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OWMCP NIEUWSBRIEF
Nederlandse Waterschappen bieden stageplekken aan
bare periode besloten de Nederlandse organisaties om iets te
doen voor het district. Volgens de
directeur van het OWMCP dhr.
Small werd toen aangeboden om
twee personen in de gelegenheid
te stellen stage bij hen te lopen.
Foto: Ashvinkoemar Bierdja van de SWM Ashvinkoemar Bierdja van de
(rechts) en Yamesh Angoelal (links)van
Surinaamse Waterleiding MaatOpenbare Werken Nickerie tijdens hun
stageweek bij Wereld Waternet in
schappij afdeling Nickerie en
Amsterdam
Yamesh Angoelal van Openbare
De samenwerkende partners van
Werken Nickerie waren na een
het Overliggend Waterschap MCP, selectieprocedure de uitverkorede waterschappen Rijn en IJssel en nen om de stageplekken in te
Wereld Waternet uit Nederland,
vullen. De heren hebben intussen
hebben bij de afsluiting van hun
hun stageperiode, welke duurde
eerste vruchtbare samenwerkings- van 16 juni tot 2 juli, al achter de
periode welke liep van 2008 tot
rug en hebben aangegeven deze
2011, twee stageplaatsen aangebo- als zeer leerrijk te hebben ervaden aan jong kader binnen het
ren. Zo hebben ze kennis opgewaterbeheer van Nickerie. Bij het
daan van de verschillende facetbeëindigen van de eerste vruchtten binnen het waterbeheer op

Foto: De stagiaires (midden) krijgen
uitleg in het veld van Hans Kampschreur,
medewerker unit onderhoud van het
Waterschap Rijn en IJssel.

kwalitatief en kwantitatief gebied.
Ze hebben geleerd hoe de organisatie rondom het water in Nederland is geregeld, hoe het onderhoud plaatsvindt en welke werktuigen allemaal worden ingezet. De DC
van Nickerie benadrukte vóór het
vertrek van de heren dat het district behoefte heeft aan meer deskundigen om de waterschappen in
Nickerie te helpen ontwikkelen.

Staatsolie doet exploratie in Nanizwamp

Gezamenlijke veldinspecties ministeries

Staatsolie N.V. treft
voorbereidingen om
van het jaar nog exploratie werkzaamheden uit te voeren in
het Nanizwampgebied.
In dat kader heeft een
team van dit bedrijf
Foto: Staatsolie Exploration Manager August recentelijk een presenNelson geeft een presenatie over het explotatie gehouden in de
ratieonderzoek dat zal plaatsvinden in de
Nanizwamp
vergaderzaal van het
OWMCP om nadere informatie te verschaffen aan de organisatie
als stakeholder. De boringen die het vorig jaar in de verschillende polders van Nickerie werden uitgevoerd hebben aangetoond dat er wel aardolie in de grond aanwezig moet zijn geweest, maar waarschijnlijk is gaan schuiven naar andere lokaties. Aan Staatsolie werd vanuit de directie van OWMCP alle
medewerking toegezegd in het kader van de komende exploratiewerkzaamheden.

Doordat het waterbeheer in
Nickerie door verschillende ministeries wordt gevoerd is het nodig
dat deze instanties zoveel als
mogelijk overleg voeren en goede
afspraken maken om te komen tot
efficiënt waterbeheer in het district. Zodoende is het overlegorgaan voor waterbeheer in Nickerie
Vertegenwoordigers van de ministeries van
ontstaan. Dit orgaan , dat regulier Foto:
LVV, RO, OW en OWMCP tijdens hun eerste
bij elkaar komt, heeft bij de recente gezamenlijke veldinspectie in de Westelijke polders van Nickerie
hoge waterstanden in de Nani zwamp nuttige afspraken gemaakt
ter voorkoming van wateroverlast. Om het waterbeheer op polderniveau te verbeteren hebben de partners afgesproken een inspectieteam samen te stellen
om gezamenlijk op te trekken in het veld. Dit team zal dan bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende ministeries namelijk LVV, RO, OW en ook het
OWMCP. Intussen heeft dit team haar eerste bevindingen vastgelegd in een
rapport. Deze eerste veldinspectie welke diende als pilot zal geëvalueerd
worden en nagegaan zal worden indien de gezamenlijke inspecties gecontinueerd moeten worden.
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De afdeling waterbeheersing van het OWMCP streeft ernaar om een
netwerk van peillatten in de verschillende polders van Nickerie te
plaatsen. Dit is bedoeld om de waterstanden van die gebieden te kunnen monitoren. Verder zal data verzameld worden in het kader van het
meetprogramma welke wordt opgezet. Belangrijk bij het plaatsen van
deze peillatten is het vaststellen van de maaiveldhoogte voor de gebieden waar deze worden geplaatst. Zodoende kan middels het aflezen
gemakkelijk geconcludeerd worden indien het gebied waar de peillat is
geplaatst te kampen heeft met een watertekort of een wateroverschot.
OWMCP streeft naar uitbreiding van haar netwerk aan digitale waterstandsmeters (thalimedes).

Foto: Medewerkers OWMCP bezig een peillat
te plaatsen bij de instroomzijde van het
Clarapompgemaal in de Westelijke polders
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Ter verhoging van de veiligheid op Wakay heeft het OWMCP in overleg
met het Nationaal Leger een uitkijkpost gebouwd op Wakay. Deze zal
bemand worden door militairen die ter plekke zijn gedetacheerd. De
ligging van deze uitkijkpost is heel strategisch gekozen waarbij alle
aankomende bezoekers vanuit zowel de rivierzijde als het kanaalzijde
tijdig gesignaleerd kunnen worden. Het Wakaypompgemaal is van eminent belang voor de gehele rijstsector in Nickerie, vandaar dat optimale veiligheid een must is. Intussen wordt ook de dienstwoning van de
medewerkers op Wakay gerenoveerd en van een verflaag voorzien.

Foto: De uitkijkpost die is gebouwd te Wakay

Nanikreek wordt opgeschoond
De Nanikreek welke een heel belangrijke functie vervult in het lozen van overtollig water naar de Corantijnrivier wordt thans opgeschoond door een aannemer. Het is bij de recente hoge waterstanden gebleken dat overtollig water niet optimaal afgevoerd kan worden via de Nanioverlaat. Dit kwam doordat de
Nanikreek dichtbegroeid was en op enkele plaatsen zelfs verstoppingen waren geconstateerd. Het
overlegorgaan heeft na onderlinge afstemming besloten om deze kreek zo snel als mogelijk opgeschoond te krijgen om een ramp te voorkomen. Uit ervaring is vastgesteld dat de lekbeteugelingsdam
een waterstand boven de 3.5NSP niet zou kunnen dragen met als gevolg dambreuken. Het resultaat zal
zijn dat niet alleen landbouwgebieden maar ook woongebieden onder water kunnen komen te staan.

Foto: Een dragline bezig met het opschonen
van de Nanikreek

Partners treffen voorbereidingen EU project

Overlegorgaan Nickerie gaat het veld in

In het kader van de voorbereidingen
van het EU project welke is toegewezen
aan de samenwerkende partners
OWMCP, het Waterschap Rijn en IJssel
en Wereld Waternet, komt er een delegatie vanuit deze organisaties in augustus naar Nickerie. Bij deze gelegenheid zullen er zoveel mogelijk gesprekken gevoerd worden met locale waterbeheersinstanties. Dit is bedoeld om kennis te maken met de verschillende partners in het waterbeheer die betrokken zullen zijn in het EU project “Sustainable and Integrated watermanagement in Nickerie”. Wereld
Waternet, welke als penvoerder optreedt bij dit project, is thans bezig de
laatste hand te leggen aan het contract met de Europese Unie. Dit project,
waarvan OWMCP lokaal de trekker van zal zijn, moet het waterbeheer in
Nickerie op een duurzame manier naar een hoger niveau tillen.

Het overlegorgaan welk
regulier bij elkaar komt
heeft recentelijk een veldbezoek gebracht aan enkele
lokaties het waterbeheer in
Nickerie rakende. In gezelschap van de directeur van
het OWMCP en de coӧr dinator regio west van het Foto: De coordinatioren van LVV regio west,
OW regio west en de directeur OWMCP in
ministerie van LVV was de overleg met de DC van Nickerie
DC van Nickerie op bezoek
bi j de Naniverdeelwerken en het Van Wouwkanaal. Zodoende kunnen de diensthoofden zich beter oriënteren over zaken die worden
besproken tijdens het regulier waterbeheersingsoverleg.
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