
niet verantwoord omgegaan wordt 

met het milieu. De goed opgekomen 

genodigden hebben ook intensief 

geparticipeerd in de discussies. 

Onder andere waren uitgenodigd 

studenten, boerenvertegenwoordi-

gers, waterbeheersministeries , 

alsook andere belangstellenden. 

Het OWMCP streeft ernaar om dit 

evenement jaarlijks te vieren. 

In 1992 heeft de Verenigde Naties 

22 maart uitgeroepen tot Wereld 

Waterdag. Op deze dag worden 

wereldwijd evenementen georgani-

seerd om de wereld waterproblema-

tiek onder de aandacht van de 

gemeenschap te brengen. OWMCP 

heeft middels een symposium, voor 

de 2e maal, Wereld Waterdag ge-

vierd op 22 maart 2012 j.l. Bij de 

viering het vorig jaar vond de ope -

ning plaats van de OWMCP biblio-

theek. Het thema voor dit jaar is 

“Water en Voedselzekerheid”.  

Professor Sieuwnath Naipal  van 

de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname  en Mevr. Soraya van 

Dijk-Abdulhak MSc. van het minis-

terie van LVV hebben middels 

presentaties  de actuele situatie 

met betrekking tot genoemde 

thema belicht. Beiden benadruk-

ten de relatie tussen water en 

voedselproductie waarbij kli-

maatsveranderingen een zekere 

impact kan hebben op de voedsel- 

productie. De mens moet ook vol-

doende bewust gemaakt worden 

van mogelijke dreigingen als er 
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SAMEN WERKEN AAN WATER , VOOR NU EN VOOR LATER 

Met de afronding van de 

reparatie van de tandwiel-

kast aan motor 1 zullen alle 

4 motoren van het Wakay-

pompgemaal operationeel 

zijn. Het Wakay renova-

tieproject zal hiermee dan 

afgerond zijn. De hele      

operatie op Wakay zal tech-

nisch weer op peil zijn . Dit betekent dat het gemaal haar volle capa -

citeit van 30 m3 per seconde ter beschikking zal hebben. Organisa-

torisch wordt door het aantrekken van technisch kader  ook verster -

king en verbetering aangebracht in het geheel. Ook aan de communica-

tie mogelijkheden is gewerkt waardoor er thans een optimale data en 

telefoonverbinding met Wakay tot stand is gebracht. Met het Nationaal 

Leger zijn er recentelijk gesprekken gevoerd om de samenwerking 

verder uit te diepen en de veiligheid op Wakay te verbeteren. 

Foto: De sprekers (tweede en vierde 
vanuit links) van de dag samen met de 
managementleden die belast waren met 
de organisatie van de dag 

Foto:Kappotte tandwiel welke al is gedemon-
teerd door technici van “Pasman Motoren” 

OWMCP bouwt sleephelling op kamp 13 
Een jarenlange wens van 

OWMCP om een sleephelling 

op kamp 13 te bouwen zal 

worden verwezenlijkt. Met 

deze voorziening wordt 

beoogd de logistieke dienst 

efficient te organiseren. 

Vooral gedurende de regen-

periode wordt enorme stag-

natie ondervonden bij het te 

water laten van vaartuigen op het Corantijnkanaal. De inschrijving voor 

de bouw van de sleephelling heeft plaats gehad op 25 april 2012 en het 

werk zal binnenkort aan een aannemer worden gegund . Van de aan -

nemer wordt verwacht dat hij binnen twee maanden een betonnen 

sleephelling op km 52 langs het Corantijnkanaal oplevert. De directie- 

voering voor de bouw ligt in handen van de afdeling Infrastructuur en 

Projecten van het Overliggend Waterschap MCP. 

Wakay binnenkort technisch op volle sterkte 

Foto: Het symposium werd druk bezocht 
door velen uit de gemeenschap 

Foto: De districtscommissaris van  
Nickerie dhr.W.Joeloemsingh verrichtte 
de opening van het symposium  

Foto: August Lila (uiterst rechts) ,afdelingshoofd 
Infrastructuur en Projecten, geeft  een uiteenzet-
ting tijdens de plaatselijke aanwijzing. 
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Biologisch onderhoud op Wakay 

 Waterschap Reeberg op orientatie bij OWMCP 

SAMEN WERKEN AAN WATER , VOOR NU EN VOOR LATER 

OWMCP krijgt manschappen Nationaal Leger Regio West op bezoek 

In de periode 12 tot en met 14 

april 2012 j.l.heeft OWMCP stu-

denten van het Natin, IOL en Ade-

KUS op bezoek gehad. De be-

zoekers kregen middels power-

point presentaties meer inzicht in 

de activiteiten van OW MCP alsook 

het gehele waterbeheer in Nick-

erie. Met de gecombineerde veld-

bezoeken hebben de studenten 

de praktische kant van de rijstteelt in Nickerie mogen meemaken. Uit per-

soonlijke gesprekken met de landbouwers hebben de studenten ook meer 

begrip kunnen opbrengen voor de problemen waarmee de boeren gecon-

fronteerd worden. OWMCP probeert hiermee ook afgestudeerden van tech-

nische opleidingen te interesseren hun krachten te geven aan de verdere 

ontwikkeling van het rijstdistrict vooral op het gebied van waterbeheer.

Het recent gekozen bestuur van het Waterschap Reeberg uit Wanica heeft in de maand maart een 

bezoek gebracht aan OWMCP om meer te weten over het waterschapsgebeuren in Nickerie. Op kantoor 

bij OWMCP  werd een presentatie gegeven terwijl ook de veldbezoeken  hebben bijgedragen aan meer 

inzicht in het  functioneren van de ingestelde waterschappen. OWMCP heeft zich bereid verklaard  

haar opgedane kennis en ervaringen te delen en middels uitwisselingsprogramma’s de samenwerking 

inhoud te geven. De DC’s van Saramacca, Coronie alsook de bestuursdienst van Wanica waren ook deel 

van de delegatie. Dit omdat er hoogswaarschijnlijk waterschappen in hun respectieve districten zullen worden opgericht. De onderdirecteur Decen-

tralisatie van het ministerie van RO mevr.J. Wachter alsook dhr.Pinas van de afdeling Waterschappen maakten ook deel uit van de delegatie. 

Op 23 april 2012 heeft het OWMCP manschappen van het Nationaal 

Leger Regio West op bezoek gehad. Dit als uitvloeisel van gesprek-

ken welke recentelijk  zijn gevoerd met de Commandant van het 

Nationaal Leger Regio West, Grootmajoor E. Letterboom. Er werd 

een presentatie gegeven aan de militairen over de taken en doel-

stellingen van OWMCP en het belang van het  Wakaypompgemaal 

binnen het geheel. Hiermee werd getracht de militairen beter te 

informeren over de werkzaamheden van OWMCP en wat hun rol is 

op Wakay.  Uitdieping van de samenwerking krijgt hiermee gestalte. 

OWMCP ontvangt studenten uit Par’bo  

Biologisch onderhoud op Wakay krijgt gestalte 
De wereldwijde aandacht rond milieu issues is aan OWMCP ook niet 

voorbij gegaan. Er is een proces gestart om traditionele onder-

houdsmethoden , zoals chemisch onderhoud welke een negatieve 

impact kunnen hebben op het milieu, terug te dringen en alterna -

tieve milieu vriendelijke mogelijkheden te zoeken voor haar im-

mense onderhoudstaken op het gebied van natte- als droge infra-

structuur. In dit kader kan het lamantijn project worden genoemd. 

Hierbij werd middels het plaatsen van lamantijnen in het Coran- 

tijnkanaal biologisch onderhoud uitgeprobeerd als experiment. Nu 

wordt op het emplacement te Wakay schapen en geiten uitge -

probeerd voor onderhoudsdoeleinden.  

Foto: De stal met omrastering welke is gebouwd 
op Wakay. Intussen zijn er al enkele schapen en 
geiten geplaatst.  

Overleg waterbeheer Nickerie 
Op 24 april 2012 heeft op 

kantoor van OWMCP het 

waterbeheersingsoverleg 

voor Nickerie plaats ge-

had. Dit overleg is bedoeld 

om de verschillende in-

stanties die  belast zijn 

met het waterbeheer in 

Nickerie bij elkaar te bren-

gen. Deze bijeenkomst was in het kader van de komende inzaaipe-

riode voor de rijstsector waarbij de verschillende instanties een 

bepaalde verantwoordelijkheid hebben. De verschillende instanties 

waaronder Openbare Werken Regio West, LVV Regio West, OWMCP 

en RO Nickerie gaven aan wat hun voorbereidingen inhielden naar 

de inzaaiperiode toe. Voor dhr. G. van der Kooye was dit zijn eerste 

waterbeheeroverleg als LVV coordinator Regio West.     

Foto: Studenten op bezoek bij een rijstboer in 
een polder.Uiterst links voorzitter van het  
Waterschap Corantijnpolder dhr. Ch.Dwarka 

Foto: De vertegenwoordigers van de verschil-
lende waterbeheersinstanties in overleg. 

Foto: De militairen van het National Leger op 
bezoek bij OWMCP  

Foto: Bestuursleden van het Waterschap Ree-
berg samen met RO medewerekers 


