NIGERIA
Algemeen
Nigeria - officieel de Federale Republiek Nigeria - grenst in het westen
aan Benin, in het oosten aan Tsjaad en Kameroen en in het noorden aan
Niger. De kust in het zuiden ligt aan de Golf van Guinee in de Atlantische
Oceaan. Het land omvat 36 staten en het Federal Capital Territory, waar
de hoofdstad Abuja zich bevindt. De oppervlakte van het land is 92,4
Mha (miljoen hectare) met in 2020 een bevolking van 206 miljoen, of
2,23 personen per ha (Wikipedia en United Nations, 2019).
Bron: esri

Klimaat en geografie

De neerslag is tussen 500 en 1.500 mm/jaar. In de Sahel regio is de neerslag minder dan 500 mm / jaar
en de Sahara woestijn rukt op. Het uiterste zuiden van Nigeria wordt bepaald door het tropische
regenwoudklimaat, waar jaarlijks 1500 tot 2000 mm regen valt.
Al het land tussen het verre zuiden en het verre noorden van Nigeria is savanne. Het meest
uitgestrekte topografische gebied is dat van de valleien van de rivieren Niger en Benue, die samenkomen
en uitmonden in de Nigerdelta. Dit is een van 's werelds grootste rivierdelta's. Sylla (1994) beschrijft

dat rond 1960 in de zone van de zoetwater moerassen in de Nigerdelta rijst werd geïntroduceerd.
Bescherming tegen overstromingen en drainage zijn daar vereist om redelijke rijstopbrengsten
te bereiken. Kustvlaktes zijn te vinden in het zuidwesten en zuidoosten. Het meest zuidelijke deel van
het bosgebied is zoutwater moeras, ook wel bekend als een mangrove moeras, vanwege de grote
hoeveelheid mangroven in het gebied. Ten noorden hiervan is zoetwater moeras, met andere vegetatie
dan het zoutwater moeras, en ten noorden daarvan is regenwoud. Het gebied bij de grens met Kameroen
dicht bij de kust is rijk regenwoud en maakt deel uit van de Cross-Sanaga-Bioko kustwouden eco regio.
Het gebied in het zuiden van Nigeria tussen de Niger en de Cross Rivers heeft het grootste deel van zijn
bos verloren als gevolg van ontwikkeling en oogst door een toename van de bevolking, waarbij het is
vervangen door grasland (bron: Wikipedia).
Lemoalle en Magrin (2014) beschrijven de situatie rond het Tsjaadmeer in de droge
noordoostelijke hoek van het land, dat Nigeria deelt met Niger, Tsjaad en Kameroen. Ze tonen ook de
irrigatiesystemen in het stroomgebied van het Tsjaadmeer (Figuur 1). Een deel van deze systemen ligt
in gebieden die onderhevig kunnen zijn aan overstromingen. Rond het Tsjaadmeer zijn polders.

Figuur 1. Irrigatieschema's in het stroomgebied van het Tsjaadmeer
(Lemoalle en Magrin (2014)
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Bestaande polders
De Group Polder Development (1982) verzamelde data over 12 (potentiële) polders in Nigeria.
Deze staan hieronder vermeld.
Bagapolder (20.000 ha). De Bagapolder ligt in de noordoostelijke hoek van Nigeria nabij het
Tsjaadmeer (Figuur 2). De bodem is overwegend licht van structuur. De 32 km lange dijk werd in 1980
voltooid en de landbouwkundige ontwikkeling begon eind 1981 (Okafor, 1984). Naast de dijk zijn
andere hoofdkenmerken een inlaatkanaal en twee gemalen. Overtollig water wordt uit de polder
afgevoerd door een netwerk van open waterlopen en een gemaal.

Figuur 2. Bagapolder en Kirenowapolder bij het Tsjaadmeer (Group Polder Development, 1982)
Hadejia Valley Irrigation- and Drainage Scheme (12.500 ha). Brouwer (1983) geeft details over
het systeem (Figuur 3). Het gebied is voorzien van een irrigatie systeem en dijken ter bescherming tegen
overstromingen. Tijdens het droge seizoen wordt het drainagewater opgevangen in een netwerk van
tertiaire, secundaire en hoofd kanalen en via een uitwateringsluis naar de Hadejia rivier afgevoerd.
Tijdens het natte seizoen wordt het overtollige water afgevoerd naar een bestaand meer binnen het
poldergebied dat fungeert als bergingsbekken (Figuur 4). Het overtollige water uit het bergingsbekken
kan via een uitwateringsluis worden afgevoerd naar de benedenstroomse riviervlakte, of indien mogelijk
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naar de rivier. In totaal is ongeveer 20.000 ha geschikt voor landbouwkundige ontwikkeling, mits er
gezorgd wordt voor bescherming tegen overstromingen.

Figuur 3. Globale weergave van het irrigatie- en drainage systeem in de Hedejia vallei
(Brouwer, 1983)

Figuur 4. Typische dwarsdoorsneden van het irrigatie- en drainage systeem van de Hedejia vallei met
het bergingsbekken (Brouwer, 1983)
Rijstpolders in de Nigerdelta. In de Nigerdelta liggen drie rijstpolders, te weten: Peremabiri Rice
Polder, Opuama River Polder en Otuokpoti Village Rice Polder. De Peremabiri Rice Polder is een
proefpolder met een oppervlakte van 24 ha, die is aangelegd in 1963 (figuur 5). Het hoofddoel was om
experimenten uit te voeren met de teelt van rijst en andere gewassen en om gemechaniseerde landbouw
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te introduceren. Er zijn plannen gemaakt om de polder uit te breiden tot 1.250 ha. De huidige status is
echter onduidelijk. De Opuama River Polder is een 106 ha grote rijstpolder en de Otuokpoti Village
Rice Polder is een 100 ha rijstpolder.

Figuur 5. Peremabiri Rice Polder (Group Polder Development, 1982)
Zauro Pilot Polder. In het noordelijke deel van Birnin Kebbi in de staat Kebbi werd in 1982 een
proefpolder van 100 ha ingehuldigd (Idah et al., 2009). Dit is een pilot voor het voorgestelde Zauro
Polder Irrigation Project van 10.000 ha langs de rivieren Rima en Niger. De daadwerkelijke start van de
hele polder is al meerdere keren aangekondigd, maar is tot nu toe niet gerealiseerd.
South Chad Irrigation Project. Dit gebied wordt genoemd door Lemoalle en Magrin (2014). Ze
stellen dat deze polder samen met de Bagapolder bijna 200.000 ha beslaat.
Enkele kenmerken van de polders in Nigeria zijn weergegeven in tabel I.
Voorgestelde polders
Kirenowa Polder (20.000 ha). De Group Polder Development (1982) stelde dat het voorstel voor de
Kirenowapolder vrij gelijkaardig was aan dat van de Bagapolder, gelegen ten zuidoosten van Baga
(Figuur 2), dat de haalbaarheidsstudie en ontwerp werkzaamheden waren afgerond, en dat de
bouwwerkzaamheden in 1982 zouden beginnen. Het ziet er echter naar uit dat de polder nog niet is
aangelegd.
Volgens de Group Polder Development (1982) zijn daarnaast zo'n 16 rijstpolders bij dorpen
voorgesteld of in aanbouw, waaronder: Anyama Village Rice Polder, Ogobiri Village Rice Polder,
Ondewari Village Rice Polder, Ighumatoru Village Rice Polder en Isampou Polder.
Kainji Lake Basin. Door de aanleg van de Kainji dam zijn er kansen gecreëerd voor
landbouwkundige ontwikkeling in het Kainji Lake Basin. Van bijna 19.000 ha land tussen het hoge
meerpeil, dat tevoorschijn komt wanneer het meerpeil daalt, is vastgesteld dat het geschikt is voor
landbouwkundige exploitatie.
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Tabel I. Algemene kenmerken van bestaande en voorgestelde polders in Nigeria
Naam

Inpoldering

Baga Polder
Peremabiri Rice Polder
Opuama River Polder
Otuokpot Village Rice Polder
Hadejia Valley Irrigation and
Drainage Scheme
Zauro Pilot Polder
South Chad Irrigation Project
Sub-totaal

Oppervlakte
in ha

Type *)

1982
1963

20,000
24
106
100
12,500

RLL
RLL
RLL
RLL
RLL

1982

100

RLL
RLL

Breedtegraad

Lengtegraad

Bestaande polders
13o 07ꞌ N
13o 52ꞌ O
o
4 38ꞌ N
6o 05ꞌ O
o
5 54ꞌ N
5o 04ꞌ O
o
4 49ꞌ N
6o 16ꞌ O
o
12 26ꞌ N
10o 02ꞌ O
12o 28ꞌ N
12o 20ꞌ N

4o 11ꞌ O
13o 52ꞌ O

32,830
Voorgestelde polders

Kirenowa Polder
Kainji Lake Basin
Anyama Village Rice Polder
Ogobiri Village Rice Polder
Ondewari Village Rice Polder
Ighumatoru Village Rice Polder
Isampou Polder
Zauro Polder

20,000

Sub-totaal

20,500

100
100
100
100
10,100
10,000

RLL
RLL
RLL
RLL
RLL
RLL
RLL
RLL

Totaal
53,330
*) RLL = ingepolderd laagland; LGS = bedijking; DL = droogmakerij

6

Niveau
in m+MSL
283
4
11
14
357
199
289

Grondgebruik

Rijst
Rijst
Rijst
Verschillende gewassen

