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* OW MCP neemt bibliotheek in
gebruik op 22 maart WereldWaterdag

OW MCP neemt bibliotheek in gebruik op 22 maart WereldWaterdag

* OW MCP neemt actie om wateroverlast te voorkomen

tijdschriften, onderhoud kanalen
en kunstwerken, GIS kaarten en
resultaten van eerder verrichte
studies. Er zijn meer dan 750 documenten beschikbaar in de bibliotheek. De bibliotheek beschikt
over een computer die beschikbaar is voor scholieren en andere

* Onderhoud Corantijn kanaal
verloopt vlot
* Technische oplevering Wakay
* Onderwijs curriculum in de maak
voor het UTSN project
* OW MCP organiseert werksessie
irrigatiewatervoorziening Nickerie
* OW MCP krijgt Natin Paramaribo
en Nickerie op bezoek

Foto: In de bibliotheek zijn veel tijdschriften
te vinden alsook waterschapswetten,een
krantenarchief en ook literatuur van Nederlandse waterschappen waarmee OW MCP
samenwerkt.

Foto: Het moment waarop de ceremoniële ingebruikname plaatsvindt middels het doorknippen van een lintje.

Het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OW
MCP) heeft haar eigen bibliotheek
opengesteld voor de gemeenschap.
OW MCP heeft in haar Meerjaren
Strategisch Programma 2010 -2014
aangegeven te willen uitgroeien tot
een waterautoriteit en kenniscentrum van water.
Aangezien Nickerie sterk afhankelijk is van de rijstsector, wordt het
economisch belang hiervan onderkend. Alle documenten in de nieuwe
bibliotheek hebben iets te maken
met waterbeheer. Ze beschrijven
onderwerpen als de opzet van MCP,

OW MCP neemt actie om wateroverlast te voorkomen
Naar aanleiding van de aanhoudende regens in de maand
maart heeft het Overliggend
Waterschap MCP maatregelen
moeten treffen om wateroverlast te voorkomen binnen haar
waterschapsgebied. Doordat de
waterstand in de Nanizwamp
een kritische hoogte bereikte
van NSP +3.2m en ook vanwege
Foto: Wnd.Directeur van het OW MCP helpt
mee bij het verwijderen van schotbalken bij de de aanhoudende regens was
Nanioverlaat.
het noodzakelijk de overlaten
te Zuiddrain alsook Pand-E
open te gooien. Ook de Nanioverlaat werd in samenspraak met Openbare
Werken Nickerie opengedaan. Na enkele dagen stabiliseerde het waterniveau in de zwamp zich. Intussen zijn de overlaten al dicht om water te
sparen voor de komende inzaaiperiode.

meer geïnteresseerd zijn in onderwerpen betreffende watermanagement terecht kunnen in de bibliotheek. OW MCP zal streven om samenwerkingen aan te gaan met
verschillende instanties die literatuur kunnen bijdragen die betrekking heeft op waterbeheer. Sinds
haar opening krijgt de bibliotheek
wekelijks grote groepen studenten
op bezoek. Voor bezoekers van de
bibliotheek staat er ook een pc ter
beschikking. De bibliotheek is elke
werkdag van 8.00 tot en met 15.00
uur open voor het publiek.

Foto: De aanwezigen krijgen een uitleg
van de coördinator van de bibliotheek
drs.Soerinder Badal over wat er allemaal te vinden is in de bibliotheek.

bezoekers. Het OW MCP heeft
gekozen om de opening te doen
plaatsvinden op 22 maart
„WereldWaterdag‟. Hiermee werkt
OW MCP ook aan de awareness
over het belang van water. De
verwachting is dat studenten die

Foto: Er was veel belangstelling voor de
vele archief foto’s van het voormalig MCP
-beheer uit de jaren tachtig.

Onderhoud Corantijn kanaal verloopt vlot
De aannemer die belast is
met het onderhoud van het
Corantijn kanaal heeft intussen zijn tweede onderhoudsronde achter de rug. Het OW
MCP heeft deze intussen
geinspecteerd en goed
bevonden. OW MCP had vorig
jaar middels een openbare
aanbesteding het werk voor
Foto: Hoofd van de afdeling Onderhoud August
een jaar gegund aan de aan- Lila op inspectie.Naast hem de aannemer die
nemer B.Mohangoo. Volgens voor 1 jaar belast is met het onderhoud van het
Corantijn kanaal.
het contract heeft de aannemer nog drie onderhoudsronden te voltooien alvorens het werk in z‟n
geheel wordt opgeleverd. De voorbereiding voor de derde ronde zijn in
volle gang.

Voor meer informatie bezoek onze Website: www.owmcp.org E-mail: owmcp@sr.net
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Op 8 maart 2011 heeft de technische oplevering plaats gevonden van de
renovatie werkzaamheden op Wakay. Behalve de vier storkmotoren, die
die een complete onderhoudsbeurt hebben gekregen, zijn er ook twee
complete nieuwe woningen neergezet. Enkele zaken die tijdens de opnames vóór de renovatie werkzaamheden niet waren meegenomen zullen
alsnog worden uitgevoerd. Het gaat in deze om de tandwielkast van
pomp nummer 1 en ook de brandstofleiding die brandstof van de tankfarm naar gemaal transporteert. Het Minsterie van Financiën heeft intussen al groenlicht gegeven deze middelen vrij te maken voor deze extra werken. De aannemer zal spoedig de werkzaamheden aanvangen om
zodoende ook de vierde motor operationeel te krijgen waarna ook direct
de officiële eindoplevering zal geschieden.

Foto: Storkmotoren in het Wakaypompgemaal na een complete rehabilitatie te hebben ondergaan.

Onderwijs curriculum in de maak voor het UTSN project
In het kader van het UTSN( Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname–Nederland) project “Verrijst” is
er op 18 april jl. een steeringcommitee onderwijs ingesteld. Deze moet ervoor zorgen dat er op korte termijn een
onderwijs curriculum wordt samengesteld. Deze steeringcomite staat onder leiding van professor Sieuwnath
Naipal van de Universiteit van Suriname .Verder hebben zitting in de commitee dhr. L. Soerdjan Msc.vanuit
Adron, mevr. A.Brinkman vanuit het Ministerie van LVV en dhr.R.Small namens OW MCP. De bedoeling is dat er
Mastertrainers zullen worden benoemd. De Mastertrainers stellen het onderwijs curriculum samen die zal gaan
over rijstteelt en transversale thema‟s die daarmee samenhangen zoals waterbeheer, kosten-baten analyse,
landbouwmechanisatie, milieu en veiligheid, organisatie en belangenvertegenwoordiging. Als de training is
vormgegeven zullen trainers worden opgeleid die boeren zullen gaan trainen volgens het FFS (Farmer Field
School) methode. In het project participeren naast het OWMCP ook ADRON, Universiteit Wageningen,het Landbouw Economisch Instituut uit Nederland en de AdeKUS.

OW MCP organiseert werksessie irrigatie watervoorziening voor Nickerie
Tijdens het regulier overleg dat plaatsvindt tussen de verschillende ministeries die het waterbeheer
regelen in Nickerie, bleek dat er onduidelijkheden waren met betrekking tot het Masterplan dat vorig
jaar door consultants werd geschreven in opdracht van het OW MCP. In het belang van een goede
coӧrdinatie van het watergebeuren in Nickerie was het nodig alle stakeholders bij elkaar te roepen
waarbij er gediscussieerd werd over de plannen. Het is gebleken dat er op bepaalde zaken nadere
gesprekken tussen de partners alsook nader onderzoek nodig is voordat wordt overgegaan tot implementatie van alle onderdelen uit het Masterplan. Alle partners in het waterbeheer die participeerden
waren het eens dat enkele werken urgent uitgevoerd dienen te worden om het watersysteem te optimaliseren. Concreet werd genoemd de oostelijke Lekbeteugelingsdam die dringend aanpak nodig heeft.

Foto: De verschillende ministeries alsook de
bestuursdienst van de verschillende ressorten
waren aanwezig om te brainstormen over hetwaterbeheer in Nickerie.

OW MCP krijgt Natin Nickerie en Paramaribo op bezoek
Het OW MCP heeft in de maand april Natin studenten uit
Paramaribo en Nickerie op bezoek gehad. De studenten
uit Paramaribo kregen behalve een rondleiding en presentatie ook een excursie aangeboden naar de Naniverdeelwerken. Vanwege hun studierichting hydro/meteo was het
voor hen zeer interessant in de praktijk mee te maken hoe
het waterbeheer in Nickerie werkt. Ook het Clarapompgemaal werd bezocht als onderdeel van het watersysteem.
De studenten en docenten hebben aangegeven het bezoek aan OW MCP als zeer positief te hebben ervaren.
Foto: Een deel van de Natin studenten ParamaFoto: Studenten van de landbouwstream van
Vanwege de interesse vanuit de studenten is er ook geribo op excursie bij de Nani verdeelwerken.
Natin Nickerie krijgen uitleg van drs.Soerinder
vraagd naar stageplekken. De directie heeft toegezegd
Badal over onderhoudsmethoden.
alle medewerking te willen verlenen naar invulling hiervan.De studenten van Natin Nickerie bestonden
allemaal uit studenten van de landbouwstream. Zij hadden expliciet gevraagd naar een presentatie met als belangrijkste focuspunt
„onderhoudsmethoden‟. Na de presentatie kregen zij ook een rondleiding in de bibliotheek van het OW MCP.

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

