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ELKE DRUPPEL TELT

Rotterdammerpionier
vandruppelirrigatieop
Kaapverdië
Hijwas i/jaar toenhijalsboerenzoonKaapverdiëverliet.Dertigjaarwoonâzenwerktehijin
Nederland,onderanderealskroegbaas.Nu isGeronimoLopesterugopKaapverdië,als.groenteteler
enalseerstetelerdiemetsucceszijnveldenbevloeitmetdruppelirrigatie.
"Alsikhadgewetenwaterallemaalbij
kwamkijken,weetiknietofikhieraanbegonnenwas",zegtGeronimo.Tienjaargeledenis
hijuitNederlandnaarKaapverdiëteruggekeerd,terugnaarheteilandSantoAntâo,terug
naardevalleiwaarhijvroegermetzijnmoeder
enomawoonde.Eenvalleimetsteilehellingenenbenedeneendrogerivierbedding,
waardoorslechtsinderegentijd water
srroomr.AlenkelejareneerderhadGeronimo
eenstuklandvanvierhectaregekochttegen
eenhellingindezevallei,deRibeiraGrande.
Geronimo:"Toenwasdegrondnoggoedkoop.
Nuberaaljetientot 15maalmeervoorhetzelfdestukbraakliggendterrein."Omde
grondtekunnenbenuttenheeft Geronimo
terrassenlatenaanleggenomvoldoendeveldjestekrijgenvoorhetverbouwenvangewassen."DatiseenmethodedieweallangtoepassenopSantoAntâo.Wemoetenwel.Opdit
eilandontbrekengrotevlakkestukkenland.
Allesisheuvelachtig.Metdeterrassenhoudje
hetregenwaterendegrondvast."
Deterrassen lietGeronimodoorman-

Geronimodemonstreerthoedruppelirryjatiewerkt.
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nenuit debuurt aanleggen.Vanuit Nederlandstuurde hijgeldnaarzijn moeder om
dewerkerstebetalen.Maat dat functioneerdeniet."Ikmerktedatikzelftoezicht moest
houden.Toenbenikhiergaan wonen."In
1515)3 h e t Geronimoeenwaterputgravenvoor
8000gulden.InNederland kocht hij een
pompvoor6000gulden,waarmeehij 26ton
water peruur kanoppompen.En eenjaar
later bouwdehijeenwatertank van250.000
literboven regendeheuvelomdeterrassen
vanbovenaftekunnen bevloeien.

Zuiniger met water
InhetbeginverbouwdeGeronimouitsluitendmaniokenbananen."Ikhadweinigervaringmetlandbouw.Alleenalsjongenhebik
opdeveldenvanmijnmoedergewerkt.Daarombegonikmetgewassenwaarvanikweet
datdiehiergoedgroeien.Viagootjes lietikhet
watervanbovennaardeterrassenvloeien.Zo
doenveelboerendat.Maardaarbeniknuvan
afgestapt.Opeendagkwamikingesprekmet
demoedervaneenvriendinvanmijn dochter.

SantoAntâoise'énvandeeilandenvan
Kaapverdië,eeneilandengroep400kmvoor
dekustvanWest-Afrika. Wateriseen
schaarsgoedopSantoAntâo.Voorwater
datopgepomptwordt,moetbelasting
betaaldworden.Voorduizend literbetaalt
men8escudos(7eurocent)perton.Bij
gebruikvanwatervoordruppelirrigatie,
betaaltmendehelft.Hetisvelemalen
goedkoperdanwanneerhetwaterdooreen
watertankwagengebrachtmoetworden.
Datkost300escudosperton.

ZijwerktebijdeFAO(devoedsel-enlandbouworganisatievandeVerenigdeNaties].Op
diteilandwildezeeen demonstratieproject
beginnenvoorhetverbouwenvangroente.Ze
vroegmeofikgeïnteresseerdwasineenproefprojectopmijn bedrijf Ikwerdnieuwsgierig.
Helemaalroenikhoordedarzemetdruppelirrigatiedeplantenwildengaanbevloeien.Dat
wasietsnieuwsvoorKaapverdië.Wehebben
roeneenbuisvanherwaterreservoirnaarhet
demonsrratieveldaangelegd.Daaropslotenwe
dunneslangenaan,waaraankleineuitlaatjes
zittenwaaruitlangzaamwaterdruppelt.Het
iseenslimsysteem.Jelegtdeslangenophet
groentebedenbijiederuitlaatje plantjede
zaailing.Jekanzopreciesdehoeveelheidwater
doserendiedeplantnodigheeft.DeFAOgaf
mezaaigoedenbegeleiddehet proefproject.
Toenikzaghoegoeddatwerkteenhoeweinig
watetjeeigenlijknodighebrmetdruppelirrigatie,raakteikenthousiast."
InmiddelsbevloeitGeronimoalzijn terrassenenveldenmetdruppelirrigatie. Hij
heeft ervoor22.000euroaanbuizenenslangenliggen.Hij heeft zeinNederland
gekocht.Slechtsdriemaalperweeklaat hij
depompeenpaaruur draaienomherwaterreservoirboventevullen.
Middentussendeterrassenstaathethuis
waarinGeronimometzijnvrouwGetruden
hun tweedochterswoont.Binnenstaatmeubilairdathijineentweedehands meubelhal
inRotterdamkochr.Indekasrliggenenkele
beduimeldeboekenovergroenteteeltdiehij
eenkeeropdekopheeft getikt."Ikwistniets
overgroenteverbouwen.Ikhebgeenopleidinggehadalsgroenteteler.Maarhetmeeste
hebikgeleerdtijdenshet demonstratieproject
vandeFAO.Enverderleerjedooreriederdag
meebezigtezijn.Regelmatigleesikmijnboekenendenkeroverwelkegewasseniknog
meerwilgaanverbouwen."InNederland
heeft Geronimoindehavenenindefabriek
gewerktentwaalfjaarlanghadhijeenbarin
Rotterdam.Dieheeft hijverkocht.Alzijngeld
enhetgeldvanzijnvrouwhebbenzeindit
tuinbouwbedrijfgestoken.Inmiddelshebben

ze20mannen en vrouwen in dienst. Iedere
dagzijn Gertrud en Geronimo van zonsopgang tot na zonsondergang in deweer."Het is
zwaar werk. In het begin had ikmijn bedenkingen. Ikben zeven dagen per weekmet dit
bedrijf bezig.Ikzegdat ook tegen anderen die
eengroentebedrijf willen beginnen."

Groothandel in slangen, buizen
en kranen

Uiteenwaterputbenedenwordtwateropgepomptnaarhetwaterreservoirbovendeterrassen.

Veelanderelandbouwers vanhet eiland
enzelfsdaarbuiten komenopbezoek."Ik
geefzeadviesenmaakzeenthousiast om
ookdruppelirrigatie tegaangebruiken.Met
namevoorhetverbouwen vangroenteis
dezevormvanirrigatieuiterstgeschikt.En
nu devraagnaargroentesterk toeneemt,
willenookandereboerenomschakelen naar
groente telen.Daaromhebikbesloten
importeur engroothandelaar tewordenvan
buizenenslangenenkranen voordruppelirrigatie."Beneden langsdewegindevallei
bouwt Geronimo momenteeleenopslag,
winkeleneennieuw woonhuis.
Iedereochtend oogstGertrud met enkele
vrouwendegroente:tomaten,paprika's,
aubergines,wortelenenkoolsoorten.Gertrud:"Vroegeratendemensen hier weinig
groente.Maardat isaanhetveranderen.Dat
komt misschien ookdoordeKaapverdianen
dieinEuropa hebbengewerktenzijn teruggekomen.Zijhebben inEuropaandersen
ookgezonder lereneten.Nu kunnen wede
vraagnauwelijks aan.Onzegroente vindt
gretigaftrek. Ookindetoeristenhotels."
Voordemiddagisallegroente verkocht.
Ongeveer60ptocentvandegroenteverkopenzeopSantoAntàoen40procent ophet
nabijgelegen eilandSâoVicente.

Warmer en droger
Hetheiejaar dooroogstenGeronimoenzijnvrouwGertrudeengrootaantalverschillendegroenten.
VolgendjaarstaathiereenwinkelwaarvanuuGeronimoallesvoordruppelirrigatiezalgaanverkopen.

Geronimoheeft deindrukdathetde
laatstejaren warmer wordtopKaapverdiëen
daterminder regenvalt."Ikziedathetdrogerwordt.Daarom isdruppelirrigatie een
uitkomst,omdat hetpreciesdozeertwateen
plant nodigheeft. Hetiseenprachtigsysteem.Jekunt hiermeevrijwel hethelejaar
doorgroenteverbouwen.Maardekostenom
dit terealiserenliggen hoog.Voorveelkleine
boerenopheteilandzalhetmoeilijkzijn om
overteschakelen.Jehebteenaardig startkapitaalnodig.Endaarligteenprobleemvoor
deboerendiehierzijn blijven wonen.Alsze
geldwillen lenen,moetenzedaarover16
procent rentebetalen.Datisnietoptebrengen.Watwijondernomen hebben,isalleen
weggelegdvoormensen diegeldinhetbuitenland hebbenvetdiendendiebereid zijn
alhun tijd inhetbedrijftesteken.Maar wij
weten nu dat hetdemoeiteloont." f
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