
alle stakeholders om goed waterbe-
heer en watergebruik te onderste-
unen.  
Nu de grant is toegewezen is het 
wachten op de ondertekening van 
een contract, waarna de activiteiten 
kunnen aanvangen. De ver-
wachting is dat een delegatie uit 
Nederland richting Suriname zal 
komen voor het ondertekenen van 
het contract. Het project loopt van 
1 januari 2012 tot en met eind 2015 
en voorziet ook in training op het 
gebied van projectmanagement 
voor versterking van het aanwezige 
kader in Nickerie.  

De Europese Unie heeft eerder 
deze maand een bedrag van 735 
duizend toegewezen aan het Over-
liggend Waterschap MCP (OW MCP) 
voor de uitvoering van projecten in 
Nickerie die gericht zijn op het 
ontwikkelen van goed water-      
management. Het projectvoorstel is 
op 25 mei van dit jaar ingediend 
door de Stichting Wereld Waternet 
uit Amsterdam en het Waterschap 
Rijn en IJssel uit Doetinchem, Ne- 
derland en OW MCP.  
De drie organisaties zijn sinds 
oktober 2008 een samenwerking 
aangegaan en hebben eerder dit 
jaar besloten meer diepgang te 
geven aan de samenwerking en een 

projectvoorstel in te dienen bij de 
EU, waarin is opgenomen de uit- 
voering van een awareness pro-
gramma voor de Nickeriaanse 
bevolking. 
Het toegewezen bedrag is 75% 
van het bedrag dat is opgebracht 
om het totale project uit te voeren. 
De andere 25% zal worden inge-
vuld door de samenwerkende 
partners. In het programma zullen 
films worden ontwikkeld en is ook 
gepland de uitgifte van een 
schoolboek, waardoor kinderen 
op jeugdige leeftijd al gewezen 
wordt op het belang van water-
bronnen en watergebruik. Het 
project houdt ook in, dat bij het 
voeren van goed watermanage-
ment alle stakeholders betrokken 
worden en middels een platform 
beter gaan samenwerken. 
Volgens OW MCP is het gehele 
district Nickerie erbij gebaat dat 
in de toekomst beter met water 
wordt omgegaan. Ook zullen 
beleidsinstrumenten, wetten en 
regelgeving ontwikkeld worden bij 
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OW MCP  monitoort waterstanden Nanizwamp 

De landbouwsector in 
Nickerie is voor het groot-
ste deel afhankelijk van 
irrigatiewater uit de 
Nanizwamp. Vandaar dat 
het van eminent belang is 
voor OW MCP al haar 
mogelijkheden  in te zet-
ten de waterstanden in de 
zwamp goed te monitiren. 
Hiervoor beschikt OW MCP 
een netwerk aan 
Thalimedes instrumenten 

op verschillende lokaties in Nickerie. De afgelopen weken hebben getoond 
dat, alhoewel de waterstanden aan het dalen waren, het binnen enkele 
dagen weer sterk kan stijgen vanwege de plotselinge regens afgelopen 
weken. 

Er worden vanuit het 
Ministerie van LVV plan-
nen voorbereid om het 
eerstvolgende water-
schap te rehabili-
teren .Dit in het kader 
van het reactiveren van 
de waterschappen. Als 
alles volgens plan ver-
loopt zal waarschijnlijk 
op zeer korte termijn het 
waterschap Coran-
tijnpoler een rehabilitatiebeurt krijgen. Deze zal voordelen hebben 
voor de productie in het gebied. De verwachting is  dat na de rehabili-
tatie het bestuur van dit  waterschap het beheer en onderhoud van 
het gebied zelf ter hand zal nemen met ondersteuning van alle 
belanghebbenden van het gebied. OW MCP heeft al in een vroeg sta-
dium alle ondersteuning toegezegd in het rehabilitatieproject.. 

Waterschap Corantijnpolder krijgt rehabilitatie 

Foto: De groene lijn in de grafiek toont een sterke 
plotselinge stijging van het waterniveau in de naniz-
wamp 

Foto: Een graafmachine tijdens de rehabilitatie 
van waterschap Van drimmelenpolder  

Foto: Vertegenwoordigers van de drie 
partners gezamenlijk op de foto. Deze 
drie zullen de komende vier jaar samen 
het project tot een succes moeten maken 
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OW MCP reinigt brandstoftanks Wakay 

Plaatsing peillatten voor meetprogramma OW MCP 

Foto: Een peillat of peilschaal 

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

Onderhoud weg naar kamp 13 

Foto: Een medewerker van OW MCP tijdens de 
reinigingswerkzaamheden 

OW MCP  werkt aan verbetering digitale informatie voorziening 
Het Overliggend Waterschap streeft ernaar zoveel 
mogelijk informatie over haar organisatie als ook 
haar activiteiten te belichten. Zo wordt op zeer 
korte termijn onze reeds bestaande website 
aangepast aan de meest actuele webhosting appli-
catie. Hierdoor zal het mogelijk zijn om de website 
van meer actualiteiten te voorzien. Er wordt vooral 
naar gestreefd om de waterstanden die OW MCP 
dagelijks produceert deze ook direct op de website 
beschikbaar te maken voor de gemeenschap. Voor-
lopig worden deze periodiek op de website ge-
plaatst. Intussen heeft OW MCP ook al een aantal 
volgers op facebook. Deze pagina wordt intern door 
de PR afdeling beheerd. Hierop kunt u de recente activiteiten van de organistatie volgen. Be-

zoekers van de pagina kunnen middels het klikken op de “like”knopje op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij OW MCP.  

Om goed waterbeheer te kunnen voeren is het van groot belang om voldoende kennis over het water-
systeem te hebben. Goed waterbeheer betekent voor OW MCP dat zij kan sturen in het watersysteem 
op momenten dat dat nodig is. Zo is het doel van OW MCP om bij hoge waterstanden, voldoende en op 
tijd water af te voeren, zodat er geen calamiteiten ontstaan, zonder dat daarbij teveel water afgevoerd 
wordt, wat later weer nodig is voor irrigatie van rijstvelden. Om het watersysteem op deze manier te 
kunnen sturen en beheersen is het van groot belang om voldoende kennis ervan te hebben. Deze doet 
OW MCP op door ondermeer gegevens over waterstanden te verzamelen. Hiervoor zijn recentelijk peil-
latten geplaatst bij alle kunstwerken langs het Corantijnkanaal. Deze zullen regelmatig worden afge-
lezen door medewerkers van OW MCP. 

In de maand augustus heeft het OW MCP er werk van gemaakt om 
de brandstoftanks op het emplacement te Wakay een schoonmaak-
beurt te geven. Deze waren sinds de bouw van het gemaal nooit 
gereinigd van binnen. Na elke pomperiode worden de verschillende 
filters gecheckt, zo ook na de recente pompperiode. Toen er vuil 
werd aangetroffen in de brandstoffilters bleek dat het ging om vuil 
dat uit de tanks kwam. De afdeling onderhoud en bediening maakte 
er werk van en stuurde een ploeg medewerkers om de tanks op het 
emplacement, alsook de dagtanks in het gemaal zelf een grondige 
schoonmaakbeurt te geven.  De werkzaamheden werden naar tevre-
denheid uitgevoerd gezien de hoeveelheid vuil uit de tanks. 

Foto: Mewerkers van OW MCP bezig met onder-
houdswerkzaamheden op de weg naar kamp 13 

Het Overliggend Waterschap MCP heeft een onderhoudspro-
gramma opgesteld voor de weg naar kamp13. Deze weg, welke een 
belangrijke verbindingsweg is voor het bedrijf, zal regulier volgens 
een programma onderhouden worden. Bezoekers van het gebied 
zullen hebben opgemerkt dat de weg in een heel goede staat 
verkeert.  Dit komt door een intensief onderhoudsprogramma welke 
de medewerkers regulier uitvoeren. Niet alleen het rijgedeelte 
wordt aangepakt maar ook de bermen worden gemaaid en met een 
weedcutter netjes afgewerkt. 

Foto: De website van OW MCP heeft recentelijk al 
enkele belangrijke veranderingen ondergaan.  

Foto: OW MCP heeft ook een facebook pagina waar 
er actuele foto’s en nieuws te vinden is.  


