
Op vrijdag 17 oktober 2014 
heeft de installatie van het Wa-
terplatform Nickerie plaats ge-
vonden. Voor dit bijzonder ge-
beuren in het rijst district zijn 
enkele gasten uitgenodigd. On-
der bevond zich de minister van 
R.O.dhr. S.Betterson, de EU ver-
tegenwoordiger O. Hayes en 
de directeur van Stg. Wereld 
Waternet dhr. K. Comvalius.  De 
heren O. Hayes en K. Comvalius 
zijn speciaal naar Suriname 

afgereisd om dit bijzonder 
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BEZOEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIE 

Foto:  De  Nederlandse missie: Bram Zandstra, Kenneth Comvalius, Annemarie Kra-
mer, en Koen Maathuis  

Een Nederlandse Missie bestaande uit 4 personen heeft in de week 
van 13 t/m 17 oktober 2014 in het kader van het EU– project een 
werkbezoek gebracht aan het Overliggend Waterschap MCP. De 
missie bestond uit dhr. Bram Zandstra, dhr. Kenneth Comvalius, mevr. 
Annemarie Kramer en dhr. Koen Maathuis. Dit  bezoek vond plaats 
het kader van de launch van het waterplatform en het waterkwali-
teitmeetprogramma van thema 2. Dhr. Jan Lourens directeur van het 
Waterschap Rijn en IJssel kon vanwege persoonlijke omstandighe-
den niet aanwezig zijn. 

Op vrijdag 10 oktober 2014 
heeft een Maleisische delega-
tie een bezoek gebracht aan 
OW MCP. De delegatie be-
stond uit 3 heren   die bege-
leid werden door de coördi-
nator Regio West L.V.V. ,dhr. 
G. Van der Kooye, vergezeld   
van dhr. N. Pawirodikromo en 
de directeur van het ADRON,  
S. Jairam,.  De delegatie is op 
verzoek van de Surinaamse 
overheid in ons land om na te 
gaan hoe de rijstproductie 
kan worden verhoogd. Bij 
OW MCP is nagegaan of de 
waterlevering gegarandeerd 
is. In de maand november wordt een 2e missie verwacht. Bij 
OW MCP is een presentatie gehouden over de activiteiten en 
taken van het Overliggend Waterschap. De gasten gaven ook 
een presentatie over hun missie. 

 

MALEISISCHE DELEGATIE OP BEZOEK BIJ OW MCP 

Dit platform moet zich verder 

ontwikkelen tot een zelfstandig 

orgaan om iedereen die te ma-

ken heeft met water aan te 

trekken teneinde samen te den-

ken en te werken aan water. 

Anno 2014 is water zo belang-

rijk dat het gekoesterd moet 

worden. Het waterplatform is 

een onderdeel van het EU-

project (thema 1) dat met de 

drie samenwerkende partners 

t.w.  Waterschap Rijn en IJssel, 

Stg. Wereld Waternet en OW 

MCP tot stand is gekomen. 

gebeuren bij te wonen. Ook 

waren aanwezig de onderdi-

recteur van S.W.M., dhr. A. 

Linger en de vertegenwoordi-

gers van het Waterforum Suri-

name de heren R. Essen en M. 

Hindori. De bedoeling van het 

Waterplatform is dat de leden 

zich buigen over  verschillende 

 

 

 

Foto:  Van links naar rechts de.minister 
van R.O. Mr. S. Betterson, D.C. W. 
Joeloemsingh, dhr. K. Comvalius direc-
teur Stg. Wereld Waternet, dhr. Hindori 
M. voorzitter OWMCP en dhr. Small R. 
voorzitter Waterplatform 

Foto:  De minister van R.O. dhr. S. 
Betterson en dhr. Small R. bij de over-
handiging van de hamer van het Plat-
form als teken van het voorzitterschap 
van het platform 

Foto: EU vertegenwoordiger Odran 
Hayes 

onderwerpen aangaande het 
waterbeheer in Nickerie. 

Foto :  Dhr. Small R (links), de delega-
tie  leden: Tapsir Bin Serin, Abdul 
Rahman Haron,Anas Ahmad Nasaru-
din, dhr.  N. Pawirodikromo, dhr. G. 
Van der Kooye  & dhr. S. Jairam 
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STAGIAIR WAGENINGEN UNIVERSITEIT DOET ONDERZOEK BIJ OW MCP 

 
In de maand oktober 2014 zijn er 4 personen in dienst 
getreden bij OW MCP. Het personeel is uitgebreid met 3 
technische medewerkers te weten: Raashnie Bishesar,   
Devendra Kisoensingh, Risjaal Baboelall en de interieur 
verzorgster Rosika Jitan. Het Overliggend Waterschap 
MCP wenst de nieuwe personeelsleden succes en voor-
spoed toe in al hun te verrichten taken. 

4 NIEUWE PERSONEN IN DIENST GETREDEN 

 WATERORGANISATIES GOED VERTEGENWOORDIGD IN WATERPLATFORM  

 
Een stagiair van de Wageningen Universiteit in Nederland voert bij het 
Overliggend Waterschap MCP een stage opdracht uit. De student, 
Maarten Wansink, doet onderzoek naar welke waterhoogte gewenst is 
op veld-of polderniveau. De waterschappen die hij bezoekt om metin-
gen te verrichten zijn onder meer: Waterschap van Drimmelenpolder, 
Waterschap Sawmillkreekpolder, Waterschap Clarapolder, Water-
schap Hamptoncourtpoldr en Waterschap Europolder Noord. Uit de 
verkregen data gaat de stagiair een streefpeil berekenen, zodat er 
bij elke polder bekend is wat het gewenste waterpeil is. De betrokke-
ne zal tot de eind november 2014 zijn onderzoek doen.   

Foto : De stagiair Maarten Wansink  

BESTUURSVERKIEZINGEN OWMCP IN VOORBEREIDING 

WATERKWALITEITSMEETPROGRAMMA OPGESTART 

Het waterkwaliteitsmeetprogramma 
als onderdeel van thema 2 van het 
EU project is op 5 november 2014 
opgestart. Hieraan voorafgaand zijn 
medewerkers van OW MCP door 
onze Nederlandse partners getraind. 
Ten behoeve van de analyses van de 
watermonsters is een samenwerking 
met het Centraal Laboratorium in 
Paramaribo aangegaan. De bedoe-
ling is om inzicht te verkrijgen in de kwa-
liteit van het water t.b.v. de rijstteelt als-
ook van milieuveiligheidsaspecten. Voor-
al het gebruik van pesticiden kan een gevaar vormen voor de toe-
komst. Diverse meetpunten vanaf Wakay tot en met de productiege-
bieden in de polders zijn geïdentificeerd. Dit onderdeel geniet ook de 
volle technische ondersteuning vanuit het waterschap Rijn en IJssel. Aan 
het einde van de training is een eindpresentatie verzorgd door Anne-
marie Kramer (Waterschap Rijn en IJssel) en August Lila (OW MCP). 

Op 17 oktober jl. heeft de installa-
tie van de platformleden plaats 
gevonden. De personen die plaats- 
nemen in het platform zijn allemaal 
instanties en organisaties die zich 
samen gaan bundelen, teneinde het 
beheer van water beter ter hand te 
nemen. Elke organisatie die zich met water bezig houdt mag tot dit plat-
form toetreden. De organisaties en instanties die zijn vertegenwoordigd in 
het platform zijn: bedrijven, touroperators, waterschappen en overheidsin-
stanties w.o. L.V.V., O.W. en R.O. De voorzitter van dit platform is dhr. Richenel Small. 

Foto:  Leden van het Water-
platform  Nickerie 

NAJAARSEIZOEN  2014 AANGEVANGEN  

Het ministerie van L.V.V. regio west heeft de 
inzaai periode vastgesteld. Vanaf 1 novem-
ber t/m 31 december 2014 kunnen boeren 
inzaaien. Vanwege een tekort aan irrigatie-
water als gevolg van het uitblijven van de 
regen, moesten de pompen van Wakay 
opgestart worden. Op maandag 20 okto-
ber om 09.45 uur is gestart met 4 pompen. 
De brandstofvoorziening is gegarandeerd. 

In december worden bestuurs-
verkiezingen voor OW MCP 
gehouden. Deze zullen worden 
voorbereid door een nog te 
benoemen verkiezingscommissie. 
De belanghebbenden zijn reeds 
in kaart gebracht. Vermeldens-
waard is dat deze bestuursver-

kiezingen voor het eerst gehouden 
zullen worden. Hiermee zal ook één van de programma-

punten van het EU project (thema 1) worden gerealiseerd. 

Foto: Bestuur OW MCP 

Foto :  R. Bishesar, D. Kisoensingh, R . Jitan en  R. Baboelall 

Foto : Wakay pompen 

Foto: Annemarie Kramer en August 
Lila  


