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OWMCP in een transformatiefase



OW MCP NIEUWSBRIEF

Onderhoud Corantijn kanaal

Met genoegen voldoe ik aan het verzoek
tot het schrijven van het voorwoord van
de eerste OWMCP Nieuwsbrief. OWMCP
heeft in de afgelopen periode een
gestadige groei meegemaakt. Waren wij
als MCP Beheer voorheen voornamelijk
gericht op het aanvoeren van irrigatiewater vanuit het pompgemaal te Wakay
via het Corantijnkanaal naar de inlaten
van de rijstpolders van Nickerie, thans
is ons takenpakket als overliggend
waterschap veel breder. Wij richten ons
nu ook op de belangen van de waterschappen en boeren die op de het juiste
moment van voldoende water voorzien
willen worden. OWMCP wil een voorname
plaats spelen in de waterbeheersing in
Nickerie. Vandaar dan ook onze ambitie
om uit te groeien tot de waterautoriteit
en het waterkenniscentrum van Nickerie. Bij deze uitdagingen is een goede
communicatie met onze relaties onontbeerlijk. Dit initiatief tot het uitbrengen
van een reguliere nieuwsbrief van
OWMCP juich ik zeer toe. Met onze
nieuwsbrief kunnen wij waterschappen,
boeren, grootondernemers, beleidsmakers, studenten en de gehele gemeenschap van Nickerie en daarbuiten
informeren over de ontwikkelingen van
OWMCP. Ik nodig u van harte uit om deze
nieuwsbrief door te lezen, om zodoende
meer te weten te komen over OWMCP en
over allerhande nieuwtjes over waterbeheersing in Nickerie.
Ir. Manodj Hindori
Voorzitter bestuur OWMCP

Transformatie proces MCP Beheer naar Overliggend Waterschap MCP
Transformatie
Een succesvolle tranformatie begint
bij goede communicatie, voldoende
informatie en optimale participatie van
alle stakeholders. Als aanzet is deze
nieuwsbrief totstand gekomen om de
wederzijdse contacten op gang te
brengen met het doel om van elkaars
ervaringen, kennis en kunde te leren.

Het Overliggend Waterschap MCP,
opgericht per staatsbesluit no 75 d.d.
14 juni 2007 is qua activitieten in een

zodanige stroomversnelling geraakt
waarvan wij u de bijzonderheden ervan
zeker niet willen onthouden.
Doelstelling OWMCP:
a. Voorzien van het waterschapsgebied van voldoende irrigatiewater en
afvoeren van overtollig water.
b.Verlenen van diensten en behartigen
van gemeenschappelijke belangen van
inliggende waterschappen.

ZWAMPPEIL BEHEERSINGSWERK

Enkele randvoorwaarden realisatie
doelstelling:

Renovatie pompgemaal Wakay
Met een investering van
€3000.000 uit EU fondsen
ondergaat het Wakaypompstation een volledige
renovatiebeurt. De ceremoniële startsein vond
plaats op 14 mei 2010
door de Minister van PLOS
Dr.Rick van Ravenswaay
mede in aanwezigheid van
zijn collega van Defensie
Ivan Fernald. Het gehele

-Verbetering Wakay operations
–Structureel onderhoud infrastructuur en kunstwerken
–Formalisering OWMCP
–Ondersteuning inliggende water
schappen
-Institutionele versterking en capaciteits opbouwprogrammas
-Versterken van organisatie en beheer
-Moderniseren van communicatie
-Regulier overleg met stakeholders.
Samenwerkingsverbanden
Partners zijn aangezocht of hebben
zich aangediend een bijdrage te
leveren aan het verdere ontwikkelingsproces t.w.
-Waterschap Rijn & Ijsel
-Wereld Waternet
-World Wildlife Fund (WWF)
-Wageningen Universiteit
-Hogeschool Larenstein,Velp
-Anton de Kom Universiteit van Suriname(AdeKUS)

emplacement krijgt een onderhoudsbeurt
waarbij 2 dienstwoningen worden bijgebouwd w.o. één tbv de militairen. De renovatie werkzaamheden van het Wakay
pompgemaal worden uitgevoerd door de
aannemer Bosman International met als
subcontractors Pasman Aggregaten en
Motoren en Surinam Contracting Group.
Met deze ingrepen wordt verwacht dat
Wakay voor de komende jaren probleemloos haar diensten kan bieden voor de
rijstproductie.

Voor meer informatie bezoek onze Website: www.owmcp.org E-mail: owmcp@sr.net
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ONDERHOUD EMPLACEMENT NIEUW NICKERIE
Teneinde het aanzicht van kantoor OWMCP te Nieuw Nickerie te verbeteren zijn plannen in het
vooruitzicht gesteld om de omgeving geheel op te schonen en te verfraaien terwijl ook andere
zaken structureel aangepakt zullen worden.
Het ontwateringsprobleem dat zich
had gemanifesteerd op het terrein bij zware
regens werd
dankzij de medewerking van
brandweer Nickerie opgelost door
één van de belangrijkste ondergrondse afvoerleiding een spoelbeurt te geven.

Vanwege het inzetten
van onze eigen manschappen voor onderhoud Corantijnkanaal
is Milieu Beheer Nickerie bereid gevonden
ondersteuning te
geven aan schoonmaak werkzaamheden
op ons emplacement.
Hiermee is een aanvang gemaakt op 21
juli 2010 j.l. en duurde twee dagen.

COMPREHENSIVE WATERMANAGEMENT PROJECT (OWMCP/WWF)
Infrastructuur dataverzameling
Via de ICT mogelijkheden wordt vanuit de geinstalleerde Thalimedes
instrumenten dagelijks waterstanden gedownload.
Met het weder opstarten van dataverzameling wordt een basis gelegd voor het
ontwikkelen van een efficient waterbeheersingsmodel. Belanghebbenden kunnen
ook dagelijks een indicatie krijgen hoe het waterpeil in diverse productiegebieden
zich beweegt.

Onderhoud Corantijnkanaal
Het 66 km lange Corantijn- kanaal vormt de belangrijkste
hoofdaanvoerleiding vanuit Wakay naar de productiegebieden. De snelle begroeiing vereist een nadere studie op
zoek naar duurzame onderhoudsmethoden en alternatieven.
In het kader hiervan is het consultantburo Sunecon bezig een
onderhoudsplan op te stellen. Vermeldenswaard is dat er
thans ook een masterplan voor irrigatiewater voorziening
voor geheel Nickerie klaar ligt.

Voor meer informatie bezoek onze Website: www.owmcp.org E-mail: owmcp@sr.net

