
stafmedewerker.August Lila belichtte 

de technische aspecten omtrent het 

waterbeheersysteem. Middels fotoma-

teriaal liet hij actuele zaken zien die 

dringend aangepakt dienen te worden. 

Hij gebruikte hiervoor als basis het 

Masterplan dat recentelijk is 

samengesteld door het buro HTSPE.  

Dr-lid Edgar Fernando van Genderen 

gaf aan de presentatie net als zijn 

mede dr-leden goed en leerrijk te 

hebben gevonden. . 

 Een team van het Overliggend Water-

schap MCP heeft op 6 aug j.l.in de 

districtzaal van Nickerie digitaal infor-

matie over waterbeheer verschaft aan 

het dr-team van dit district. Dit ver-

zoek werd gedaan door de dr die 

nader geïnformeerd wenste te worden 

hieromtrent. Tijdens deze presentatie 

heeft wnd.directeur Richenel Small, 

die deel uitmaakt van de OW-MCP-

leiding, de dr-leden gewezen op de 

doelen van het OWMCP en waar naar 

toe zij koersen. Voor 

het OW-MCP is het 

volgens Small belan-

grijk om steeds 

garant te staan dat 

water naar de pro-

ductiegebieden 

wordt gedirigeerd. 

Het is nog wel een 

lange termijn doel-

stelling die heel veel 

processen kent. Hij liet weten dat het 

OW-MCP niet alleen staat, maar ook 

nationale en internationale samen-

werkingsverbanden heeft om zaken te 

helpen aanpakken. Zo wilt men geraken 

tot verdere institutionele versterking 

als waterautoriteit. De leiding van OW-

MCP wilt te Kamp 13 een sleephelling en 

andere noodzakelijke voorzieningen 

bouwen, daar deze locatie erg belan-

grijk is om het Corantijnkanaal op te 

varen. OW-MCP-

Inhoud 
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Op 6 Augustus 2010  organi-

seerde OW MCP een excur-

sie voor de bestgeslaagde 

studenten van verschillende 

middelbare opleidingen in 

Nickerie. Het doel van de 

excursie was om de studen-

ten kennis te laten maken 

met de organisatie en ook 

wat  meer inzicht te krijgen 

in het gehele watermanage-

ment gebeuren van Nickerie. 

Excursie bestgeslaagde middelbare studenten naar Wakay pompgemaal 

Overliggend Waterschap MCP 

Op 18 augustus j.l vond de  

overhandiging van het 

eerste exemplaar van 

onze nieuwsbrief aan de 

Dc van Nickerie. Bij deze 

gelegenheid complimen-

teerde de Dc OW MCP 

met dit heuglijk feit en 

wenste hen daarbij suc-

ces in de continuiteit 

ervan. Hij memoreerde 

ook het belang van com-

municatie met onze 

stakeholders waarbij de 

gemeenschap beter 

wordt geinformeerd over 

de taken,doelstellingen 

etc.van het Overliggend 

Waterschap MCP. 

De studenten waren onder andere bestge-

laagden van de Havo,Vwo,Avf en Bvf. Van-

wege de positieve reacties van de studen-

ten en vanuit de gemeenschap zal      

geprobeerd worden om dit tot een jaar-

lijks terugkerende excursie te maken. 
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OVERLIGGEND WATERSCHAP MCP 

De renovatie werkzaamheden bij het pompstation Wakay vorderen gestaag. 

Bouwkundige werken 

De twee dienstwoningen waaronder een t.b.v. militairen en een voor OWMCP zijn af en het wachten is op de offici-

ële oplevering. 

Het gemaalgebouw is geheel schoongemaakt en geschilderd. Volgens de onderaannemer zijn de kunststofdakpla-

ten nog niet vervangen, omdat de platen lokaal niet te verkrijgen zijn en in het buitenland moeten worden besteld. 

De schade aan de tegelvloeren in het gemaalgebouw is hersteld middels afpleisteren met cement, omdat soort-

gelijke tegels niet te krijgen zijn in Suriname. Ook de onderhoudswerkzaamheden aan het terrein vertonen goede 

vorderingen.  

Overige bouwkundige werken die nog niet zijn afgerond zijn het vervangen van de brandstofpompen bij de tank-

farm, de brandstofleidingen van tankfarm naar de dagtanks en het herstellen van de watervoorzieningsinstallatie. 

 

Pompen 

Alle vier pompen zijn reeds gereviseerd en het wachten is op het uitvoeren van testen. 

 

Motoren en tandwielkasten 

Drie van de vier Stork motoren zijn reeds gereviseerd. De vierde komt tegen eind september gereed. Een van de 

tandwielkasten is defect en dient gereviseerd te worden. Daarvoor heeft de onderaannemer Pasman Motoren een 

offerte ingediend, welke nu in studie is bij de opdrachtgever. 

Het 66 km lange Corantijn- kanaal vormt de 

belangrijkste hoofdaanvoerleiding vanuit  Wakay 

naar de productiegebieden. De snelle begroeiing 

vereist een continu uitdaging voor onderhoud. OW 

MCP heeft besloten om het onderhoud van het 

kanaal voor een jaar uit te besteden. 27 augustus 

j.l. vond de plaatselijke aanwijzing plaats op het 

kanaal zelf. De inschrijving  heeft intussen ook al 

plaatsgehad op 3 sept.2010..      
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VORDERINGEN RENOVATIE POMPGEMAAL WAKAY 


