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Wakay pompen ingaande 22 november opgestart

De Wakaypompen zijn vanwege de
OW MCP te gast bij Wereld Water- lage waterstand in de nanizwamp
op 22 nov j.l. in werking gesteld.
net en Waterschap Rijn en IJsel
Uit onze data die dagelijks worden
OW MCP participeert aan hydrogemonitoord, is gebleken dat het
trainingen
water in de zwamp een grote
OW MCP zet materieel in voor
daling vertoont de afgelopen
onderhoud weg naar Zuiddrain
dagen.
efficiëntie onderzoek



OW MCP NIEUWSBRIEF

Per 1 november heeft het Overliggend waterschap twee nieuwe
medewerkers
mogen verwelkomen die
beide een
bijdrage
zullen moeten
leveren om Ir.Laura Haitel
de ambities Staf medewerker
van OW MCP
te helpen verwezenlijken. Ir.Laura
Haitel heeft, na 6 jaar voor waterschap Delfland in Nederland gewerkt
te hebben, ervoor gekozen om minimaal 1 jaar OW MCP te komen versterken. Zij zal als stafmedewerker
de afdeling strategie en beleid bemensen.
Gelijktijdig
ook nog in
dienst
getreden
Rawien Nageswar Bsc.
Rawien
Nageswar Bsc. Hij is recentelijk afgestudeerd aan de Anton de Kom
Universiteit. Hij zal de afdeling waterbeheersing versterken.

Het streven is erop gericht om
gedurende deze periode de pompen ten alle tijden in te kunnen
zetten om het waterniveau op
het gewenste peil te brengen en
ook te houden. Alhoewel alle vier
Storkmotoren reeds zijn gereviseerd zijn voorlopig nog drie
inzetbaar met een totale capaciteit van 22.5 m3 per seconde. Dit vanwege het feit dat de
één der pompen nog een technisch mankement heeft aan het
tandwielkast. Bij de opname van
de algehele rehabilitatie van het
De inzaaiperiode die door het
Wakay pompgemaal was deze
Ministerie.van L.V.V. in samen- nog in orde. Vandaar dat OW
spraak met de verschillende
MCP thans op zoek is naar midstakeholders is vastgesteld, loopt delen om dit probleem zo
van 4 november tot 31 december. spoedig mogelijk tot het verle-

den te doen behoren. Uit onze
ervaring blijkt wel dat deze drie
pompen genoeg zullen zijn om aan
de vraag naar irrigatiewater
vanuit de boerengemeenschap te

Foto: Kapotte tandwielkast

kunnen voldoen. Eveneens wordt
vanuit OW MCP een beroep gedaan op de boeren om zo efficiënt
mogelijk om te gaan met het
beschikbare water.

Egalisatie in het kader van waterefficiëntie onderzoek
Op 16 november is op het rijstbedrijf van Baitali gestart
met landleveling, die plaatsvindt in het kader van programma dat onder de naam “Verrijst” van start is gegaan. Het betreft een project dat wordt gefinancieerd
door de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname –Nederland (UTSN). Het project voorziet belangrijke
zaken voor de rijstsector, zoals bodem- en watergeschiktheidsanalyse, waarbij gedacht wordt aan dataverzameling, bodemanalyse, waterniveau- en zoutgehaltemetingen. Het is de bedoeling dat hiermee concreet wordt
nagegaan hoe de waterefficiëntie kan worden verhoogd.

Voor meer informatie bezoek onze Website: www.owmcp.org E-mail: owmcp@sr.net
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Als uitvloeisel van de samenwerkingsrelatie met Wereld Waternet en Waterschap Rijn en IJsel hebben
vier medewerkers van OW MCP in de periode 25 tot en met 29 oktober 2010 hun kennis en ervaring mogen uitwisselen met hun partners overzee. Nederland kent een eeuwenoude historie van waterschappen
en via beide zusterorganisaties wordt binnen de overeenkomst een capaciteitsopbouw programma opgenomen die de ambities OW MCP mede moet helpen verwezenlijken.
Bijzondere aandachtspunten gedurende de werkweek waren o.a. het ontwikkelen van een digitale legger
middels het Aquartaprogramma, ontwikkelen van een hydrologisch model, opbouwen relatienetwerk met
stakeholders en een onderhoudsplan voor het Corantijnkanaal.

Foto:OW MCP delegatie op bezoek bij een pompgemaal
van Waternet

OWMCP heeft een aanzet gegeven
voor gestructureerd overleg met
stakeholders om efficiënt en effectief
waterbeheer voor o.a. de agrarische
sector te ontwikkelen. Hierbij zijn OW,
LVV en RO betrokken als beheersministeries, terwijl in de toekomst ook
meerdere actoren zullen worden
gevraagd te participeren in het
proces.

Foto:OW MCP delegatie op bezoek bij Waterschap
Rijn en ijsel .Tweede vanuit rechts onze nieuwe stafmedewerker Ir.Laura Haitel die zich ook aansloot bij
de delegatie vanuit Suriname.

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEKUS)
en de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) organiseerden op 7 en 8 okt een seminar/workshop getiteld
"Coastal Zone Management", onderdeel Voorbereiding, uitvoering en verwerken van metingen. Deze
seminar/workshop werd gehouden in het kader van
de afsluiting van Eigen Initiatieven project "ZEIN2005PR305 Development of modelling
tools as decision support instruments for coastal zone management (CZM)".OW MCP
had voor deze training twee medewerkers afgevaardigd.

Overleg tussen OW,LVV,RO en OW MCP

Onderhoud Corantijnkanaal
Op 19 November j.l.is gestart met het onderhoud van
het Corantijnkanaal waarbij de aannemer Mohangoo
voor 1 jaar het onderhoud zal doen in het kanaal. Dit
werk, dat middels een openbare inschrijving is uitbesteed, zal moeten garanderen dat wij geen problemen
meer krijgen met de vegetatie in het kanaal dat vaker
voor problemen heeft gezorgd tijdens pompperiodes.
Aan de hand van het onderhoudsplan voor het Corantijnkanaal dat thans samengesteld door het ingenieursburo Sunecon zal OW MCP het besluit
moeten nemen wat te doen t.a.v. het regulier– en
groot onderhoud na afloop van dit contract.

Onderhoud weg naar Zuiddrain
Tot een van de reguliere onderhoudstaken van
OW MCP behoort ook het onderhoud van de weg
langs het Zuiddrain kanaal richting kamp 13. Recentelijk is ook nog een modderrol en maaibalk
aangeschaft om deze reguliere onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Vermeldenswaard is ook dat OW MCP plannen heeft
om in 2011 kamp 13 tot een basiskamp om te bouwen waarbij er een beter beheer gevoerd kan
worden van dat emplacement en van het Corantijnkanaal,

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

