
Ter afsluiting van de basis in-
troductietrainingen in de peri-
ode 23 juli tot en met 21 
augustus 2013 voor de  
Inliggende Waterschappen 
heeft OWMCP certificaten 
uitgereikt aan deze besturen. 
Deze  vond op 6 september 
2013 plaats waarbij o.a. de 
DC van Nickerie dhr.  
W. Joeloemsingh en de voor-
zitter van de Commissie ater-
schappen dhr. Guido van der 
Kooye ook aanwezig waren. 
Alle sprekers benadrukten het 
belang van de functionering 
van de waterschappen en dat 
vooral de betrokken actoren 

met elkaar in overleg en 
samenwerking het waterbeheer 
in het district ter hand moeten 
nemen. De aangereikte tools 
dienen als basis en aanzet om 
de operationalisering van de 
waterschappen van de grond te 
krijgen. In nauw overleg met de 

Commissie Waterschappen zal 
het natraject verder gestalte 
krijgen. De DC benadrukte bij 
deze gelegenheid dat het nog 
enkele jaren kan duren voordat 
de waterschappen daadwer-
kelijk functioneren zoals wij dat  
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Management OWMCP volgt trainingen 

Gedurende de periode 9 
tot en met 19 september 
2013 is het manage-
mentteam van OWMCP 
onder leiding van de di-
recteur te gast geweest bij 
de Nederlandse samen-
werkende partners 
Wereld Waternet en  
Waterschap Rijn en IJssel  
in het kader van de 
uitvoering van het EU pro-
ject “Capacity building for 
integrated water manage-
ment in Nickerie, West 

Suriname”. De vorderingen binnen alle vier thema’s werden hierbij 
geevalueerd. Ter ondersteuning bij de uitvoering van het project zijn 
zowel kennis en ervaringen uitgewisseld tussen de partners. Dit bezoek 
was mede in het kader van thema 4 uit het project waarbij het manage-
ment van OWMCP specifieke trainingen heeft mogen volgen in Neder-
land. De onderwerpen waarop de trainingen waren gericht zijn o.a. 
Projectmatig werken, Praktische ervaring Handhaving en Keur, Situa-
tioneel leiding geven en Integraal Waterbeheer. 
 

Foto: De voorzitter van het Waterschap 
Paradise en Longmay kreeg zijn certifi-
caat uitgereikt uit handen van de DC van 
Nickerie dhr. W. Joeloemsingh 

Foto: De trotse bestuursleden bij de  
certificaatuitreiking 

Het regulier 
overleg met 
betrekking tot 
het waterbe-
heer in Nickerie 
werd op 18 
oktober jl. 
gehouden mede 
in het kader van 
de komende 
inzaai periode. 
Deze is door het 
ministerie van 
LVV intussen 
vastgesteld en duurt van 1 november tot en met 31 decem-
ber 2013. Gezien de huidige weersomstandigheden 
waarbij het Nannizwamppeil dagelijks een dalende trend 
vertoont is het de verwachting dat de Wakaypompen zullen 
moeten zorgen voor irrigatiewater. De waterbeheersing-
spartners OWMCP, OW, LVV en RO benadrukken nog-
maals het belang van overleg en samenwerking om o.a. het 
waterbeheer zo efficiënt en effectief mogelijk te doen 
plaatsvinden. Op de landbouwers wordt dan ook een 
beroep gedaan zuinig om te gaan met irrigatiewater.  

Foto: Het OWMCP management op bezoek bij het 
Waterschap Rijn en IJssel 

Waterbeheersingsoverleg  

graag zouden willen. De basis-
trainingen zijn volgens hem pas 
de eerste stap. De behandelde 
thema’s waren o.a. Waterbe-
heer in Nickerie, de Rol van 
Waterschappen, Organisatie 
(Planning en Budgettering) en 
en Samenwerking. Dit trainings-
programma werd mede moge-
lijk gemaakt door het EU pro-
ject, welke OWMCP thans in 
uitvoering heeft met Wereld 
Waternet en het Waterschap 
Rijn en IJssel. 

Foto: Voorzitter Waterschap Clarapolder 
mocht zijn certificaat in ontvangst  
nemen uit handen van de voorzitter van 
de Commissie Waterschappen dhr. G 
van der Kooye Msc. 

Foto: De vertegenwoordigers van OW, LVV, RO en 
OWMCP tijdens het overleg 
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Studenten Wageningen Universiteit doen hun onderzoek bij OWMCP 

Goed en betrouw -
bare logistieke 
voorzieningen voor 
de reguliere oper-
aties vanuit het 
OWMCP kantoor te 
Nw. Nickerie en 
Wakay moeten 
altijd gegarandeerd 
zijn. Alle buiten-
boordmotoren bin-
nen het huidig 
bestand van OW 

MCP hebben daarom recentelijk allemaal een revisie onder
-gaan om de bedrijfszekerheid te garanderen.De aanschaf 
van een nieuwe Yamaha 40 PK is hierbij dan ook een wel-
kome aanwinst. Het streven is erop gericht om de logistieke 
mogelijkheden verder te verbeteren op korte termijn. 

OWMCP verbetert logistieke voorzieningen 

Staatsolie N.V. voert besprekingen met OWMCP 

De ABS voorschriften waarvan AWS’96 en UWS’96 onderdeel 
van zijn, zijn niet bij alle betrokken actoren voldoende bekend 
gezien de problemen die in het veld worden geconstateerd bij 
diverse aanbestedingen en controle op de uitvoering van 
werken. Het ministerie van Openbare Werken heeft hiervoor 
een speciale training geinitieerd ten behoeve van medewerkers 
van verschillende ministeries. OWMCP heeft twee van haar 
medewerkers afgevaardigd om ook deel te nemen aan deze 
trainingen. Ter afronding van dit geheel werd een tweedaagse 
sessie gehouden bij het OWMCP waaraan verschillende locale 
stakeholders hebben geparticipeerd. Deze training  werd ver-
zorgd door Dr. H. Blinker die een deskundige is op dit gebied. 

De studenten IJsbrand Groeneveld en Verveld Koort 
vertoeven van 1 oktober tot en met medio december 2013 
bij OWMCP. Hun onderzoeksactiviteiten  zijn gefocust op het 
verzamelen van o.a. data op hydrologisch gebied w.o.     
debietmetingen bij de hoofdinlaten van Wouwkanaal, HA en 
IKUGH en onderzoek naar de pompefficiëncy van het Wa-
kaypompgemaal.  Hiermede hopen wij meer inzicht te kunnen 
verkrijgen in de waterverdeling en de interactie tussen het 
Wakay gemaal, de Nannizwamp en de genoemde inlaat 
werken. Hun onderzoek moet een bijdrage leveren aan thema 
2 van het EU project welke OWMCP thans in uitvoer heeft 
met haar Nederlandse partners.  Foto: De WUR studenten tijdens hun kennis-

making met hun begeleiders bij OWMCP 

 Trainingen in aanbestedingsregels 

Chinese delegatie op bezoek bij OWMCP 

Een chinese delegatie onder 
auspiciën van het IDCS
(Investment en Development 
Corporation Suriname) heeft op 
1 oktober 2013 een bezoek 
gebracht aan OWMCP. De 
Chinese delegatie bekijkt de 
mogelijkheden om te investeren 
in de agrarische sector in Nick-
erie. Dit bezoek had een 
oriënterende karakter o.a. met 
betrekking tot de beschikbaar-
heid van voldoende irri-
gatiewater. Alle relevante stu -
dierapporten zijn door OWMCP beschikbaar gesteld. De delegatie 
stond onder leiding van de heren Gunther en Zalmijn. De vertegen-
woordigers van LVV regio west dhr. G. van der Kooye en dhr. Charles 
Perk van OW Regio West waren ook uitgenodigd op deze bijeenkomst.  

In verband met geplande exploratie booractiviteiten van 
Staatsolie Maatschappij N.V. in het OWMCP gebied zijn 
gesprekken geweest met betrekking tot het beschikbaar stel-
len van het terrein op kamp 13 te Zuiddrain. Op de lokatie 
van de huidige kamp zal Staatsolie voorzieningen treffen ten 
einde haar exploratiewerkzaamheden te kunnen doen in het 
gebied. Dat betekent dat de huidige opstallen verwijderd 
zullen worden. Na het vertrek van Staatsolie zal OWMCP het 
terrein verder inrichten naar eigen inzichten. Door beide part-
ners zijn wederzijds de volle medewerking toegezegd met 
betrekking tot het succesvol doen uitvoeren van de exploratie 
werkzaamheden. Foto: De vertegenwoordigers van Staatsolie in 

gesprek met het management van OWMCP 

Thema 1 bijeenkomsten EU project gestart 

Foto: Met gepaste trots overhandigt de directeur 
de nieuwe machine aan de bootdrivers 

Foto: De Chinese delegatie in de vergaderzaal 
van het OWMCP 

De werkgroep welke belast 
is met het uitvoeren van 
thema 1 uit het EU project is 
recentelijk voor de eerste 
keer bij elkaar geweest. 
Deze werkgroep heeft als 
belangrijkste taak het 
oprichten van een water-
platform in het district Nick-
erie. Deze eerste bijeen-
komst was vooral bedoeld 
als kennismaking en het maken van verdere werkafspraken.  

Foto: Vertegenwoordigers van OW, LVV, RO , 
SWM, Districtsraad, Inliggend Waterschap  en 
OWMCP tijdens het overleg 


