De Nieuwe Grond tot
het zuidwestelijk hoekpunt van perceel 400 van de vestigingsplaats Livorno. 8. Het
ressort Domburg grenst: ten noorden: aan de Iijn vanaf de linkeroevermonding van de
Pararivier, over de Surinamerivier, tot de rechteroevermonding van de Pauluskreek.
ten oosten: aan het distrikt Commewijne vanaf de rechteroevermonding van de
Pauluskreek tot het zuidwestelijk hoekpunt van de vestigingsplaats Laarwijk,
vervolgens vanaf dit hoekpunt aan het distrikt Para tot het zuid-oost hoekpunt van de
vestigings- plaats La Recontre. ten zuiden: aan het distrikt Para vanaf het zuid-oost
hoekpunt van de vestigingsplaats La Recontre tot de linkeroever van de Pararivier. ten
westen: aan de linkeroever van de Pararivier vanaf de zuidgrens van de plantage
Willemsberg tot de rechteroevermonding van de Pararivier.

