EGYPTE
Algemeen
Egypte - officieel de Arabische Republiek Egypte - is een
transcontinentaal land dat zich uitstrekt over de noordoostelijke hoek
van Afrika en de zuidwestelijke hoek van Azië door een landbrug
gevormd door het Sinaï-schiereiland. Egypte is een Mediterraan land
dat wordt begrensd door de Gazastrook en Israël in het noordoosten, de
Golf van Aqaba in het oosten, de Rode Zee in het oosten en zuiden,
Soedan in het zuiden en Libië in het westen.
Met in 2020 een bevolking van 102 miljoen is Egypte het meest
bevolkte land in Noord-Afrika en de Arabische wereld en het derde
Bron: esri
meest bevolkte land van Afrika (na Nigeria en Ethiopië). De overgrote
meerderheid van de mensen woont in de buurt van de oevers van de Nijl, een gebied van ongeveer 4,0
Mha (miljoen hectare), wat neerkomt op 25,5 personen per ha. Over de hele oppervlakte van het land
geteld is het echter 1,0 persoon per ha (Wikipedia en United Nations, 2019).
Klimaat en geografie
Afgezien van de vallei en de delta van de Nijl is het grootste deel van het landschap van Egypte
woestijn, met een paar oases. Door wind zijn zandduinen ontstaan met een piek van meer dan 30 m
hoog. Egypte omvat delen van de Sahara en de Libische woestijn (bron: Wikipedia).
Historische polderontwikkeling
Biswas (1972) stelde dat de werken ter bescherming tegen hoogwater door koning Men (of Menes)
kunnen worden gezien als een voorbeeld van een inpoldering in de oudheid. Hij beschreef dat King
Men rond 3400 voor Christus over Egypte regeerde, de grondlegger van de Egyptische dynastieën was
en kan worden beschouwd als de eerste farao. Hij verenigde Boven- en Beneden-Egypte, wat
resulteerde in een grote toename van de welvaart. Hij bouwde zijn nieuwe hoofdstad in Memphis op
een oude vruchtbare rivierbedding, waarvoor hij, volgens de historicus Herodotus, zo'n 20 km ten
zuiden van Memphis bij Kosheish een dam in de Nijl bouwde. De loop van de Nijl werd omgeleid
naar een kanaal, dat was uitgegraven tussen twee heuvels. De dam zou een maximaal 15 m hoog zijn
geweest met een lengte van zo'n 450 m. In een later stadium heeft koning Men ten noordwesten van de
nieuwe stad een meer uitgegraven en een kanaal gegraven om het te verbinden met de Nijl. Het
systeem van waterlopen, namelijk. het meer, het kanaal en de rivier dienden als een gracht om hem
tegen zijn vijanden te beschermen. De dam moest zorgvuldig worden bewaakt en onderhouden, want
bij een doorbraak zou de hele stad Memphis zijn overstroomd. Toen Herodotus zo'n 2500 jaar later
Egypte bezocht, werd de dam nog steeds met de grootste zorg beheerd door de Perzen (Biswas, 1972).
Wolters et al. (1986) stellen dat grootschalige irrigatie voor het eerst begon onder King Men en
dat de bassins van dit type irrigatie worden beschouwd als de eerste polders van de wereld. Ze stellen
echter ook dat het de vraag is of het inderdaad om polders gaat.
In de Ptolematische en Romeinse tijd zijn laaglanden in het noorden van de Nijl delta in cultuur
gebracht. De Britse ingenieur Sir William Willcocks (1913) verklaarde dat de aanwezigheid van
faraonische zomerkanalen en dijken suggereert dat deze landen ooit bedekt waren met wijngaarden en
enorme bekkens waar tarwe werd verbouwd, waardoor een dichte bevolking aanwezig kon zijn. Er kan
ook worden aangenomen dat irrigatie door middel van bassinbevloeiing in deze kustgebieden werd
gecombineerd met een rudimentaire vorm van wiskwekerijen. Hoewel het land later onvruchtbaar
werd, getuigen de vele heuvels, bezaaid met bakstenen en aardewerk, ook wel schildpaddenruggen
genoemd, die door Willcocks werden waargenomen, van een rijke geschiedenis. Er zijn verschillende
archeologische vindplaatsen in dit gebied, met dorpen op terpen (kom), zoals: Kom Khazm, Kom Om
Ghafer, Kom El-Khanzera, Kom El-Khaloulid en Kom Zabaa.
Irrigatie door middel van bassinbevloeiing, waarbij rekening werd gehouden met de basis afvoer
en de hoge afvoer van de Nijl, was millennia lang de dominante irrigatie methode in Egypte. Met de
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introductie rond 1820 van katoen en suikerriet werd irrigatie gedurende het hele jaar tot stand gebracht
en vanaf 1826 ontwikkelde Egypte onder de heerschappij van Mohammed Ali een systeem van
kanalen voor de irrigatie van Beneden Egypte. Als gevolg hiervan nam de afvoer naar de meren in de
delta af en werd een deel van de landbouw beëindigd. Later bouwde de regering in de delta een reeks
dammen in de Rosetta en Damietta takken van de Nijl (gebouwd in 1861, gerenoveerd in 1890),
afleidingsdammen zoals Zifta Barrage (voltooid in 1902, gerenoveerd in 1952), en de Mohammed Ali
dam in de apex van de delta (1939). Bovendien werd in 1902 de Aswan dam gebouwd, en in 1912 en
1933 verder verhoogd.
Het Burullus meer is centraal gelegen langs de Middellandse Zeekust in het noordelijke deel van
de Nijldelta, tussen de Rosetta en Damietta takkenvan de Nijl. Figuur 1 (links) toont de omvang van
het Burullus meer in 1859, evenals het uitgestrekte seizoensgebonden geïnundeerde gebied, dat bijna
Daqalt bereikte, wat betekent dat het grootste deel van het gebied rond het Meet Yazid kanaal in die
tijd van tijd tot tijd geïnundeerd was (de kom staan ook op deze kaart). In 1902 was er alleen landbouw
in het kerngedeelte van de delta. Het centrale deel - tussen de twee takken - ontving het meeste water
via de irrigatie kanalen die aftakten van de dam in de apex van de delta. Figuur 1 (rechts) toont de drie
belangrijkste kanalen die, via wat nu het Meet Yazid irrigatie gebied is, uitstroomden in Burullus
meer, namelijk (van links naar rechts): het Ruwena kanaal, het Al Qased kanaal en het Gaafaria
kanaal, allemaal vertakt vanuit een hoofdafvoer kanaal ten noorden van Shibin el Kom.

Figuur 1. Nijl delta in 1859 (links) (Kiepert, 1859) en schets van de Nijldelta in 1902 (rechts)
(naar Brown, 1902)
In een publicatie van Diab (1983) werd gesteld dat de noordelijke uiteinden van de Nijl delta
worden gedomineerd door laaglanden, die in het verleden bestonden uit meren en moerassen, die
bekend waren onder de lokale naam Barary, en dat het ingepolderde gebied 25.000 ha bedroeg.
Waterafvoer begon kort na de introductie van irrigatie gedurende het hele jaar in de 19e eeuw en
is sindsdien verder ontwikkeld. De afvoer kanalen die in die tijd zijn aangelegd hadden een natuurlijke
afvoer. Het relatief vlakke karakter van de delta maakte het echter op sommige plaatsen noodzakelijk
om gemalen te bouwen. Tegenwoordig liggen sommige delen van de Nijldelta op 5,0 m beneden
zeeniveau (Centre for Civil Engineering Research and Codes (CUR) and Ministry of Transport, Public
Works and Water Management, 1993).
Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw voerden particuliere bedrijven en
particulieren ontginningen in de Nijldelta uit. Zo verleende de Staat in het begin van de 20e eeuw
aanvankelijk rechten voor ontginning in het Daqalt gebied aan de Europese Societé Anonyme du
Béhéra. Dit waren activiteiten voor grootschalige buitenlandse en nationale ontginningsprojecten. Het
totale ontginningsgebied in Egypte bedroeg van 1932 tot 1952 ongeveer 84.000 ha (200.000 feddan)
(AusAID et al., 2013).
Na de revolutie van 1952 raakte de Egyptische regering onder President Nasser meer betrokken
bij de landaanwinning (Hanna en Osman, 1995). De regering gaf prioriteit aan het verbeteren van de
toestand van de armen op het platteland (Voll, 1980) en de verdeling van de ontgonnen gronden onder
de landloze groepen (2,1 ha (5 feddan) voor elk plattelandshuishouden), terwijl bepaalde ontgonnen
gebieden onder beheer van de Staat bleven. Het Ministerie van Landhervorming en Landaanwinning
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heeft land volgens vijfjarenplannen met wisselend succes ontgonnen: ambitieuze programma's, maar
min of meer willekeurig geïmplementeerd tot 1959, steeds snellere expansie na 1960, die zich
consolideerde na de oorlog van 1967 en werd gekenmerkt door bezuinigingen (Voll, 1980). Tussen
1960 en 1965 nam de Staat zijn toevlucht tot het verpachten van de ontgonnen landen aan kleine
boeren. In de jaren tachtig verdeelde de regering ontgonnen landen onder nieuw afgestudeerden van de
universiteit. In het Meet Yazid irrigatie gebied zijn er bijvoorbeeld zes dorpen van afgestudeerden
(kharigeen), die rond 1989 langs de Halafy en Ghabat kanalen zijn gesticht. De afgestudeerden
ontvingen tussen de 1,7 en 2,1 ha (4 tot 5 feddan) land.
De meeste landbouw gebieden in het noordelijke deel van de Nijldelta zijn relatief recent
ontgonnen. Waarschijnlijk werd in de veertiger of vijftiger jaren van de 20e eeuw het Moheet
afvoerkanaal gegraven om de grens van het ontgonnen gebied te markeren en om het overtollige water
benedenstrooms van het Meet Yazid irrigatie gebied af te voeren. Vervolgens werden in een tweede
fase de noordelijke gebieden van het Meet Yazid irrigatie gebied ontgonnen. De districten El Riyad en
Sidi Salim werden ontwikkeld tijdens het regime van President Nasser (1956-1970), terwijl het Sidi
Ghazi district (in het oosten) in de zeventiger jaren met hulp van Joegoslavië werd ontwikkeld (Figuur
2). De meeste van deze gebieden werden ontgonnen met het idee om Staats of collectieve boerderijen
in Sovjetstijl te ontwikkelen en er werden grote pompstations gebouwd om grote gebieden te irrigeren.
Dit idee werd echter in de zeventiger jaren van de 20e eeuw, na de dood van President Nasser,
losgelaten, waarna deze boerderijen uiteenvielen in verschillende vormen van grondbezit. In de
tachtiger jaren van de 20e eeuw werd in het Sidi Ghazi district een deel van de grond aangeboden aan
potentiële ontwikkelaars. Deze moesten een coöperatie vormen van minstens 100 personen waaraan
een groot stuk land werd verkocht (in één geval ontvingen 105 boeren 2940 ha (7000 feddan) en
kregen zij ieder een perceel van ongeveer 29,4 ha (70 feddan) toegewezen via een 'lucky draw'. Dit
verklaart deels het bestaan van vrij grote viskwekerijen in de omgeving.

Figuur 2. Uitbreiding van het landbouw areaal in de Nijldelta
(Australian Agency for International Development (AusAID) et al., 2013)
Met het ophogen van de Aswan dam werd 85% van de landbouwgrond in Egypte bebouwbaar
onder irrigatie gedurende het hele jaar. De conversie van de resterende gronden werd bereikt na de het
gereed komen van de Hoge Aswan dam in 1964 en de inhuldiging ervan in 1970. De aanleg en
aanpassing van een complex kanalen netwerk in de Nijldelta maakte de uitbreiding van de landbouw
naar de kustzone en voor irrigatie gedurende het hele jaar mogelijk (Ayache et al., 2009). Deze
infrastructurele ingrepen veranderden het regime van de Nijl van een seizoen afhankelijke afvoer naar
een veel constantere en gecontroleerde afvoer met een verwaarloosbare sedimentbelasting.
Na de aanleg en uitbreiding van irrigatie kanalen en gedeeltelijke ontginning in de zestiger jaren
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van de 20e eeuw was landbouw vanwege het hoge zoutgehalte van de gronden in het kustgebied, de
onbetrouwbaarheid van de watervoorziening en het ontbreken van afvoerwatergangen aanvankelijk
niet mogelijk. Door het lange proces van jaarlijkse inundaties en de uitspoeling van zoute gronden
waren grondeigenaren zich bewust van het gunstige effect van bevloeien. In de eerste jaren werden de
kavels geïnundeerd met kanaalwater om de zouten uit te spoelen. Boeren realiseerden zich dat ze
hiervoor ook visvijvers voor het kweken van mulvis konden gebruiken (Radwan, 2008). Dus de
opmars van de landbouwgrens profiteerde van visvijvers om het land geschikt te maken voor
landbouw. Langs de kanalen van Daramally en Halafy in het Sidi Ghazi irrigatie district onderkenden
de voormalige afgestudeerde kolonisten (kharigeen) boeren bijvoorbeeld dat je in het begin drie jaar
intensieve doorspoeling nodig had voordat je rijst of katoen kon verbouwen; visteelt was daarom
wijdverbreid. Deze visteelt werd beoefend totdat een ministerieel decreet de kharigeen boeren verbood
ermee door te gaan, met als sanctie van het verliezen van het land dat de regering hun had toebedeeld.
Ook langs het Ghabat kanaal is het land verbeterd onder de visteelt en werden de oorspronkelijk zoute
gronden geschikt om tarwe te verbouwen. Aan het Mares El Gamal kanaal daarentegen (net als in
andere delen) begonnen sommige boeren later met visteelt, vanwege het zoutgehalte van de grond en
de slechte opbrengsten. Vijfentwintig jaar visteelt verbeterde de bodem, waarna ze deze konden
gebruiken voor landbouw. Visteelt verbeterde zo de omzetting van deze ontgonnen gronden in
agrarische exploitatie en droeg zo bij aan de vooruitgang van de geïrrigeerde landbouw (Australian
Agency for International Development (AusAID) et al., 2013).
Een van de belangrijkste productiegebieden voor viskweek ligt aan de noordkust, in het Kafr El
Sheikh Governorate (Macfadyen, 2011). De grote meerderheid (86%) van deze visproductie is eerder
afhankelijk van brak dan van zoet water (Sacchi, 2011). De viskwekerijen in dit gebied profiteren van
twee belangrijke bronnen van brak water: het brakke water van het Burullus meer en het hergebruik
van agrarisch drainage water van het Meet Yazid irrigatie gebied en de Nijldelta. Deze twee bronnen
van brak water maakten de uitbreiding van de viskwekerijen in de regio mogelijk.
De Group Polder Development (1982) beschrijft dat de Noordrand van de Nijldelta gedeeltelijk
onder zeeniveau ligt (1 tot 2 m-MSL). Om deze laaggelegen gebieden te beschermen tegen
overstromingen vanuit de zee en de rivieren zijn enkele dijken aangelegd (Figuur 1).
Wolters et al. (1986) beschrijven dat er in de Nijldelta veel polders zijn, met een totale
oppervlakte van 1,14 Mha. Voor de afwatering kan de Nijldelta worden verdeeld in 70 deelgebieden.
Ze melden ook dat het overtollige water van lager gelegen gebieden in vrij uitstromende hoofdafvoer
kanalen wordt gepompt, meestal met een afvoer naar een van de meren aan de kust (Figuur 3).

Figuur 3. Polders in de Nijldelta en de deelgebieden voor de waterafvoer met hun afwateringssysteem
(Wolters et al., 1986)
Het Centre for Civil Engineering Research and Codes (CUR) and Ministry of Transport, Public
Works and Water Management (1993) publiceerden een goed overzicht van de ontwikkeling van de
Nijldelta. Uit dit overzicht kon worden afgeleid dat de totale netto geïrrigeerde oppervlakte 1,61 Mha
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bedroeg (de totale bruto oppervlakte van de delta is 1,98 Mha). Zij stelden dat in verband met de
waterafvoer de Nijldelta is opgedeeld in een paar honderd afvoergebieden. Hierbij dient te worden
aangetekend dat de door Wolters et al. genoemde 70 deelgebieden een nauwkeuriger cijfer lijkt te zijn.
Het drainagewater moet tussen de 1 en 3 meter van de open afvoerkanalen naar een hoofafvoer kanaal
worden opgepompt. De hoofdafvoer kanalen voeren het water naar een van de vier meren bij de
Middellandse Zee, of direct naar de zee, hetzij als vrije uitstroming, hetzij via een gemaal. De
hoofdafvoer kanalen ontvangen ook op natuurlijke wijze water uit bovenstroomse hoger gelegen
gebieden in het Zuiden.
Het Centre for Civil Engineering Research and Codes (CUR) and Ministry of Transport, Public
Works and Water Management (1993) vermelden ook dat in 1988 het pompliftsysteem bestond uit 70
pompstations met een totale capaciteit van 1.300 m3/s overeenkomend tot een gemiddelde
afvoercapaciteit van 8 mm/dag. Dit cijfer lijkt in lijn te zijn met de 70 deelgebieden zoals genoemd
door Wolters et al. (1986). In de bestanden van Prof. Adriaan Volker bevinden zich drie kaarten van
de Nijldelta. Het betreft: topografische kaart van de Nijldelta met de hoogte in voeten (Figuur 4),
afwateringseenheden in de Nijldelta (Figuur 5) en afvoerkanalen in de Nijldelta (Figuur 6).

Figuur 4. Topografische kaart van de Nijldelta - 1982 - met de hoogte in voeten

Figuur 5. Afwateringseenheden in de Nijldelta
Het Egyptische Drainage Research Instituut heeft een kaart gepubliceerd waarop de
belangrijkste gemalen voor de waterafvoer in de Nijldelta zijn weergegeven (Figuur 7).
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Figuur 6. Afvoerkanalen in de Nijldelta - 1980

Figuur 7.Belangrijkste gemalen voor de waterafvoer in de Nijldelta met hun capaciteiten
(bron: Drianage Research Institute)
Bestaande polders
In verschillende publicaties is informatie over specifieke polders aangetroffen die hieronder is
weergegeven.
Droogmakerij in het voormalige Abou Qir (of Aboukir) meer, ongeveer 12.000 ha. De eerste
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vermelding van een polder in de ware zin van het woord zou de inpoldering in 1887 van bijna het hele
Abou Qir meer, gelegen langs de Middellandse Zeekust, kunnen zijn geweest (Figuur 8) (Group
Polder Development, 1982).

Figuur 8. Droogmakerij (ongeveer 12.000 ha) in het voormalige Abou Qir meer
(map Google Earth)
El-Max gebied. In de publicatie van het Australian Agency for International Development
(AusAID) et al. (2013) wordt gesteld dat het eerste gemaal voor waterafvoer is gebouwd in 1898 in
het El-Max-gebied nabij Alexandrië om het overtollige water van ongeveer 89.000 ha (212.000
feddan) af te voeren.
Mansour en Zawia polders, 27.300 ha. Deze polders zijn in de jaren zestig van de 20e eeuw
ingepolderd in het oostelijk deel van het Burullus meer. De landbouw heeft nog steeds te kampen met
een hoog zoutgehalte (Group Polder Development, 1982) (Figuur 8).

Figuur 9. Gebied waarin de Mansour en Zawia polders (in totaal 27.300 ha) liggen
(map Google Earth)
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Het Burullus meer is een van de belangrijkste wetlands van Egypte en het op een na grootste
meer, waar het overtollige water van het Meet Yazid irrigatie gebied wordt afgevoerd. Het meer zelf
werd van de landbouwgronden gescheiden door bij hoge afvoer overstroomde moerassen die nu zijn
drooggemaakt (Figuur 10). Volgens de RAMSAR-conventie is dit een wetland dat van belang is voor
verschillende vissoorten en trekvogels. Het meer is een beschermd natuurgebied. Het meeste water dat
het ontvangt, is echter intensief gebruikt en hergebruikt water van landbouwgebieden, viskwekerijen
en huishoudelijk afval water. Kortom, deze bevolkte kustzone vormt een overgang tussen
hoogproductieve landbouw en viskwekerijen met het merengebied, dat erkend wordt om zijn
ecologische waarde. Dit levert een aantal waterkwantiteit, waterkwaliteit en milieukwesties en
complexiteiten op.

Figuur 10. Veranderingen in de grootte van Burullus meer
(Australian Agency for International Development (AusAID) et al., 2013)
Ontgonnen land in het Mariut meer, Aebis Project, 10.000 ha. De oppervlakte van het Mariut
meer is ongeveer 26.000 ha. Door een daling van het waterpeil met 3 meter vielen grote delen van het
meer droog. Er is een dijk aangelegd en een gemaal geplaatst (Figuur 11) (Group Polder Development,
1982).

Figuur 11. Ontgonnen land (10.000 ha) in het Mariut meer, Aebis Project (map Google Earth)
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Drooggemaakt land in het Idku (of Edko) meer, 1600 ha. Volgens de Group Polder
Development (1982) kan nog een gebied van 18.000 ha worden drooggemaakt (Figuur 12).

.
Figuur 12. Ontgonnen land (ongeveer 1600 ha) in het Idku meer (map Google Earth)
Ingepolderd land rond het Manzala meer, 100 ha. De 100 ha is een proefpolder nabij de
westelijke oever van het Manzala meer (Figuur 13). Volgens de Group Polder Development (1982)
kan nog een groot gebied bij het Mansala meer worden ingepolderd.

Figuur 13. Ontgonnen land (100 ha) rond het Manzala meer (map Google Earth)
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Diab (1983) geeft informatie over de afmetingen van de afwateringssystemen in de
poldergebieden (Figuur 14). Dit zijn:
•
kavelsloten. Afstand 25 m, diepte 1 m;
•
verzamelsloten. Loodrecht op de kavelsloten, diepte 1,2 - 1,4 m;
•
tochten. Loodrecht op de verzamelsloten, diepte 1,6 - 1,8 m;
•
vaarten. Loodrecht op de tochten. Het waterniveau in de vaarten komt nooit boven de bodem
van de tochten.

Irrigatie kanaal

Afvoerkanaal

Figuur 14. Irrigatie en afvoer kanalen in de poldergebieden in de Noordelijke Delta (Diab, 1983)
Algemene karakteristieken van de polders in Egypte zijn weergegeven in Tabel I.
Voorgestelde polders
Tot dusver konden geen voorgestelde polders worden geïdentificeerd.
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Table I. Algemene karakteristieken van de polders in Egypte
Naam

Inpoldering

Droogmakerij in het Abou Qir meer
El-Max gebied
Verschillende ontginningen
Mansour en Zawia polders
Droogmakerij in het Mariut meer
Droogmakerij in het Idku meer
Inpoldering bij het Manzala meer
Andere polders in de Nijldelta

1887
1898
1932 - 1952
1960's

Totaal

Oppervlakte
in ha
12,000
98,000
84,000
27,300
10,000
1,600
100
907,000

Type *)

Breedtegraad

Lengtegraad

DL
RLL
RLL
DL
DL
DL
RLL

31o 19ꞌ N

30 o 04 ꞌ E

Niveau
in m+MSL
0

31o33ꞌ N
31o09ꞌ N
31o19ꞌ N
31o20ꞌ N

30 o 01 ꞌ E
29 o 54 ꞌ E
30 o 16 ꞌ E
32 o 02 ꞌ E

-2
-2
-1
0

1,140,000
*) RLL = ingepolderd laagland; LGS = bedijking; DL = droogmakerij

Grondgebruik
Landbouw
Landbouw
Landbouw
Landbouw
Landbouw
Landbouw
Landbouw

Landbouw
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