
plan van Nickerie en de wijze waar-

op watergelden c.q. betaling van 

waterschapslasten kunnen worden 

geïntroduceerd. Door het Project 

Management Team is eerst de 

stuurgroep vergadering voorbe-

reid. Deze bijeenkomst werd op 

woensdag 13 april 2013  gehouden 

en was zeer succesvol. Voor de 

diensthoofden was een apart pro-

gramma in elkaar gezet en de dele-

gatie heeft naast het bijwonen van 

vergaderingen, ook mogen partici-

peren in veldbezoeken. 

In het kader van de eerste vergade-

ring van de Steering Committee van 

het EU project “Capacity building 

for integrated watermanagement 

in Nickerie West Suriname”, heeft 

een delegatie bestaande uit 5 per-

sonen een werkbezoek gebracht 

aan Nederland in de periode 2 t/m 

13 april j.l. In de delegatie zaten 

districtscommissaris Wedprekash 

Joeloemsingh en Ir. Manodj Hindori 

van de Steering Committee, en de 

diensthoofden Charles Perk van 

Openbare Werken en Guido van der 

Kooye van LVV en dhr. Richenel 

Small , wnd. directeur  OWMCP. De 

diensthoofden waren belangrijk 

voor de verdere planning van 

activiteiten i.v.m. voorbereidingen 

van het EU project. Met hen is van 

gedachten gewisseld over de or-

ganisatie van en hun visie met 

betrekking tot de het introductie-

programma voor nieuwe bestuurs-

leden van waterschappen, het 

opzetten van een waterplatform 

voor Nickerie, de opname van een 

waterhoofdstuk in het districts-
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Nieuwe besturen inliggende waterschappen gekozen 

In de haast afgelopen maanden zijn 
er met ondersteuning van de interde-
partementale Commissie Waterschap-
pen verkiezingen georganiseerd in de 
verschillende waterschapsgebieden. 
In de eerste fase werden de verkiezin-
gen gehouden waar er reeds bes-
turen in het verleden waren gekozen. 
Hier werden de verkiezingen door de 
demissionaire besturen uitgeschre-
ven. De besturen in de waterschap-
pen Corantijnpolder, Sawmillkreek-
polder, Hamptoncourtpolder, Van Drimmelenpolder, Henarpolder en Europol-
der Noord werden toen gekozen. In de tweede fase zijn de besturen van Cla-
rapolder, Paradise + Longmay en Uitbreiding Henar 1 en 2 gekozen. Voor de 
waterschappen Wasima, Nani + Brutopolder en Europolder - Zuid zijn er he-
laas geen kandidatenlijsten ingediend na het uitschrijven van de verkiezin-
gen. De DC zal binnenkort overgaan tot het installeren van de negen gekozen 
besturen. Voor de overige drie waterschappen waar er geen besturen zijn 
gekozen zullen er besturen benoemd worden voor de duur van zes maanden. 

Foto: Een bezoek aan Sluis de Pol in 
Doetinchem stond ook op het  
programma als veldbezoek 

Foto: De Steering Committee samen met 
het Project Management Team 

Foto: Een deel van de Nickeriaanse 
delegatie tijdens het overleg 

Het Wakaypompgemaal 
moest reeds in een vroeg 
stadium in de huidige 
inzaaiperiode inkomen. 
Nadat de inzaaiperiode 
voor de rijstsector door 
het ministerie van LVV was 
afgekondigd van 15 april 
tot 30 juni, bleek al gauw 
dat vanwege de droogte  
het waterpeil in de  

Nannizwamp heel laag was. Na overleg tussen OWMCP en de 
overige waterbeheersingspartners is er besloten per 23 april  de 
motoren op Wakay op te starten om het waterniveau te verhogen. 
Middels de eerste levering  van 100.000 liters diesel was het 
mogelijk de pompen direct in werking te stellen. Er is reeds een 
beroep gedaan op de ministeries van RO en LVV om de nodige 
middelen vrij te maken om de waterleverantie te garanderen  
indien de regens uitblijven. Het afgelopen seizoen is alleen aan 
brandstof meer dan srd 2.5 miljoen door OWMCP uitgegeven. 

Foto: De vier Storkmotoren in het Wakay 
pompgemaal. 

Foto: Een belanghebbende brengt zijn stem 
uit bij de verkiezingen in het waterschap 
Sawmillkreekpolder 

Wakaypompen per 23 april 2013 opgestart 
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Biologisch onderhoud op Wakay 

SAMEN WERKEN AAN WATER , VOOR NU EN VOOR LATER 

Eerste audit EU project achter de rug 

Het OWMCP krijgt vaker 
verzoeken van groepen die 
graag op excursie willen 
komen bij het bedrijf. Daar 
het OWMCP de gemeen-
schap graag waterbewuster 
wil maken ontvangt zij re-
gelmatig verschillende 
groepen . Recentelijk heeft 
zij studenten vanuit het IOL, 
studierichting geografie, en 
studenten vanuit het AMTO 

uit Paramaribo op bezoek gehad. Behalve een presentatie kregen de 
studenten en hun begeleiders ook een rondleiding binnen Nickerie 
waar zij verschillende infrastructurele werken mochten bezoeken.    

OWMCP ontvangt studenten op excursie 

Corantijnkanaal goed onderhouden 

In de vorige editie van onze 
nieuwsbrief werd melding 
gemaakt van de aanvraag van 
het lidmaatschap van OWMCP 
bij het Gobal Water Part-
nership (GWP) op 14 december 
2012. Intussen is OWMCP per 
21 maart 2013 officiëel lid 

geworden van de grootste 
water netwerk organisatie in 
de wereld.  

Waterbeheersingsoverleg weer opgepakt 

Dennis van Eeden van het accountantsbureau ACAM( Accountant 

Amsterdam) heeft op 16 april j.l. een bezoek gebracht aan OWMCP. 

Dit bezoek was in het kader van de eerste audit en bespreking van 

de voortgang van het EU project “Capacity building for Integrated 

Watermanagement in Nickerie, West Suriname”. In gesprekken met 

het management van OWMCP zijn de eerste vorderingen besproken. 

Zijn eerste indrukken waren positief en dit heeft hij ook in een rap-

port vervat aan de penvoerder van het project, Waternet Amsterdam.   

Foto: Het certificaat welke OWMCP kreeg 
als bewijs dat zij per 21 maart 2013 lid is 
geworden van het Global Water Partnership 

Foto: Dennis van Eeden (uiterst rechts) 

Foto: De vertegenwoordigers van de verschil-
lende waterbeheersinstanties tijdens het water-
beheersingsoverleg op 23 april 2013 

OWMCP officeel lid GWP 
Het regulier waterbe-
heersingsoverleg is weer op-
gepakt op 23 april 2013. Daar 
de inzaaiperiode door LVV 
werd afgekondigd van 15 april 
tot 30 juni was het nodig de 
nodige afspraken te maken 
tussen de verschillende be-
heersministeries onderling. 
Hier werd o.a. besloten de 
Wakaypompen op te starten.  

Foto: De studenten tijdens hun bezoek aan het 
Clarapompgemaal in de Westelijke polders 

Weg naar kamp 13 door OWMCP aangepakt 
Daar de weg naar kamp 13 
een heel belangrijke verbin-
dingsweg voor de dagelijkse 
operaties van OWMCP zet zij 
zich enorm in om de weg ten 
alle tijden begaanbaar te 
houden. Met het aanbreken 
van de grote regentijd is het 
nu reeds een uitdaging om de 
weg in goede staat te houden. 
Daarmee ondervinden de 
werkzaamheden stagnatie. 
Alhoewel OWMCP de weg regulier onderhoudt met een tractor heeft zij dit 
keer besloten middels een bulldozer de weg te egaliseren en aan weer-
zijden van de weg van de nodige afwateringssleuven te voorzien.   

Foto: OWMCP heeft thans een bulldozer in 
gezet om de weg naar kamp 13 aan te pakken 

De aannemer R.Balwantgir, die belast is met het onderhoud van het 
Corantijnkanaal, heeft recentelijk zijn zoveelste bespuitingsronde 
achter de rug. Na inspectie van de afdeling Onderhoud en Bedien-
ing is geconstateerd dat het werk naar tevredenheid is uitgevoerd. 
Het kanaal , welke de belangrijkste irrigatiebron is voor het district 
Nickerie,  ziet er volgens de rapportages zeer schoon en onder-
houden uit. Hiermee kan gesteld worden dat er geen stagnaties 
zullen optreden tijdens het aanvoeren van opgepompte water 
vanuit Wakay ten behoeve van de rijstboeren via het Corantijn-
kanaal. De aannemer, welke een lopend contract heeft tot oktober 
2013, heeft tot nu toe de werkzaamheden naar tevredenheid uit-
gevoerd. 

Foto: Het Corantiijnkanaal bevindt zich in een 
zeer goed onderhouden staat 


