ACHTERGROND

LANDBOUW MOGELIJK DOOR AANGEPASTE IRRIGATIESYSTEMEN

Dedroogte overwonnen
inSenegal
HetnoordenvanSenegalwordtbedreigddoordeoprukkendewoestijn.InbuurlandMauritaniëhee/t
mendestrijdregenhetzandalgrotendeelsverloren;zandduinenbeheersendaarhetlandschapen
landbouwisvrijwelonmogelijkopdekurkdrogegrond.InSenegaldreigthetdezelfde kantuitte
gaan.HetgedaaldeniveauvandeSenegal-rivierendeoprukkendeverwoestijningvereiseneenandere
maniervanlandbouw.DoorhetgebruikvanaangepasteirrigatiesystemenweetSenegalvooralsnog
dedrogegrondentegebruikenvoorlandbouw.EenreportagevanMankenStolkenjohannesOde'.
MoussaAbou-Niang,coördinator vande
ontwikkelingsorganisatie USE,isstelligin
zijn bewering:"Natuurlijk kandemensde
verwoestijning tegengaan.Kijkmaat naar
Israël.Watbelangrijk is,isdatdemens niet
bijdepakkenneergaatzitten.AlsdeSenegalesebevolkinghetwilendejuiste middelen
tot haarbeschikking heeft, dan kunnenwij
ervoorzorgendatdenatuur nietdeoverhand neemtendemensindeze omgeving
kanblijven leven."Mooiewoorden, maar
hoedoejedatineenstreekwaar gemiddeld
niet meerdan 100tot150mmneerslagper
jaar valt?Waardetemperaturen steeds
hogerwordenenzand hetlandschapoverneemt?

aantaloverstromingen isnamelijk afgenomenendeweinigeoverstromingen dieer
nogzijn, komenveelminderver.Omhet
land datdichtbij derivier lagzooptimaal
mogelijk tebenutten, werdendeacacia'sdie
hetdichtst bijderivierstonden, gekapt,
zodatvandezegrond ook landbouwgrond
gemaakt konworden.Methet desastreuze
gevolgdatvandaagdedagnauwelijks meer
bomen tevindenzijn inditeenszoboomrijkegebied.Bomendiedegrond vasthouden
enhaarzobeschermen tegendewind, zijn
vetdwenen.Delevensomstandigheden voot
dekleineboereninhetgebiedronddeSenegal-rivierzijn sindsdien verslechterd.

Pompen
Onder water
Totzo'n 15jaargeledenwashetinde
valleivandeSenegal-rivier,diedegrens
vormt tussen hetnoorden vanSenegalen
Mauritanië,noggoedmogelijkom landbouwtebedrijven. Deriviertrad meerdere
malen perjaar buiten haaroeversende
omringende
uiterwaarden kwamen dan
omr;
edurende langere tijd onderwatertestaan,
gedi
Deooverstroomdegebiedenstrekten zich
kilo,meters veruit.Alsderivierzichweer
teru;gtrok,kondelokalebevolking haar
gewassenalssorghum enmaïs verbouwen
gew;
opdezevelden.Deacacianicotica,een boom
metgeneeskrachtige werking,gedijdegoed
indezeomstandigheden. Oudere mensen
kunnenzichnoggoed herinneren datde
Senegal-rivier indezetijd omgeven wasdoor
bossenvolmet acacianicotica.DeSenegalese
overheidbeslootechtersamenmet Malien
oven
uriraniëtotdeaanlegvandeManataliMau
indebovenloopvanderivier,inMali.
dam
edamreguleert hetwaterniveau vande
Deze
negal-rivier,tenbehoevevangrootschaliSene
gelandbouwprojecten indevallei.Dekleine
boeren waren hierechterdedupevan.Het
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InhetdorpjeThioubalel Lao,vlakbijde
Senegal-rivier,woontMariamGaye,zij isde
voorzitster vaneen landbouwcoöperatie,
bestaandeuit300vrouwen."Sindsdebouw
vandedammoeten weonzeveldenzelfvan

Hetjaar 2006isdoordeVerenigdeNaties
uitgeroepentothetjaarvandeverwoestijning.ZohooptdeVNaandachttevragen
voorditptobleemeniedereenoptetoepen
dekrachtentebundelenentestrijden
tegendieoprukkendewoestijn. InditartikelaandachtvootSenegal.Opdehiernavolgendepagina'seenfotoreportage dieaandachtbesteedtaanmaatregelen tegen
verwoestijning inanderelanden.

watet voorzien:wijhaalden hetwaterin
emmersuitderivierendroegen hetvervolgens naarhetveld.Datkostteonsveelmeer
tijd. Bovendienwasdeoogstookveel minder
grootdanvoorheen.Doorsteun vandeorganisatieUSEendeoverheid begonnen wena
tedenken overirrigatie meteen waterpomp.
Wehebben irrigatiekanalen gegraven.USE
heeft dewaterpomp aangelegd.Sindsdeaanlegvanhetsysteem isdesituatie aanzienlijk
verbeterd.Nukosthetwerkonsveelminder
tijd enisetveelmeeroogst.Deoogstende
opbrengst vandeverkoopvandeoogstverdelen weeerlijkonderalleleden,netzoals
alleledenookbijdragen aandekosten,zoals
dedieselvoordewaterpomp."Opveleplaatsenlangsderivierenkanalen isdezetoepassingvanirrigatie tezien.

Druppelirrigatie
Hetsysteem met waterpompen biedt
eenredelijke oplossingvoormensendie
dichtbij derivierwonen.Hetiseen methode
dieveelwaterkost,omdatdeveldendeels
onderwaterwordengezeteneengrootdeel
vanhetwaterongebruikt verdampt.Bovendien isdezemethode alleen toepasbaar op
gebiedendieindebuurt vanderivier liggen.
Gebiedendieverdervanderivierafliggen,

Metopgepomptwateruitdenvierwordengroentenveldenrelgelman(gonderwatergezet.Hiermeegaatergveelwater
verloren.Boennnenlatennamelijktelkenseenandergroentenveldtijdelijkvollopen.

SamenmetvrouwenuithaardorplegtSokhnaSal!(inhetmidden)irrigarieslangenuitophetveld.

vereiseneenanderetechniek,die minder
water kost.Daar ismen aangewezenop
waterdatvangrotediepteopgepompt moet
worden.Dezegebiedenzijn ontzettend
droog,met alsenigebegroeiingwat vergeeld
grasenbijna kalebomen.Rijdende door dit
landschapdoemt ineenseengroen veldop,
alseensoortoaseindewoestijn. Dit veldje
vormteenvreemdetegenstellingmet de
drogeomgeving.Erstaan kroppensla,de
tomaten zijn netgeoogsten liggen opeen
°etgje tewachten opdeverkoop.Tussende
gewassen in liggen rubberen slangen waar
langzaamwateruit druppelt.
Aboubacar Kourouma -algemeendirecteurvanTheHunger Project(THP)-isinitiatiefnemer vandittuinbouwproject. "De
lokalebevolkinggeloofde onsin het begin
niet.'Hoekunjemet eenpaar rubberen
slangeneneenminimale hoeveelheid water
°nzedrogegrond tot bloeilatenkomen?'

zeidendevrouwen uit hetdorp.Dit wantrouwen verdween toenzijdeeerste resultatenzagen.Nu wetenzedatmet druppelirrigatiehethelejaar doorgroente verbouwd
kanworden.Voordebemesting gebruiken
wekoeienmest.Kijk,dezegrond lijkt ophet
eerstegezichtnogsteedsergdroog,maarals
jeeenkleinstukje graaft, ziejedatdeondergrond welvochtigis.Omditsysteemaan te
leggen,hebbenweinhetmidden van het
veldeendikkereslangneergelegd,van20
meter lang.Dezeslangisaangesloten opeen
watertankdiewevullen vanuit een waterput.Opdezeslanghebben weaanweerszijdenopelkemeter eenopeninggemaakt en
daaraaneenkleinererubberen slangals
aftakking vastgemaakt.Dezeslangen zijn
12,50meter lang.Opdezijslangen zijn
steedsaanweerszijden gaatjes gemaakt,op
33 cmafstand vanelkaar.Devrouwen planten hun zaailingen bij dezegaatjes."Hetsys-

°PwoesnjngrondinhetnoordenvanSenegal[waarslechts100mmregenperjaarvalt)wordennudankzijdruppellr
rigatiegroenten(vooralkleinetomaatjes)geproduceerd voordeexport.PapaGueye(L)moetervoorzorgendathet
kilometerslangenetwerkvanirrigatieslangenblij/tjüncrioneren. Indevatenopdevoorgrondzitkunstmest.

teem iseenvoudigteonderhouden doorde
vrouwendiesindsdien een landbouwgroep
vormen.ZozorgtSokhnaSail,éénvande
vrouwen,elkedagvoorhet schoonmaken
vandefilter vandewatertank.Detank staat
op60cmbovendegrond,zodat automatisch
drukopdeslangen ontstaat.Sokhna:"We
komen hierelkedagindevroegeochtend en
laat indemiddag.Danvullen wede watertank.Ergaat 1.000literwaterin.Wezetten
vervolgens hetsysteemaantotdatde tank
weerleegis.Datduurt zo'n anderhalfuur.
Ondertussen kunnen wijhetonkruid wiedenenoogsten,'sAvondsdoen we hetzelfde.
Sindsiktweejaargeledenbegon meete
doen,ben ikerin inkomen opvooruit
gegaan.Daarvoorkonikalleen inhet korte
regenseizoengroenten verbouwen.Nu kan
ikmijngezin met deoogstenvandit land
meergroentevoorzetten enbovendien geeft
deverkoopvandeoogstdiewenietgebruikenvooreigenconsumptie,een aanvulling
opmijn inkomen!"

De toekomst?
Datdezetechniekhetverschilkan uitmakenindroogtegebiedenalshetnoordenvan
Senegal,bewijst hetbedrijfGrandeDomaine
deSénégal(GDS).Afkomstig uit Frankrijk,
vestigdezijzichtweejaargeleden indebuurt
vanhetplaatsjeRichardToll.Ineenkort
tijdsbestek legdezijhier,metbehulpvan
1.000manpersoneel,enormeveldenaandie
metdruppelirrigatie wordenvoorzienvan
water,vermengd metkunstmest.Tweedikke
rijen bomenomelkveld,met druppelirrigatievoorzienvanwater,beschermen develden
tegendewind.Intotaalheeft GDSnu70hectarelandonderhaarhoede.Daarstaan rijen
enrijentomatenplanten totzoverhetoog
kanreiken.Hetbelangrijkste gewasdathier
verbouwd wordt,ishetkleine cherrytomaatje.Dezetomaatjes wordennietopdeSenegalesemarkt verkocht,maarrechtstreeksnaar
Europageëxporteerd.DaarkomenzeteliggenindeFranseenBritsesupermarkten.De
tomaatjes zijn teduurvoordegemiddelde
Senegalees;inEuropavaltermeermetdeverkoopteverdienen.Medewerkersindit landbouwbedrijflerendedruppelirrigatietechniek.Voorhenisditgeheelnieuw.Papa
Gueyebijvoorbeeld isvanoorsprong timmerman,maarinzijneigenvakvondhijnietvoldoendewerk.Enkelemaanden geledenwerd
hijhieraangenomen.Nu werkthijbij het
technischeteam,vooraanlegen onderhoud
vanhetdruppelirrigatiesysteem.Thuis heeft
hijinmiddelsookzo'nsysteemopzijn veldje
aangelegd,netalsveelvanzijn collega's.%
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