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Sinds het jaar 2015, heeft de organisatie HUMURA, in partnerschap met de Vlaams-Rwandese 

Vereniging Umubano, een opleiding opgestart in agro-ecologie en in agrobosbouw ten voordele van de 

landelijke jongeren van Gisaya. 

De voornaamste doelstelling van deze pedagogische boerderij is de jongeren die slecht of niet 

geschoold zijn theoretische en praktische kennis bij te brengen om ze te helpen de landbouwpraktijken 

te verbeteren zodat ze de landbouwproductie op de terreinen die ze erven van hun ouders kunnen 

verhogen. Dit met naleving van de milieubescherming en door toepassing van een ecologisch 

landbouwkundig systeem. Deze praktijken hebben betrekking op de verjonging en bescherming van de 

bodem, de integratie van dieren en bomen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van de beschikbare middelen die voor iedereen toegankelijk zijn om de vernielers van de 

planten te bestrijden en tegelijk de lokale zaden te vrijwaren en de korte circuits te bevorderen om de 

productie te commercialiseren  

Het installatieproject van het geautomatiseerde irrigatiesysteem in de boerderij in partnerschap met 

de vereniging Umubano en de Provincie West-Vlaanderen is gestart in februari 2020. 

De doelstelling van dit project is de productiviteit van de boerderij te verbeteren, dankzij de installatie 

van een modern irrigatiesysteem. 

Het systeem van automatische besproeiing beoogt het aanbrengen van een duurzame oplossing voor 

de actuele en toekomstige uitdagingen: met name tijd besparen in de besproeiing van de moestuinen, 

maximaal het terrein van de boerderij benutten, zorgen voor een goede plantengroei door het leveren 

van een rationele hoeveelheid water... Het moderne irrigatiesysteem zal ook als model dienen voor de 

andere landbouwers uit de streek die eveneens hun landbouw willen verbeteren om de productie te 

verhogen. 

Het project : 

Het project bevat twee irrigatiesystemen, zijnde de installatie van een irrigatie-uitrusting via 

besproeiing en de installatie van een systeem van druppelirrigatie. 

De irrigatie via besproeiing (sprinklerirrigatie) is een irrigatiesysteem waarbij het water in de planten 

wordt verdeeld in de vorm van waterbellen, die de regenval imiteren. Dit systeem wordt toegepast op 

planten die geen groenten zijn zoals maïs. 

Bij de druppelirrigatie wordt de voet van de plant door kleine plasticbuisjes langzaam bespenkeld. In 

deze buisjes zijn kleine gaatjes waaruit het water vloeit dat de planten besproeit. Dit systeem zal 

worden gebruikt voor groenten zoals kolen, tomaten, sla en courgettes... 

Installatie van de uitrusting : 

Een elektrische waterpomp wordt onderaan de boerderij geplaatst. Op deze pomp worden 

plasticbuizen  aangesloten die het water naar de velden zal brengen. Op deze buizen zullen  accessoires 

worden geplaatst die zullen zorgen voor de besproeiing van de waterbellen op de planten. 

Voor de druppelirrigatie worden op dezelfde pomp plasticbuizen geïnstalleerd. Die buizen worden 

verbonden met een plastic watertank die aan een drager wordt gehangen.  Van deze tank zullen buizen 



vertrekken die de planten zullen besproeien door druppelirrigatie. Deze buizen die tussen de groenten 

zullen gelegd worden zullen voorzien zijn van gaatjes waarlangs het water de planten zal besproeien. 

Om de landbouwproductie van de boerderij te maximaliseren is het nodig dat de landbouw heel het 

jaar door kan plaatsvinden. De streek in het oosten van het land waar het project wordt uitgevoerd is 

een zeer droge steek waar het droge seizoen zeer hard is. Het is zo warm tijdens deze periode dat men 

niets kan planten. Dit seizoen duurt vier maanden. Nu zal het irrigatiesysteem het mogelijk maken heel 

het jaar door aan landbouw te doen, zelfs tijdens het droge seizoen.  Met deze nieuwe irrigatietechniek 

willen wij de landbouwproductie met meer dan 1/3 in vergelijking met vroeger verhogen. Een ander 

voordeel heeft betrekking op de theoretische en praktische opleiding in de landbouw die heel het jaar 

door zal kunnen plaatsvinden.  

 

Levering van materiaal 



 

 

Graven van geulen voor het plaatsen van de buizen 

 

Graven van toevoerkanaal 



 

Aansluiting van de buizen door een technicus 



 

Aansluiting op het hoofdkanaal 

 

Bouw van voetstuk voor watertank 



 

Voetstuk voor watertank 

 

Test met betrekking tot het pompen van water 


