
De overeenkomst werd getekend 
door de EU ambassadeur Robert 
Kopecky en de directeuren Gerard 
Rundberg en Kenneth Comvalius 
van Stichting Wereld Waternet. 
Voorafgaand aan de onderteke-
ning hebben zowel de directeur 

dhr. Richenel Small als bestuurs-
voorzitter Manodj Hindori van OW-
MCP, de EU ambassadeur en de 
minister van LVV dhr. Hendrik 
Setrowidjojo het belang van goed 
watermanagement benadrukt.  

Met de ondertekening van het con-
tract op vrijdag 17 augustus 2012 
jl. van het project “Capacity buil-
ding for Integrated water manage-
ment in Nickerie, West Suriname” 
gefinancierd  uit het European 
Development Fund ACP-EU water 

facility programma is een belang-
rijk impuls gegeven voor de verde-
re verbetering van het waterbeheer 
in Nickerie. De totale projectkosten 

bedragen Euro 950.000 waarvan 
de subsidie Euro 712.000 be-
draagt. Wereld Waternet is de 
aanvrager van het project terwijl 
de partners bestaan uit OWMCP, 
en Waterschap Rijn en IJssel. 
Het doel van het project is een 
goed water management in het 
district Nickerie te ontwikkelen 
waarbij alle stakeholders in het 
watergebeuren betrokken zullen 
worden en middels een op te zet-
ten platform beter gaan samen-
werken. 
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SAMEN WERKEN AAN WATER , VOOR NU EN VOOR LATER 

Nederlandse waterschapspartners op werkbezoek  
OWMCP heeft in de week van 27 augustus tot en met 31 au-
gustus 2012 wederom haar Nederlandse samenwerkingspart-
ners Wereld Waternet en het Waterschap Rijn en IJssel in Nic-
kerie mogen verwelkomen. Een intensieve werkweek die veel te 
maken heeft gehad met de ophanden zijnde uitvoering van het 
project “Capacity building for Integrated watermanagement in 
Nickerie, West Suriname”. Het is van eminent belang dat alle  
stakeholders nauw betrokken worden en actief participeren  in 
het proces van de uitvoering om het project succesvol te ma-
ken. In dit kader zijn er gesprekken gevoerd met coördinato-
ren van LVV Regio West, RO, Openbare Werken Regio West, 
Adron, Minov, SWM Nickerie en Natin Nickerie. OWMCP die een 
voortrekkersrol heeft binnen dit project mag volgens de ver-
schillende stakeholders rekenen op volle ondersteuning. Bij 

de afronding van het project wordt de verwachting uitgesproken dat de gemeenschap bewuster wordt van het belang van water en de condities 
zodanig zijn gecreëerd dat belanghebbenden in het watergebeuren institutioneel zal zijn versterkt. Dit project kan bijdragen in het tot stand bren-
gen van goed en duurzaam waterbeheer in het district Nickerie. Het project wordt opgedeeld in vier hoofd thema's m.n. het opzetten van een water-
platform op districtsniveau , efficiënt waterbeheer en management van waterkwaliteit, awareness en  educatie en training in integraal watermana-
gement. De vier hoofdthema’s worden vervolgens opgedeeld in een aantal subthema’s. De komende periode zal er intensief gewerkt worden aan 
het invullen van de verschillende functies die horen bij dit project. Zo zal er een projectteam samengesteld worden en er zullen ook werkgroepen 
gevormd worden om het werk te trekken. Onze nieuwsbrief zal u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen van het project. 

Foto: Intensieve werksessies tussen de Neder-
landse delegatie en het management van 
OWMCP gedurende de werkweek hebben 
geleid tot goede afspraken met betrekking tot 
de uitvoering van het EU project. 

Foto: De Districtscommissaris van Nickerie 
werd goed geinformeerd wat het EU project 
allemaal zal betekenen voor het waterbeheer in 
Nickerie  

Foto: Verschillende stakeholders waren 
aanwezig om dit historisch moment mee 
te maken. 

Foto: De directeuren van Wereld Water-
net (links en rechts) poseren trots met 
in hun midden de EU ambassadeur 
dhr.Robert Kopecky  

Foto: De directeuren van Wereld Water-
net ,dhr.G.Rundberg (links) en 
dhr.K.Comvalius(rechts)ondertekenen 
het contract . EU ambassadeur 
dhr.Robert Kopecky(midden) tekende 
namens de EU  

“Capacity building for 
Integrated  

watermanagement in 
Nickerie, 

West Suriname” 
2012—2016 
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Biologisch onderhoud op Wakay 

 Plaatsing peillatten Westelijke polders afgerond 

SAMEN WERKEN AAN WATER , VOOR NU EN VOOR LATER 

Contract ondertekening bouw sleephelling op kamp 13 

Op 18 juli 2012 heeft het 
OWMCP bezoek gehad van 
vertegenwoordigers van 
Best instruments. Dit 
bedrijf specialiseert zich 
in digitale waterkwaliteits-
instrumenten. Het thans 
opgezette meetprogram-
ma van OWMCP welke mo -
menteel zich richt op wa-
terkwantiteitsmetingen zal 
in de naaste toekomst ook 

uitgebreid  worden met waterkwaliteitsdata. Er zal dan dankbaar 
gebruik gemaakt moeten worden van de  hedendaagse technologie-
ën  om  zulks mogelijk te maken. Het EU project welke binnenkort 
van start zal gaan voorziet ook in een waterkwaliteitsprogramma. 

De werkzaamheden rond het plaatsen van peillatten op polderniveau zijn voor wat betreft de Westelijke pol-
ders reeds afgerond. In de Oostelijke polders zijn de werkzaamheden reeds aangevangen. Dit opgezette net-
werk zal het OWMCP meer data moeten verschaffen en een beter inzicht moeten geven hoe het gesteld is met 
de watervoorziening in de polders en betere handvaten toereiken om het waterbeheer efficiënter en effectie-
ver te doen plaatsvinden. In samenwerking met de Meteorologische Dienst Suriname zullen ook regenmeters 
worden geplaatst, terwijl met andere instanties w.o. Adron op dit gebied ook een goede samenwerking tot stand 
is gebracht. Dataverzameling is een van de hoofdpeilers van de afdeling waterbeheersing om meer kennis te 
vergaren die op termijn gebruikt zal worden voor het ontwikkelen van een gedegen waterbeheersingsmodel. 
Binnenkort mag het OWMCP voor de zoveelste keer een student vanuit de Wageningen Universiteit verwelko-
men welke ook een wezenlijke bijdrage zal leveren middels onderzoek. 

Best instruments op bezoek 

Upgrading Wakay operations in volle gang 

De rehabilitatiewerkzaamheden aan de Wakaypompen zijn reeds afge-
rond en de officiële eindoplevering van het rehabilitatieproject zal op 
korte termijn plaatsvinden. In de tussentijd wordt er gewerkt aan 
andere organisatorische zaken om de operaties op Wakay te profes -
sionaliseren. Zo zijn de communicatiefaciliteiten sterk verbeterd waar-
onder internet– en telefoonverbinding, dataverzameling bij pompacti-
viteiten zijn gedigitaliseerd, de woon- en leefomstandigheden zijn 
aanzienlijk verbeterd en er wordt thans gewerkt aan een goede verga-
derruimte. Helaas moet ook worden geconstateerd dat zelfs vogels 
m.n. zwaluwen behoorlijk huis hebben gehouden in het pompgemaal. 
Zulks brengt heel veel ongerief met zich mee door de uitwerpselen die 
terecht komen in het gemaal m.n. op de motoren, vloer e.d. Momenteel 
wordt getracht het pompgemaal zodanig  af te schutten met ijzerwerk 
waardoor de zwaluwen niet naar binnen kunnen komen. 

Foto: De dienstwoning van de Wakay-
medewerkers heeft een algehele renovatie-
beurt gekregen. Ook aan de inrichting is 
gewerkt waardoor de medewerkers er nu volle-
dig gemotiveerd hun intrek kunnen nemen. 

Rijstorgaan bestudeert uitvoering Stondansie project  

Aftastende gesprekken zijn in de 

afgelopen periode gevoerd met een 

vertegenwoordiging van het Rijstor-

gaan over mogelijke uitvoering van 

het Stondansieproject. In het kader 

van de plannen van de regering om 

de rijstproductie te verhogen zal ook 

de watervoorziening bij eventuele 

uitbreiding van het rijstareaal gega-

randeerd moeten worden. Dit project 

welke in de jaren zestig was voor-

bereid werd toen niet uitgevoerd omdat de toenmalige beleidsmakers hadden 

gekozen voor het uitvoeren van het MCP project. De verwachting is dat het 

actualiseren van dit plan enkele jaren in beslag zal nemen. 

Foto: De heren Akkerman en G.Sewradj
(midden) namens het Rijstorgaan in gesprek 
met de directie van het OWMCP 

Foto: De directeur van het OWMCP (rechts)
tekent het contract met de aannemer 

De voorbereidingen met betrekking tot de bouw van de sleephelling op 
kamp 13 zijn afgerond waarbij de ondertekening van het contract met   
de aannemer Ramon Doerdjan op17 juli jl.. heeft plaatsgevonden.  
Zodra de weersomstandigheden gunstig zijn kan direct worden gestart 
met de bouwwerkzaamheden en van de aannemer wordt verwacht dat 
het werk binnen 45 werkbare dagen wordt opgeleverd. Met deze 
voorziening wordt beoogd de logistieke dienst efficient te organiseren. 
Vooral gedurende de regenperiode wordt enorme stagnatie ondervon-
den bij het te water laten van vaartuigen op het Corantijnkanaal. 

Foto: Bert Staal  (midden) tijdens zijn presen-
tatie aan het management van OWMCP 


