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OW MCP NIEUWSBRIEF

INHOUD
* OW MCP participeert aan World
Wetlands Day expo
* Westelijke Corantijnkanaal dam
toont lage plekken

OW MCP participeert aan World Wetlands Day expo
thema voor de herdenking van
WWD dit jaar was “Forests for
Water and Wetlands”. Het OW
MCP heeft middles het Corantijn
kanaal ook invloed op de waterhuishouding van een groot wetland, namelijk de Nanizwamp.

* OW MCP verliest trouwe medewerker
* Evaluatie pompperiode voorjaarsseizoen
* WUR studenten doen onderzoek
* OW MCP op veldoriëntatie met de
DC

Foto: De DC krijgt nader uitleg over één
der waterbeheersingstrumenten van onze
mederwerker waterbeheersing

Op 2 februari van elk jaar is het
Wereld Wetlands Dag
(WWD). Het markeert de datum van de goedkeuring van
de Conventie op Wetlands op 2
februari 1971 in de stad Ramsar in
Iran. Elk jaar sinds 1997 wordt
Kennismaking SPBA
deze dag herdacht door overOp 15 februari 2011 heeft het OW
heidsinstellingen, ngo’s etc.
MCP het nieuw gekozen bestuur van Alle niveaus van de gemeenschap
de Surinaamse Padieboeren Asso - maken gebruik van de mogeciatie op bezoek gehad. Bij deze
lijkheid om het publiek bewust te
kennismakingsbijeenkomst werd
maken van wetland waarden en het
tevens aan de voorzitter van deze
Verdrag van Ramsar.
boerenorganisatie het jaarplan
Op 2 februari jongstleden werd een
2011 van het OW MCP aangeboden. mini-expo gehouden te Solom. Het
* OW MCP op audiëntie bij nieuwe
Districtscommissaris Nickerie

fase 1” een “total weather station”
geplaatst in de Nanizwamp. De
bedoeling was dat de data die hierbij verzameld zou worden gebruikt
zou worden om de waterhuishouding van de Nanizwamp
beter te kunnen begrijpen. Vanwege een slechte verbinding met
het apparatuur ter plekke is het
vooralsnog niet mogelijk deze data
op afstand te downloaden. WWD
2011 mag een succes genoemd
worden. Het OW MCP zal in de toekomst zeker gevolg geven aan het
promoten van behoud van de biodiversiteit van de Nanizwamp.

Foto: Het volledige OWMCP team dat
deelnam aan de activiteiten van WWD
2011

Middels inlaatkunstwerken wordt
er water vanuit de zwamp ontrokken en verder geleid naar de
naniverdeelwerken vanwaar het
verder wordt gedistibueerd voor
de landbouwers. In 2009 is in het
kader van het “Comphrehensive
Watermanagement Pilot Project

Foto: Studenten kregen folders,flyers als
ook onze periodieke nieuwsbrief mee

Westelijke Corantijnkanaal dam toont lage plekken

OWMCP verliest trouwe medewerker †

Het OW MCP heeft bij reguliere inspecties aan haar dammen een verzakking geconstateerd tussen km 20 en km
24.5. Vanwege de lage delen in
dit gedeelte van de westelijke
dam stroomt een klein deel
van het water dat vanuit Wakay wordt gepompt terug naar
Foto: Hoofd van de afdeling Infrastructuur August de Corantijn rivier. Ondanks
Lila toont de lage plekken in de westelijke dam.
deze lekkages heeft het
Naast hem de wnd.directeur van het OW MCP
OWMCP haar streefpeil van +
dhr.R.Small
2.2 NSP tijdens de pompperiode toch kunnen behouden. Het Ministerie van Openbare Werken zal
spoedig ondersteuning verlenen bij het verhelpen van dit probleem.

Op 28 februari jongstleden hebben wij het tragisch bericht ontvangen dat onze zeer gewaardeerde medewerker Steve
Walther Fraser ons is komen te
ontvallen. “Bob” zoals hij bekend
stond was vanaf 2005 in dienst bij
het OW MCP. Als assistent beheerder van Wakay kon de organi- Steve Walther Fraser 1965-2011 †
satie rekenen op zijn inzet tijdens
de pompperiodes. Recentelijk nog maakte hij deel uit van een gezelschap van medewerkers die een speciale training hadden gevolgd in
het bedienen van het Wakay pompgemaal. Met het heengaan van Bob
verliest OW MCP een zeer goede technische medewerker. OW MCP
wenst aan de familie en nabestaanden veel sterkte toe.

Voor meer informatie bezoek onze Website: www.owmcp.org E-mail: owmcp@sr.net
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Het Wakaypompgemaal dat op 22 november 2010 werd opgestart is op
13 februari 2011 gestopt met het pompen van water. Het pompgemaal
heeft, met een kleine onderbreking van een week vanwege brandstof
tekort, doorlopend irrigatiewater gepompt vanuit de Corantijnrivier. De
recente rehabilitatie van de motoren maakt het mogelijk om het verbruik
van de motoren digitaal te monitoren. Met een gemiddelde verbruik van
100 liters per motor per uur wordt dagelijks gemiddeld meer dan 7500
liters brandstof verbruikt door de drie pompen die nu ter beschikking
Foto: Storkmotor in het Wakaypompgemaal
zijn. Met een gemiddelde capaciteit van 7.5 kuub per seconde is de afgelopen pompperiode meer dan honderd miljoen kuub water gepompt door het gemaal.

WUR studenten doen onderzoek
In het kader van het UTSN programma (Uitvoering Twinningsfaciliteiten Suriname Nederland) heeft OW MCP in februari twee studenten van
de Wageningen Universiteit uit Nederland mogen verwelkomen. De dames
gaan zich bezig houden met een onderzoek naar de werking van het watersysteem en de waterverdeling. Het doel is te onderzoeken op welke
manier data wordt verzameld en gebruikt om besluiten te nemen over het
Foto: WUR studenten Laura en Goke
al dan niet starten van pompen en bedienen van kunstwerken om het
irrigatiewater zo goed mogelijk te verdelen. Mogelijk kan de inzet van een model de besluiten over waterverdeling ondersteunen. De studenten werken drie maanden bij OW MCP en zullen naast de medewerkers van OW
MCP ook samenwerking zoeken met andere partners in het waterbeheer.

OW MCP op veldoriëntatie met de DC
Na klachten uit het Henar gebied, dat er onvoldoende irrigatiewater beschikbaar was, is de DC een veldorientatie gaan doen in het gebied. Hierbij werd hij vergezeld door de diensthoofden van LVV, OW en OW
MCP. Ter plekke werd door de DC bevestigd dat de Wakaypompem wel degelijk in werking waren, maar dat
vanwege de slecht onderhouden irrigatiekanalen het water de percelen niet kan bereiken. De DC deed een
beroep op de boeren om in het kader van burgerparticipatie de handen zelf uit de mouwen te steken en
hun onderhoudsverplichtingen na te komen. In de periode die daarop volgde hebben de boeren zich daadwerkelijk ingezet om dit probleem te verhelpen. Met gezamenlijke inspanning zijn de verstoppingen in de
irrigatieleidingen verholpen.

Foto: De DC met de verschillende diensthoofden bij een verstopte irrigatieleiding

OW MCP op audiëntie bij nieuwe Districtscommissaris Nickerie
Op 15 februari 2011 heeft het Overliggend Waterschap een kennismakingsbezoek gebracht aan de
nieuwe DC van Nickerie dhr.Lakhsminarain Doebay. Bij deze gelegenheid werd er een powerpoint presentatie gehouden door de directeur waarbij de organisatie nader werd belicht. Hierbij kwam aan de
orde de institutionele zaken die nog in orde gemaakt moeten worden bij het OW MCP. Ook de verschillende problemen waarmee de inliggende waterschappen kampen werden naar voren gebracht. Deze
presentatie werd bijgewoond door de gehele staf van de DC. Van hun zijde kreeg het gezelschap te
horen wat voor problemen er zich dagelijks voordoen in hun respectievelijke gebieden vanwege het
niet functioneren van de inliggende waterschappen. Volgens de DC zal er binnenkort een commissie
samengesteld worden die zich moet buigen over de verschillende problemen waarmee de waterschapWnd.Directeur dhr.R.Small overhandigt het
pen kampen. OW MCP heeft nadrukkelijk haar ondersteuning hierbij aangeboden. Hierbij zal vooral de jaarplan 2011 van het OW MCP aan DC
Lakhsminarain Doebay
nadruk worden gelegd op de verkiezingen die moeten komen en de ook het produceren van een werk bare keur. Volgens het staatsbesluit hebben beide organen taken op het gebied van waterbeheer en de organisatie daarvan. Dus het is tijd om de
handen in elkaar te slaan en het samen aan te pakken. De directeur heeft na de presentatie direct gebruik gemaakt van de gelegenheid om de DC
het jaarplan 2011 van het Overliggend Waterschap MCP aan te bieden.
Voor meer informatie bezoek onze Website: www.owmcp.org E-mail: owmcp@sr.net

