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Project launch
“Capacity building for
Integrated
watermanagement in
Nickerie,
West Suriname”
Dec—2012

Foto: De vier Storkmotoren die er
prachtig uitzien na de algehele revisie

Op 2 november 2012 vond de offi ciele eindoplevering van de renovatie van het Wakaypompgemaal
plaats. Deze werkzaamheden werden opgestart in mei 2010 en gefinancierd uit EU middelen. De werkzaamheden bestaan onder andere
uit de bouw van 2 nieuwe woningen,
, aanpak waterleiding installatie,
plaatsen van een nieuwe generator, revisie van alle 4 pompen, creëren van opslagfaciliteiten en andere kleine werkzaamheden. Het
totaal project heeft ruim Euro 3
miljoen gekost. Een aantal kleine
projectonderdelen zijn uit eigen
middelen bekostigd.

Foto: De pompen werden ceremonieel in
gebruik genomen middels het doorknippen van een lint door de DC van Nickerie
dhr.Wedprekash Joeloemsingh

regering vertegenwoordigde benadrukten allen het belang van de
Wakaypompen voor de agrarische
sector in Nickerie. Goed beheer en
onderhoud van de gerenoveerde
Foto: De buitenkant van het gemaal is
ook van een nieuwe verflaag voorzien
faciliteiten is van eminent belang
om de watervoorziening in droge
pompen. De veiligheidsvoorzienin- perioden te garanderen. Met het
gen zijn verbeterd met een goede opstarten van alle 4 motoren was
samenwerking tussen OWMCP en de officiële oplevering een feit.
het Nationaal Leger.
De aanwezigen waren zeer positief
Vertegenwoordigers van de aan- gestemd over de staat waarin het
nemer, boeren organisaties, behuidig Wakaygemaal verkeert. OWstuur OWMCP en de Districtscom- MCP zal zich verder inzetten om het
missaris van Nickerie dhr. Wedgeheel professioneel te beheren.
prekash Joeloemsingh die de

Dijkgraaf Stichtse Rijnlanden op kennismakingsbezoek

EU project launch december 2012

Gebruikmakend van zijn aanwezigheid in
Suriname heeft dijkgraaf Patrick Poelmann
van het waterschap Stichtse Rijnlanden
OWMCP met een 1 daags bezoek vereerd.
Hier heeft hij kennis mogen maken met het
waterschapsgebeuren in Nickerie. Na een
rondleiding in de polders en een bezoek
aan het Adron heeft hij een beleefdheidsbezoek gebracht aan de DC van Nickerie. Het
waterschap Stichtse Rijnlanden bestrijkt
Foto: Dijkgraaf dhr.Patrick Poelmann overhandigt
een boek als presentje aan de DC van Nickerie
een gebied van ca 82.000ha en er wonen
ongeveer 750.000 inwoners. Het zit voornamelijk in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Zijn organisatie heeft voldoende ervaring
en knowhow opgebouwd in de afgelopen decennia die zeker voor de verdere ontwikkeling
van waterschappen in Suriname nuttig kan zijn. Hij heeft ook postieve indrukken mogen
ervaren in Nickerie en toont voldoende begrip dat het proces van reactivering van waterschappen heel veel tijd vergt. Het vraagstuk van watergelden is volgens hem heel belangrijk wil men komen tot een goed functionerende waterschap. Hij draagt Nickerie ook een
warm hart toe en kijkt uit naar een vervolgbezoek.

Met de ondertekening
van het contract tussen de
EU en Wereld
Waternet op 17
augustus j.l.
worden nu de
voorbereidingen getroffen voor de launch van het
EU project. Thans wordt de laatse hand gelegd aan
het bemensen van de verschillende werkgroepen en
structuren binnen het project. Ook het aanwerven
van personeel voor het project is al in volle gang. De
verwachting is dat met de komst van de Nederlandse
partners Rijn en IJssel en Wereld Waternet de start
gegeven kan worden van het project. In dezelfde
werkweek zullen er ook intensieve projectmanagement trainingen worden verzorgd om het project
succesvol te doen verlopen.

SAMEN WERKEN AAN WATER , VOOR NU EN VOOR LATER
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Het contract met de vorige aannemer voor het chemisch onderhouden
van het Corantijnkanaal is reeds verlopen. Die werkzaamheden omvatten vijf bespuitingsrondes. Om het Corantijnkanaal in goede conditie te
houden is continu onderhoud een dringende noodzaak. Uit ervaring is
gebleken dat in periodes waar er geen water uit het Corantijnkanaal
wordt aangevoerd naar de rijstpolders er zich “graseilandjes” kunnen
ontwikkelen. Dit is recentelijk ook het geval geweest waarbij het nodig
was een dragline in te zetten om deze “graseilandjes” te verwijderen.
Inmiddels heeft ook een aanbesteding plaatsgevonden voor verder
onderhoud van het kanaal. De aannemer R. Balwantgir heeft het werk
als laagste inschrijver toegewezen gekregen en heeft in de eerste week
van november de werkzaamheden aangevangen. Op hem rust de taak
om het Corantijnkanaal gedurende een jaar vrij te houden van begroeiing, teneinde een goede doorstroom van het water te hebben.

Foto: Het moment waarop de bus met inschrij
-vingsdocumenten wordt opengedaan door
August Lila , hoofd van de Afdeling Onderhoud en Bediening. Dit gebeurde in het bijzijn
van de aannemers

Hoofd Telesur West op bezoek bij OWMCP
Het hoofd van Telesur regio West dhr. R. Doulat heeft op 22 oktober
een bezoek gebracht aan Wakay. Het bezoek had een tweedelig karakter m.n. oriëntatie en het bekijken van mogelijkheden ter verbetering
van de telecommunicatie voorzieningen in het OWMCP gebied. Ook vanwege digitalisering van dataverzameling en -uitwisseling middels de ICT
mogelijkheden is het van belang dat de telecommunicatie verbindingen
verbeterd worden. De nodige metingen zullen moeten uitwijzen hoe
hierin speciale voorzieningen kunnen worden getroffen. De toekomstige ontwikkelingen van het gebied vereisen een goede communicatie
infrastructuur.

Foto: Hoofd Telesur West dhr. R. Doulat
(tweede vanuit links) op Wakay

Voorbereidingen watervoorziening najaarsinzaai 2012
Naast de reguliere bijeenkomsten van de waterbeheer instanties OWMCP, RO, OW en LVV heeft
op 17 okt jl. een speciale bespreking plaatsgevonden in verband met de voorbereidingen ter garandering van een vlotte watervoorziening voor het seizoen. De inzaaiperiode is door LVV vastgesteld van 1 november tot en met 31 december 2012. OWMCP zal ernaar streven het waterpeil in de
Nannizwamp te houden op ca 2.50+ NSP. De primaire aanvoerleidingen onder beheer van OW zijn
voor een groot deel reeds opgeschoond, terwijl de overige nog goedkeuring van Paramaribo behoeven. Op polder niveau zullen de landbouwers ook eraan moeten meewerken dat de leidingen
onder hun verantwoordelijkheid opgeschoond dienen te worden. De Wakaypompen zijn op 25
oktober 2012 opgestart. Vanwege de huidige weersomstandigheden is het verwachtbaar dat
langdurig moet worden gepompt. OWMCP heeft reeds een beroep gedaan op de regering additionele middelen vrij te maken zodat er geen stagnaties optreden in de aanvoer van irrigatiewater.

Foto: De vertegenwoordigers van de verschillende
waterbeheerinstanties tijdens het overleg

WUR studenten lopen stage bij OWMCP

Rehabilitatie Waterschap Corantijnpolder

Het Overliggend Waterschap
MCP heeft thans twee studenten vanuit de Wageningen
Universiteit Nederland (WUR)
op stage. In overleg met hen
zijn er speciale onderzoeksopdrachten geformuleerd welke
zeker zullen bijdragen aan het
vergaren van meer kennis
over het watersysteem waarin het OWMCP opereert. Student Edwin
Donker (l) zal nagaan wat het effect is van de waterstanden in de
Corantijnrivier op het aanvoeren van water vanuit Wakay, terwijl
Yvonne Hidding (r) zich zal concentereren op het systeem van
waterverdeling in de Westelijke polders.

Middels een laatste stakeholders meeting in oktober is het rehabilitatieproject van de Corantijnpolder van start gegaan. Het ingenieursburo SINTEC NV
hield een presenatie waarbij werd ingegaan op de werkzaamheden die in het
kader van de rehabilitatie verricht zullen worden. Intussen heeft de aannemer een aantal kunstwerken in het gebied al aangepakt welke bevorderend
zullen werken naar een betere waterbeheersing. Ook zijn er duikers geplaatst, zijn er wegen bezand terwijl ook enkele lozingen reeds zijn opgehaald. De verwachting is dat dit project een wezenlijke bijdrage zal leveren
aan het beter en efficienter beheersen van het water in het gebied. De voorbereidingen om te komen tot verkiezingen binnen alle waterschappen in Nickerie zijn al op gang gekomen, wat betekent dat het bestuur van dit waterschap een geheel gerehabiliteerde waterschap onder haar beheer krijgt.
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