Drinkwatervoorziening in de Sahel (Niger)
Een project gerealiseerd in het kader van de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking

i. Inleiding
Sinds de langdurige droogte in het begin
van de zeventiger jaren is de internationale
hulpverlening aan de Sahel belangrijk toegenomen. Teneinde de hulpverlening te
coördineren hebben een achttal Sahelstaten
zich verenigd in het CILLS *, terwijl de
belangrijkste donorlanden, waaronder
Nederland, zich hebben georganiseerd in
de 'Club de Sahel'.
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Niger is een van de landen waarop het
Nederlandse Sahelprogramma is gericht.
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Afb. 1 - Situatieschets projectgebied.

In het programma staat plattelandsontwikkeling centraal, waaronder o.a. het opvoeren en verbeteren van voedselproduktie,
de gezondheidszorg en de drinkwatervoorziening.
Het in dit artikel omschreven project
betreft de drinkwatervoorziening in een
100-tal dorpen variërend van 500 tot 3000
inwoners. De dorpen liggen geconcentreerd
in twee regio's welke hydrogeologisch zeer
verschillend zijn en dus een totaal andere
aanpak vereisen (afb. 1).
Het gebied rond Téra is hydrogeologisch
gecompliceerd: het gebied is opgebouwd
uit vast gesteente (granieten, schisten) en
het grondwater komt vrijwel uitsluitend
voor in zeer locale breukzones in deze
harde rotsformaties. Het opsporen van
grondwatervoorraden is gespecialiseerd en
arbeidsintensief werk, terwijl voor het
exploiteren speciale boortechnieken vereist
zijn.
Het tweede gebied is gelegen rondom
Dosso en Dogondoutchi, langs de grens
met Nigeria, en is geologisch eenvoudiger.
Het gebied ligt in een groot sedimentair
bekken en grondwater wordt overal aangetroffen, zij het meestal op grote diepte
(80 meter of meer). Exploitatie vindt plaats
* Comité Permanent Inter Etat de la Lutte contre
la Sécheresse dans le Sahel (CILLS).
Hoofdkantoor te Ouagadougou, Boven-Volta.

door middel van met de hand (!) gegraven
putten, welke soms al vele generaties lang
in gebruik zijn.
In het navolgende is het accent gelegen op
de Téra-regio; enerzijds vanwege het feit
dat de aangetroffen situatie met betrekking
tot de watervoorziening het meest urgent
was en anderzijds omdat het gebied hydrogeologisch gezien gecompliceerd is en
geheel afwijkt van de Nederlandse situatie.
2. Beschrijving van het gebied
De Liptako-Gourma-regio is een flauw
hellend gebied op een hoogte boven zeeniveau van ca. 300 m in het noorden tot
ca. 200 m in het zuiden. Dwars door het
gebied stroomt de Niger, de enige permanente rivier (zie afb. 1). Het projectgebied waar de boringen uitgevoerd zijn
ligt ten westen van deze rivier, ingeklemd
tussen twee belangrijke zijtakken, de
Gorouol in het noorden en de Dargol in
het zuiden. Ter plaatse worden stollingsgesteentes en metamorfe gesteentes aangetroffen, zoas granieten, migmatieten,
gneiss en schisten. Deze rotsformaties zijn
bedekt door verweringslagen van het
moedergesteente en door jongere sedimentaire afzettingen. Plaatselijk komt het vaste
gesteente aan het oppervlak voor, maar in
het algemeen bevindt het zich op een diepte
van 10 à 25 meter. Kenmerkend voor het
landschap zijn de oude evenwijdige duinenrijen, bijna oost-west georiënteerd en abrupt

eindigend bij de rivier de Niger. Laterietplateaus als zijnde restanten van oude
verkitte ijzerrijke bodems geven het gebied
plaatselijk meer reliëf. Zij komen met name
in het zuidelijke deel van het projectgebied
voor. Langs de randen van deze eenheden
vormen zich, als gevolg van een grote
oppervlakte-afvoer, plaatselijk grote meren.
Hydrogeologisch zijn met name de ganggesteentes, 'dykes' genoemd, bestaande uit
doleriet of kwarts, van belang. Deze manifesteren zich als kammen in het landschap.
Ze komen lang niet allemaal aan de oppervlakte voor. In en langs de rand van deze
ganggesteentes treft men goed gebroken,
veelal watervoerende zones aan. Bij dunne
verweringsdekken zijn ze duidelijk als lijnvormige elementen, van soms wel meer dan
10km lengte, op de luchtfoto's te herkennen.
De neerslag, variërend van ca. 400 mm/jaar
nabij de grens met Mali, tot ca. 500 mm/
jaar in de omgeving van Téra, valt ruwweg
in de periode juni-september. Er bestaat
een goed ontwikkeld oppervlakte drainagesysteem, in de vorm van talrijke, snel
droogvallende beekjes (marigots). De
gebiedsafvoer, welke voornamelijk via de
Dargol en de Gorouol plaatsvindt, bedraagt echter minder dan 5 % van de
neerslag. Opmerkelijk zijn dan ook tijdens
en na het regenseizoen de vele kleine en
grote meren (mares), die lokaal water ontvangen, maar vrij snel opdrogen. In
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depressies in de duingebieden kan de infiltratie aanzienlijk zijn. In welke mate de
huidige neerslag bijdraagt aan de voeding
van de diepe grondwatervoorraden is een
belangrijk, doch vooralsnog onbekend
vraagstuk.
3. Bevolking en huidige watervoorziening
De bevolkingsdichtheid van het gebied
bedraagt ongeveer 15 inwoners per km 2 .
In de regio komen verschillende stammen
voor, waaronder de Songhai, Haoussa,
Peulh. Bella en Touareg. De Songhai in het
centrale gedeelte en de Haoussa langs de
rivier vormen permanente nederzettingen
in de vorm van middelgrote dorpen (5003000 inwoners). De Peulh, Bella en Touareg
leven een nomadenbestaan; zij vormen een
numerieke minderheid, maar hun grote
kuddes vee zijn in het kader van het
grondgebruik en de watervoorziening belangrijk. Gedurende de regentijd wordt
het volksvoedsel, de gierst, verbouwd. De
opbrengsten van dit graangewas zijn
grotendeels afhankelijk van de hoeveelheid
en de verdeling van de neerslag.
Naast de permanent bewoonde nederzettingen komen verspreid over het gebied
'cultuurdorpen' voor, welke slechts gedurende het regenseizoen bewoond zijn.
Met name bij de Bella vindt men veel van
dit soort dorpen, die in het droge seizoen,
na de oogst van de gierst, als gevolg van
watertekort verlaten worden. Deze verspreide bewoning maakt naar schatting
30 % van de totale bevolking uit.
Permanent aanwezige grondwatervoorraden
komen vrijwel uitsluitend voor in de vaste
rotsformaties op grotere diepte, en zijn met
de traditionele middelen niet te bereiken.
Tegen het einde van het 9 maanden lange
droge seizoen is, door de grote verdamping,
oppervlaktewater niet meer te vinden. De
enige bronnen van water zijn ondiepe, uitgegraven kuilen ('puisards') in natuurlijke
Foto I - Traditionele
water uit 'puisards'.

drinkwatervoorziening:

terreindepressies, die dienen voor de watervoorziening van mens en dier. Loopafstanden van meer dan 10kilometer zijn geen
zeldzaamheid, terwijl het water hygiënisch
bijzonder onbetrouwbaar is. Volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie is het water
uit de 'puisards' verantwoordelijk voor het
overbrengen van de beruchte 'Guinea
worm', waaraan een groot deel van de
bevolking in de Sahelzone lijdt.
4. Algemene opzet van het project
Het Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking (DG1S) van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan
1WACO opdracht het project voor te
bereiden en de uitvoering te begeleiden.
Dit werd in principe gedaan met het
IWACO kantoor in Boven Volta als basis,
waarbij de teams overigens weken aaneen
in het veld verbleven.
Het onderstaande schema geeft in grote
lijnen de werkzaamheden van de diverse
betrokken partijen weer:
definiëring van project
en keuze projectgebieden

D G I S ; Ministère de
l'Hydraulique (Niamey):
en Conseil de l'Entente.
(Abidjan).

selectie van de dorpen
en vaststelling van de
prioriteit

Ministère de l'Hydraulique; I W A C O

luchtfoto interpretatie
en veldverkenning

IWACO

hydrogeologisch-geofysisch onderzoek en
plaatsbepaling boring

IWACO

uitvoeren van boringen

Boorfirma (Intersite)

toezicht op boorwerkzaamheden en uitvoeren
van capaciteitproeven

IWACO

plaatsing voetpomp

Ministère de
l'Hydraulique

onderhoud, voorlichting,
begeleiding, etc.

Ministère de
1'Hydraulique;
Conseil de l'Entente

Foto 2 - Geofysisch

onderzoek in

uitvoering.

van geofysische metingen vastgesteld met
als doel de aanwezigheid van één of meerdere breukzones te verifiëren en de ligging
ervan nauwkeurig vast te stellen.
Geofysische metingen kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn bij geohydrologisch
onderzoek. Bij dit project zijn de geoelectrische en de electro-magnetische
methode beide toegepast.
Bij de geo-electrische profilering wordt bij
een vaste 4-punts electrode opstelling de
schijnbare electrische weerstand van de
ondergrond gemeten. Door deze opstelling
te verplaatsen verkrijgt men een profiel van
schijnbare weerstanden (zie afb. 3, midden).
De op te sporen breukzone kenmerkt zich
door een lage weerstand, veroorzaakt door
de aanwezigheid van water, terwijl daar de
verweringslaag ook veelal dikker is.
De electro-magnetische methode, welke
minder bekendheid geniet in de hydrogeologie, maakt gebruik van een zender,
die een electro-magnetisch veld (primair
veld) produceert. Dit veld veroorzaakt
inductiestromen in nabije ondergrondse
geleiders, welke op hun beurt weer een
electro-magnetisch veld opwekken. Een
ontvangstinstallatie op enige afstand van
de zender (50 à 100m) meet de sterkte
van het totale resulterende veld (zie afb. 3,
boven).

Een belangrijk onderdeel voor het succes
van de campagne is het bepalen van de
juiste plaats van de boring. Hoewel ieder
dorp weer een apart probleem vormt,
bestaat er toch een zekere uniforme aanpak. Aan de hand van luchtfoto's worden
de belangrijkste lineamenten in de omgeving van het dorp opgespoord, welke
mogelijk breukzones van het vaste gesteente
voorstellen. Een goede methode is het
stereoscopisch bekijken van de luchtfoto's,
waarbij tevens een indruk van het reliëf
verkregen kan worden.

Geleiders, maar ook isolatoren kunnen
belangrijke afwijkingen van het ongestoorde
veld veroorzaken. Deze presenteren zich,
evenals bij de geo-electrische methode, als
anomaliën in het gemeten profiel. Aangezien de electro-magnetische methode sneller
is dan de geo-electrische methode, en ook
een nauwkeuriger plaatsbepaling van
breuken mogelijk maakt, wordt zij veelal
gebruikt voor een eerste veldverkenning.

Rekening houdend met de bij de veldverkenning verzamelde hydrologische en
hydrogeologische gegevens wordt de plaats

De plaatsbepaling van de metingen en de
interpretatie van de meetresultaten zijn het
werk van de hydrogeoloog. De geofysische
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droge seizoen aangewezen op water uit
'puisards', gelegen ten zuiden van het dorp
op een afstand van meer dan5 km.

metingen werden echter geheel zelfstandig
uitgevoerd door een door IWAC'O opgeleide Voltaanse geofysica ploeg. Met name
in het vlakke kale Sahelgebied konde
uitvoering van demetingen betrekkelijk
snel geschieden. Voor een middelgroot
dorp, waar 2 boringen dienen te komen,
kan het hydrogeologisch veldwerk bijeen
bemanning van 8personen, inclusief de
hydrogeoloog, in één dagvoltooid worden.

Afgaand op eerdere negatieve boorresultaten en deaanwezigheid vanveel ontsluitingen van graniet in het dorp, ishet
onderzoek uitgevoerd op wat grotere
afstand vanhet dorp. Op de luchtfotois
ten westen, opongeveer 1,5km afstand
van het dorp een duidelijk lineament in
noord-zuid richting waar te nemen. Hoewel
ter plaatse vandit mega-lineament ter
hoogte van Fonéko een duidelijke anomalie
op het electro-magnetische profiel is gevonden, washet resultaat van de boring
negatief. Hoewel hetgesteente goedgebroken was, ishier waarschijnlijk sprake
van een slecht gevoede breuk.

5. Een voorbeeld: het dorp Foneko
Ter illustratie van de hiervoor omschreven
onderzoeksmethode isdeplaatsbepaling van
2 boringen rondom Fonéko hierna verder
uitgewerkt. Dit dorp, metca. 1000inwoners, ligt ongeveer 22km ten noorden van
Téra, langs de belangrijke doorgangsroute
naar hetnoorden (zieafb. 2).Het dorp,
waar vroeger verschillende goede putten
voorkwamen, isberucht om zijn vele
negatieve, d.w.z. droge, boringen. De
laatste jaren ismen tegen het einde vanhet
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Boekbespreking
Afvalwaterzuiveringsinstallaties:
'Berekening en Dimensionering'
door dr. ir. E. van Vaerenbergh: uitgave
Stichting Leefmilieu, p/a Rockoxhuis,
Keizerstraat 8, 2000 Antwerpen, België,
1982, D-1982-0360-8, Leefmilieu Dossier
nr. 7, 368 blz., Prijs: 500 Bfr.

Foto 4 - Boring, afgewerkt met een voetpomp.

Ongeveer 3 km ten noorden van Fonéko
kruist hetzelfde mega-lineament een brede
depressie in het landschap. De hier uitgevoerde electro-magnetische profilering,
evenwijdig aan het dal, geeft een opeenvolging van twee anomaliën: één tussen
de meetstations 8 en 9 en een andere nabij
station 15 (zie afb. 3). De geo-electrische
profilering geeft een identiek beeld. Op één
van de anomaliën is een geo-electrische
sondering uitgevoerd, welke een diepte tot
het vaste gesteente van ongeveer 14m
aangeeft (zie afb. 4).
Overigens is het weerstandsverloop van de
sondering karakteristiek voor dit soort gebieden. De weerstand van het vaste gesteente kan vaak benaderd worden als
zijnde oneindig groot. Op beide anomaliën
is grondwater aangeboord, met debieten
welke voldoende zijn voor de plaatsing van
een handpomp (1 à 1,5 m :! /uur). Uit de
boorgegevens is duidelijk geworden, dat
het lineament een doleriet 'dyke' voorstelt,
welke goed gebroken is langs de contactvlakken met het graniet (zie afb. 5).
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Afb. S - Schets van de geologische opbouw te
Guérobandia.

en ander voor met name de volksgezondheid zijn belangrijk, al blijft het kwantificeren van de positieve invloeden als
economische baten een moeilijke zaak.
Voor het aangeven van de efficiency van
het verwachte vooronderzoek is het 'succespercentage' (d.w.z. het percentage produktieve boringen) een regelmatig gehanteerde
graadmeter. In dit project ligt dit percentage op 75 %, welk cijfer, gezien de hydrogeologische condities, hoog te noemen is.

6. Resultaten
Als onderdeel van dit project is in de
Téra-regio in ongeveer 80 dorpen een
betrouwbaar en permanent waterpunt geplaatst op een acceptabele loopafstand. In
sommige dorpen betekent dat een uitbreiding van de bestaande capaciteit welke,
gezien de omvang van het dorp, ontoereikend was. In de meeste dorpen betekent
het echter een totaal nieuw systeem, wat
in de plaats kwam van de reeds eerder
genoemde 'puisards'. De gevolgen van een

In dit werk beschrijft de auteur de berekeningsmethoden voor de diverse onderdelen
van rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Daarbij wordt met name rekening gehouden
met de verschijnselen die tijdens de zuiveringsprocessen plaatsvinden. De methoden
berusten dan ook minder op richtwaarden
en vragen een nauwkeuriger voorstudie.
Via deze aanpak worden aangepaste
dimensies en beperking van overdimensionering beoogd.
Achtereenvolgens worden behandeld: de
samenstelling en de hoeveelheid van het
afvalwater, bergingsbassins, roosters, zandvangers, vetvangers, voorbezinktanks, de
theorie van de aerobe zuivering, de beluchting, de actief-slibprocessen, oxydatiesloten, oxydatiebedden, dompelschijven en
biorotoren, de nabezinking, de anaerobe
behandeling, de nitrificatie-denitrificatie.
de defosfatering, het laguneren, de slibindikking, de flotatie en kunstmatige slibontwatering door filtratie.
Verder bevat het boek een groot aantal
illustraties, tabellen, richtwaarden, concrete
voorbeelden, berekeningsvoorbeelden en
een trefwoordenlijst. Zeker gezien de prijs
een interessant en nuttig boek.

Het totale project, dus inclusief het vooronderzoek werd gerealiseerd in iets meer
dan één jaar. De totale kosten bedroegen
ca. ƒ 6.000.000,— voor welk bedrag ca.
75.000 mensen van beter en meer drinkwater werden voorzien. De investeringen
per verbruiker bedroegen derhalve ƒ80,—
hetgeen normaal is voor de plattelandswatervoorziening in de Sahelzone.
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Wasserfachliche l -3maart 1983
in München
De Duitse waterleidingorganisaties DVGW
en BGW houden op 1en 2 maart 1983 in
het Sheraton Hotel te München hun
Wasserfachliche Aussprachetagung, gevolgd
door een forum over Micro-organismen en
virussen in grondwater op 3 maart a.s.
De 'Wasserfachliche' heeft als hoofdthema
'grondwater' en gaat over waterwinning,
grondwaterbescherming, en grondwateronttrekking uit voorpleistoceen gesteente.
Nadere inlichtingen: DVGW,
Postfach 5240, 6236 Eschborn 1, BRD.
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