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SENEGAL 

 

Algemeen 

 

Senegal - officieel de Republiek Senegal - in West-Afrika wordt 

begrensd door Mauritanië in het noorden, Mali in het oosten, Guinee in 

het zuidoosten en Guinee-Bissau in het zuidwesten. Senegal grenst ook 

aan Gambia, dat de zuidelijke regio van Senegal, Casamance, scheidt 

van de rest van het land. Senegal heeft een landoppervlak van bijna 19,7 

Mha (miljoen hectare) met in 2020 een bevolking van 16,7 miljoen, of 

0,85 personen per ha (Wikipedia and United Nations, 2019). 

 

Klimaat en geografie 

 

Senegal heeft een Sahel klimaat, maar er is wel een regenseizoen. De gemiddelde getijamplitudes liggen 

in de orde van 1,0 tot 1,5 m, met springtijamplitudes tot 2,5 m. Sylla (1994) beschrijft dat in de 

Casamance-rivier de getijdenamplitude bij de monding ongeveer 1,7 m is tot iets meer dan 0,5 m bij 

Ziguinchor, ongeveer 60 km stroomopwaarts.  

Marius (1982) beschrijft dat in Gambia en Senegal de mangrove gebieden geconcentreerd zijn 

langs de oevers en stranden in de estuaria van de rivieren Casamance, Gambia, Saloum en Senegal met 

een totale oppervlakte van ongeveer 500.000 ha (Figuur 1). Delen van de mangrove gebieden zijn 

vervangen door tannes. Tannes zijn gebieden waar de mangroven werden gerooid voor rijstvelden of 

zoutpannen. Sylla (1994) beschrijft dat de rijstteelt in de mangrove zone halverwege de 18e eeuw begon 

in Guinea en Sierra Leone. Traditionele systemen zijn nog steeds het meest wijdverbreid en worden 

toegepast in bijvoorbeeld Senegal (diola-systeem), Guinee, Guinee-Bissau (bolanha-systeem) en Sierra 

Leone. De diola- en bolanha-systemen bestaan uit kleine bekkens of stroken land die zijn omgeven door 

dijken. Binnen deze polders wordt de rijst op ruggen verbouwd. Waterafvoer bij laagwater is nodig om 

de zouten en zuren die zich tijdens het droge seizoen in de polders hebben opgehoopt uit te spoelen. 

 

 
Figuur 1. Mangrove gebied in Senegal en Gambia (Marius, 1982) 

Sinds het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw worden de bodems in de mangrove 

gebieden bestudeerd, omdat deze bodems na ontginning zuur werden. Sinds 1972 wordt in de drie 

Bron: esri 

 



2 

estuaria systematisch bodemonderzoek uitgevoerd, resulterend in bodemkaarten en relevante 

fysiografische achtergrond informatie. Voor specifieke ontginningsprojecten zijn gedetailleerde kaarten 

gemaakt. De traditionele systemen van rijstteelt hebben goed gefunctioneerd totdat de aanhoudende 

droogte in 1969 begon. De meest getroffen zones bevinden zich voornamelijk in het noordelijke en 

drogere kustgedeelte van West-Afrika, waaronder Senegal, Gambia, Guinee-Bissau en tot op zekere 

hoogte Guinee. Marius (1982) beschrijft dat de intergetijde kleiplaten de aanleg van kleine polders 

mogelijk maakten. De dijken waren 1,0 tot 1,5 m hoog met een niveau van de kruin op 0,20 m boven 

het maximale springtij niveau. Voor sluizen waren op verschillende niveaus holle boomstammen, bij 

voorkeur palmen, in het dijklichaam geplaatst, waardoor verschillende waterstanden in de polder konden 

worden gehandhaafd. De onderste sluis bevond zich onder het oorspronkelijke oppervlak met de uitlaat 

in de sleuf. Voor de uitlaat werden vezelige stoppen geïmpregneerd met klei gebruikt en soms houten 

kleppen. Na het ontginnen werd een rooster van oppervlakkige greppels gegraven en werden de 

uitgegraven platte bovengrond kluiten op de tussenliggende oppervlakten gelegd om verhoogde 

gewelfde bedden van elk enkele vierkante meters te vormen. De inpoldering begon normaal gesproken 

aan de binnenzijde van de Rhizophora-zone en breidde zich later uit naar de rivieroever. In gebieden 

met eroderende getijde stromen werden de rijstpolders beschermd door een reeks perifere polders. 

Bovendien werden op enkele tientallen meters van de oevers buitendijken aangelegd. Hierdoor werd 

een rand van mangrovebos in het voorland gehandhaafd (Figuur 2). 

 

 
Figuur 2. Traditionele rijstpolders in de monding van de Casamance rivier (Marius, 1982) 

 

Ook Marius (1982) vermeldt dat er al vóór 1972 grootschalige landaanwinningsprojecten voor 

het verbouwen van rijst zijn gerealiseerd. De belangrijkste zijn gelegen in de Beneden-Casamance, waar 

de mangrove gebieden doordringen tot in de valleien van de zijrivieren. Stroomopwaarts van de getijde 

gebieden werden de valleien afgedamd om de zoetwatervoorziening te regelen. Betonnen dammen met 

houten kleppen in de rivierbedding sloten zoute getijden uit en zorgden voor een grotere 

afvoercapaciteit. In sommige polders, ingepolderd in 1967, is na ontzilting en uitspoeling verzuring 

opgetreden.  

In een rapport van de International Bank for Reconstruction and Development - International 

Development Association (1971) wordt verwezen naar zeven proefprojecten voor het verbouwen van 

rijst in de Casamance regio, die begonnen tussen 1967 en 1970. In elk van deze projecten was de aanpak 

om rijst variëteiten met hogere opbrengsten te introduceren, om de teeltmethoden te verbeteren en het 

gebruik van trek ossen te bevorderen door middel van landbouw voorlichtingsdienst (Figuur 3). 

Bovendien werden in het geval van moeras rijst verbeteringswerken met betrekking tot de ontwatering 

en afwatering uitgevoerd. Samen beslaan deze projecten een gebied van ongeveer 3.000 ha rijstvelden. 

Het project omvatte de aanleg van 2000 ha irrigatie- en afwateringswerken in moerassige gebieden. 
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Figuur 3. Casamance Rice Project, voorgesteld ontwikkelingsgebied (International Bank for 

Reconstruction and Development - International Development Association, 1971) 
 

In een World Bank rapport uit 2013 wordt verwezen naar acties die ook de aanleg van tijdelijke 

opslag en bovenstroomse reguleringswerken omvatten, het aanleggen van kleine dijken en 

afwateringssystemen die geen grote investeringen vergen, het aanleggen van interne toegangs- en 

kruising voorzieningen, en implementatie van systemen voor erosie controle, waaronder agrobosbouw 

activiteiten. Het project financierde de noodzakelijke investeringen voor de ontwikkeling en/of het 

herstel van: i) ondergelopen en overstroombare valleien voor de productie van rijst en aquacultuur; ii) 

tuinbouw complexen. De selectie van valleien zoals Sofa Niama, Temento (Kolda), Séléky, Tengory en 

Suelle (Ziguinchor), Médina Souané (Sédhiou) was gebaseerd op specifieke criteria, waaronder 

gebieden die zijn vrijgemaakt van landmijnen, afwezigheid van conflicten over landeigendom, het 

aanwezig zijn van jongeren of vrouwenverenigingen, technische haalbaarheid, basis bedijking 

voorzieningen (indien nodig werden de dijken versterkt door het aanbrengen van aanvullingen), aanleg 

van zoutwerende dammen voor valleien van zijtakken, en te verwachte effecten. In rijstvalleien richtte 

het project zich op gebieden met eenvoudige bedijkingsvoorzieningen, maar zonder afvoerkanalen met 

waterafvoer voorzieningen. Dit werd doorgevoerd in valleien die waren uitgerust met dammen voor 

zoutcontrole en waarvoor gegevens beschikbaar waren. Op basis van het aanwezige potentieel waren de 

beoogde regio's waren Ziguinchor en Sédhiou, en in mindere mate de regio Kolda. In aanmerking 
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komende activiteiten omvatten werkzaamheden die verband hielden met het herstel van ondergelopen 

en overstroombare valleien en ondieptes. 

Al met al lieten de rapporten zien dat er langs de rivieren een groter poldergebied zou moeten 

komen, maar hoe groot het werkelijk zou zijn was moeilijk te kwantificeren. 

 

Bestaande polders 

 

In een rapport van de World Bank uit 1972 werden de Dagana, Debi en Lampsar polders 

genoemd (Figuur 4). Het project omvatte het volgende: i) aanleg van een irrigatiesysteem in de 

Dagana Polder waarmee het hele jaar door 2.730 ha kon worden geteeld; ii) verbetering van de 

waterbeheersing in de Debi polder en vergroting van het geïrrigeerde gebied van 260 ha naar 

1.025 ha; iii) verbetering van de waterbeheersing in de zeven bekkens die het Lampsar-

deelproject vormen en vergroting van het geïrrigeerde gebied van 880 ha tot 1080 ha; iv) het 

versterken van de Societe d'Amenagement et d'Exploitation des Terres du Delta (SAED) met 

personeel, faciliteiten en uitrusting om het project uit te voeren en steun te bieden aan boeren 

die land gebruiken dat in het kader van het project is ontwikkeld; v) het bouwen, uitrusten en 

bemannen van een trainingscentrum in Dagana voor SAED personeel en voor boeren; vi) in 

samenwerking met Institut de Recherches agronomiques tropicales (IRAT) uitvoeren van een 

programma voor toegepast onderzoek ter ondersteuning van de landbouw activiteiten in 

Dagana; vii) het uitbreiden van de pool van SAED landbouwmachines om bewerken van het 

land mogelijk te maken voor landbouwers die land gebruiken dat in het kader van het project is 

ontwikkeld (World Bank, 1972). In het evaluatierapport van de World Bank (1979) wordt 

melding gemaakt van afwijkingen in de realisatie van het project in vergelijking met de 

doelstellingen. Er konden echter geen significante verschillen in ontgonnen gebieden worden 

vastgesteld. 

 

 
Figuur 4. Het projectgebied van het River Polders Project in Senegal (World Bank, 1972) 

 
De Group Polder Development (1982) heeft informatie over drie polders gegeven. Dit zijn: 

• in het kader van het Lower Casamance Project de experimentele polders Medina (10 ha) en Dieba 

(30 ha) (Figuur 5). De polders zijn gelegen in de Delta van de Casamance rivier; 

• de Richard Toll (Casier) Polder langs de rivier de Senegal. Dit is een polder van zo'n duizend ha 

waar suikerriet wordt verbouwd. 
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Figuur 5. Lower Casamance Project (Group Polder Development, 1982) 

 

Moens en Wanders presenteerden de volgende gegevens over de oppervlakte van enkele 

polders: Lampsar polder 10.000 ha, Dagana polder 3.000 ha en Nianga polder 1.000 ha. 

In een rapport van het African Development Fund (2005) wordt vermeld dat een project 

zal worden geïmplementeerd in landen met elementaire voorzieningen van bedijking, maar 

zonder afvoerkanalen met een uitwateringsluis. De dijken zouden worden versterkt (hervullen 

van materialen, bevestigen met vetiver, etc.) en voorzien van uitwateringsluizen. Dit onderdeel 

zou betrekking hebben op de systemen die de afgelopen jaren in het kader van het World Food 

Programme (WFP) waren gerealiseerd (enkele honderden kilometers dijken), evenals 

toekomstige, en het zou ongeveer 4.500 ha land beschermen.  

Enkele karakteristieke gegevens van de bestaande en voorgestelde polders zijn 

weergegeven in Tabel I. 
 

Voorgestelde polders 

 

Op verzoek van de Senegal River Basin Development Authority, onder de titel Bestrijding van 

onkruidplagen in de delta van de Senegal rivier, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland in 2010 voorstellen gedaan voor de aanleg van acht polders langs de Senegal rivier. 

Deze polders zouden bestaan uit 63 km polderdijken, ongeveer 60 km afvoerkanalen, ongeveer 

acht gemalen en minimaal acht water inlaten. Vier van deze polders zouden worden aangelegd 

aan de Senegalese kant van de rivier en vier aan de Mauritaanse kant. De polders zouden 

dichtbij de steden Rosso en Richard Toll langs bestaande landbouwgebieden komen te liggen. 

Een ander belangrijk aspect van het project zou het opruimen van de Typha - een soort riet - en 

het gereed maken van de grond in de nieuwe polders zijn. Het project stelde voor om polders 

aan te leggen waar de Typha niet zou kunnen groeien: een duurzame oplossing aangezien het 

zou betekenen dat de bestaande Typha bij de start van het project maar één keer verwijderd 

hoefde te worden. Zodra het water oppervlak niet meer door Typha zou worden belemmerd, 

zouden de lokale bewoners gemakkelijker toegang hebben tot het water. De polders zouden 

nieuwe landbouwgrond moeten creëren waarin rijst en andere landbouwproducten, zoals 

groenten konden worden verbouwd. Royal HaskoningDHV (2013) heeft in het kader van dit 

programma een masterplan voor de ontwikkeling van de delta van de Senegal rivier gemaakt 

en als pilot de acht polders met een totale oppervlakte tussen de 3000 en 4000 ha ontworpen. 

In Figuur 6 is een artist impression te zien. 
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Figuur 6. Artist impression van de voorgestelde polders in de Senegalese rivierdelta 

(bron: Royal HaskoningDHV, 2013) 
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Tabel I. Algemene kenmerken van bestaande en voorgestelde polders in Senegal 

Naam Inpoldering Oppervlakte 

in ha 

Type *) Breedtegraad Lengtegraad Niveau 

in m+MSL 

Grondgebruik 

Bestaande polders 

Medina Polder  10 RLL 12o 49ꞌ N 15o 58ꞌ W 23  

Dieba Polder  30 RLL 12o 50ꞌ N 16o 02ꞌ W 25  

Richard Toll Polder  1,000 RLL 16o 27ꞌ N 15o 43ꞌ W 6  

Dagana Polder  3,000 RLL 16o 31ꞌ N 15o 31ꞌ W 7  

Debi Polder  1,025 RLL 16o 28ꞌ N 16o 15ꞌ W 4  

Lampsar polders  10,000 RLL 16o 07ꞌ N 16o 21ꞌ W 4  

Nianga Polder  1,000 RLL 12o 42ꞌ N 15o 15ꞌ W 47  

Polders in de monding van de 

Casamance rivier 

 4,500 RLL 12o 26ꞌ N 16o 33ꞌ W 2  

Sub-total  20,565      

        

Voorgestelde polders 

4 polders in Senegal River Delta        

Sub-total        

        

Total  20,565      

*) RLL = ingepolderd laagland; LGS = bedijking; DL = droogmakerij 


