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Korte inhoud 

De landbouw in Sub-Saharisch Afrika komt aan bod in de 
lessen van de Tweede graad bij de bespreking van ‘traditio-
nele landbouwvormen’. In dit artikel wordt onderzocht in 
welke mate die landbouwvorm nog overweegt en waarom 
dit zo is. Maar ook wordt ingezoomd op de actualisering 
van de cijfergegevens en op de problemen waarmee de Afri-
kaanse landbouw wordt geconfronteerd. Ten slotte wordt 
aan de hand van een concreet voorbeeld aangetoond dat de 
moderne landbouw er ook aanwezig is en wat de mogelijke 
impact ervan kan zijn. 

Afrika is het zorgenkind qua voedselvoorziening van de 
internationale organismen. Afrika is nochtans niet blij-
ven stilstaan: de voedselproductie nam er aanzienlijk toe 
maar werd helaas door de zeer grote bevolkingstoename, 
teniet gedaan indien de stijging van de voedselproductie 
per inwoner wordt uitgedrukt. Mede door de invoer is het 
voedselverbruik per inwoner toegenomen en het aantal on-
dervoeden relatief afgenomen. Maar de toename van de 
productie nam voor 2/3 toe door oppervlaktetoename. Door 
een reductie van de traditionele braakperiode staat de bo-
dem onder druk. Wat zorgen baart zijn in het bijzonder de 
nog te verwachten bevolkingsgroei en de politieke situatie 
en beleid dat geen oog heeft voor de landbouw. Economische 
ontwikkeling start nochtans bij de landbouw.

1	 er	zIjn	veel	afrIka’s:	de	schaal

Bij de studie van de landbouw in Afrika staan kaarten en 
statistische gegevens centraal. Beelden vullen deze ver-
der aan. Een blik op de kaarten van Afrika toont meteen 
de diversiteit aan neerslag, aan bodems, aan bevolkings-
dichtheid…Deze enkele kenmerken laten meteen raden 
dat de omstandigheden waarin de landbouw plaats grijpt 
duidelijke ruimtelijke verschillen zal vertonen. Op ni-
veau van de landen komen daar nog bovenop economi-
sche en beleidsverschillen. Deze zijn ook sterk beïnvloed 
door de politieke situatie en de al of niet gewapende con-
flicten die het continent hebben getroffen in de loop van 
de laatste jaren of nu nog treffen. Dit betekent dat de 
waarden van statistische indicatoren zoals evolutie van 
de landbouwproductie, voedselverbruik,…verschillen 

vertonen op landenniveau. Deze verschillen, zij het van 
het fysisch milieu, zij het van de sociaal-economische 
omstandigheden maken dan ook dat spreken over de 
‘Afrikaanse landbouw’ op basis van gemiddelden, be-
langrijke verschillen verdoezelt op niveau van de landen 
en omwille van het fysisch milieu ook soms binnen lan-
den:  denk maar aan de landen langs de Westkust die 
door verschillende oost-west lopende agro-ecologische 
zones worden ingenomen.

Het is omwille van de overzichtelijkheid niet mogelijk om 
statistieken op niveau van de landen te gebruiken om alge-
mene principes naar voor te brengen. Om de gemiddelden 
zo nauw mogelijk bij de realiteit te laten aansluiten werd 
het deel ‘Zuidelijk Afrika’ buiten de gemiddelden gehou-
den voor dit overzicht. Sub-Saharisch Afrika is dan het ge-
wogen cijfer van de FAO-indelingen West-Afrika, Centraal-
Afrika en Oost-Afrika. In sommige tabellen worden de drie 
subeenheden afzonderlijk opgenomen hetgeen al toelaat 
om op vlak van het continent te wijzen op zonale verschil-
len inzake situaties en evoluties.

2	 enkele	mIsvattIngen	rechtgezet

Het beeld van een Afrika met een stagnerende landbouw-
productie en een achteruitgaande voedselverbruik is alge-
meen verspreid. Hoe is de situatie?

mIsvattIng	1:		De	landbouwproductie	van	Afrika	is	
er	niet	op	vooruit	gegaan	

In feite is de landbouwproductie in 30 jaar tijd in Oost- en 
Midden Afrika verdubbeld, in West-Afrika verdrievoudigd. 
In West-Afrika was de groei belangrijk in elk van de tienja-
rige periodes, in Oost- en West-Afrika was de groei groter 
in de periode 2000-2010 en vooral in de tweede helft ervan 
(figuur 1). Het probleem is echter dat in Oost- en Midden 
Afrika de bevolkingstoename groter was dan de toename 
van de landbouwproductie waardoor ze per inwoner af-
nam. In West-Afrika zorgde de verdrievoudiging van de 
landbouwproductie voor een merkelijke verbetering, zelfs 
per inwoner berekend. Tabel 1 wijst op de grote uitdaging 
in de toekomst want de bevolkingsvooruitzichten wijzen op 
een nog grote bevolkingstoename
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Figuur 1  Evolutie van de globale landbouwproductie-index, absoluut en per inwoner (Bron: FAO)

Tabel 1  De bevolkingsvooruitzichten2015-2045 (Bron: FAO)

(mln. inw.) 2015 2045
Evolutie 

2015-2045

Oost-Afrika 394 800 + 103 %

Midden-Afrika 152 332 + 118 %

West-Afrika 353 722 + 105 %

mIsvattIng	2		de	situatie	van	de	voeding	
verslechtert

De ondervoeding ging er in Sub-Saharisch Afrika op ach-
teruit. In 1990-92 was één derde van de bevolking onder-
voed, in 2015 nog circa één vierde. In overeenstemming 
met hoger geciteerde cijfers werd de grootste vooruitgang 
geboekt in West-Afrika. Ze was kleiner in Oost-Afrika en 
de toestand verslechterde in Midden-Afrika. De gemiddel-
de vooruitgang gaat samen met een daling van het aandeel 
armen (<1,25 $/dag) in de bevolking. Omwille van de grote 
bevolkingstoename stemt de relatieve verbetering echter 
overeen met een toename van het aantal ondervoeden in 
absolute cijfers, nl. van 176 miljoen naar 220 miljoen. 

De toestand en de evolutie ervan is niet alleen per subregio 
verschillend maar ook per land. Sommige landen halen de 
doelstellingen van verminderde ondervoeding dankzij een ac-
tieve landbouwpolitiek (toegang tot inputs, microkrediet …).

De gemiddelde voedingssituatie uitgedrukt in het gemid-
delde kilojouleverbruik per dag vertoont een gemiddelde 
toename (tabel 2). Dit contrasteert met de absolute toena-
me van de ondervoeding. Er is bijgevolg een toename van 
de ongelijkheid in het dagelijks verbruik. 

De ondervoeding is niet alleen een probleem van landbouw 
maar ook van armoede. Ondervoeding is niet eigen aan 
de stad maar is ook op het platteland wijd verspreid. Hier 
wordt verder op ingegaan.

mIsvattIng	3		Landbouwbedrijven	doen	aan	
zelfvoorzieningslandbouw	

Op niveau van de afzonderlijke landen wordt gemiddeld 
15% van de dagelijkse voedingsbehoeften ingevoerd. Deze 
voedingsmiddelen worden niet uitsluitend door de ste-
delingen verbruikt; een deel wordt ook op het platteland 
gecommercialiseerd. Daartegenover staat dat een niet on-
belangrijk deel van de voedselproductie van een land op 
de inlandse markt wordt gecommercialiseerd; 30% van de 
voedselproductie wordt door niet-landbouwershuishou-
dens verbruikt. Op microniveau zijn de percentages nog 
hoger: op het platteland kopen huishoudens 50% (Niger) 
tot 74% (Ghana) van hun voedingswaren! De samenstel-
ling van het voedselverbruik is gevarieerder dan de eigen 
productie. De commercialisatie van een deel van de land-
bouwproductie is een noodzaak voor de betaling van het 
onderwijs, de gezondheidszorg en zelf niet geproduceerde 
voedingswaren. De verkoop van cashcrops (cacao, katoen, 
aardnoten, koffie), voedingsproducten, vis, zijn een nood-
zaak om de hoger genoemde kosten te kunnen betalen. 
Soms wordt een deel van de noodzakelijke voedingspro-
ducten verkocht. Als de landbouwactiviteit onvoldoende 
rendeert ontstaat ondervoeding en armoede. Het is dus 
duidelijk dat zelfvoorziening een onderdeel van het sys-
teem vormt maar verre van uitsluitend. Commercialisatie 
vormt een wezenlijk onderdeel.

Tabel 2  Evolutie van het gemiddeld voedselverbruik (Bron: FAO)

kJ/dag
Evolutie  

1986-2011
g eiwitten/dag

Evolutie 
1986-2011

Oost-Afrika 9 016 + 9 % 56,9 + 10 %

Centraal Afrika 9 936 + 25 % 61,7 + 24 %

West-Afrika 11 273 + 29 % 64,0 + 29 %

O + C + W Afrika 10 107 + 19 % 60,5 + 20 %
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Figuur 2  Rijst staat klaar om gecommercialiseerd te worden (nabijheid 

van de Senegalvallei, Senegal) (foto E. Van Hecke)

3	 het	voedselverbruIk,	WeerspIegelIng	
van	landbouWproductIe	en	InternatIo-
nale	handel

Tabel 3 geeft de samenstelling van het gemiddeld voedsel-
verbruik. Het totaal verbruik per inwoner is gemiddeld met 
19% toegenomen in de periode 1986-2011. Dit is niet ver-
waarloosbaar maar de situatie is erg verschillend van land 
tot land en binnen elk land naar regio en naar sociale klas-
se. Koolhydraten vormen de basis en men merkt dat het 
verbruik van knol- en wortelgewassen meer is toegenomen 
dan het graangewassenverbruik. Dit houdt rechtstreeks 
verband met aanpassingen binnen de landbouwproductie. 
De toename is praktisch volledig toe te schrijven aan de 
toename van de plantaardige productie; het verbruik aan 
dierlijke eiwitten was en blijft laag. Het verbruik aan plant-
aardige eiwitten nam bijna voor de helft toe dank zij een 

hoger verbruik aan peulvruchten en noten. Knol- en wortel-
gewassen zijn eiwitarmer dan graangewassen.   

In 2011 worden 1488 kilojoule/inw. ingevoerd (ca 15% van 
het verbruik). De verbetering van het voedselverbruik greep 
deel plaats door produktietoename (+ 900 kJ/inw.) en deels 
door de toename van de invoer (+ 730 kJ/inw. waarvan 625 
kJ tarwe en rijst). Dit betekent dat 45% van de verbruik-
stoename tussen 1986 en 2011 door een toename van de 
invoer is gedekt. 

Afrika voert producten in die concurrent zijn aan de eigen 
productie: vlees, melkproducten, plantaardige olie, graan-
gewassen. Alle subregio’s zijn deficitair en globaal is de 
agro-voedingsbalans gedegradeerd (een beperkt aantal lan-
den heeft een positieve handelsbalans) (tabel 4). Dit bete-
kent dat de landbouwproductie aan de stijgende vraag naar 
voedselproducten niet kan voldoen.

Minstens 10% van de voedselproductie gaan ook verloren 
zij het op niveau van de producent, zij het tussen de pro-
ducent en de verbruiker, dit door een onvoldoende uitge-
bouwde transport- en bewaringsinfrastructuur. 

De toename van de verstedelijking heeft vooral negatieve 
maar ook positieve gevolgen. De verstedelijking brengt 
veranderingen teweeg in de voedingsgewoonten. Hier-
door wordt vlees ingevoerd maar vooral graangewassen: 
niet alleen tarwe dat geen Afrikaans product is en voor 
de broodproductie wordt gebruikt, maar ook rijst: hierbij 
spelen smaakverschillen een rol. De stedeling vraagt Azi-
atische rijst en apprecieert de lokaal geteelde rijst niet. De 

Tabel 3  Het gemiddeld voedselverbruik per inwoner, samenstelling en evolutie (Bron: FAO)

West + Centraal +  
Oost-Afrika

kJ/dag
Evolutie 

1986-2011
g eiwitten/dag

Evolutie (in g) 
1986-2011

Totaal 10.111 + 19 % 60 + 10

Totaal dierlijk 660 + 13 % 12 + 1

Melk(producten) en eieren 242 + 29 % 3,2 + 0,2

Vlees 284 + 5 % 5 + 0,1

Vis 79 - 20 % 3,1 + 0,6

Totaal plantaardig 8.451 + 20 % 48 + 9

Graangewassen 4.631 + 11 % 22 + 2,4

Knol- en wortelgewassen 1.822 + 33 %  5 + 1,4

Suiker 439 + 25 %

Peulvruchten/noten/olie-
houdende zaden

882 + 55 % 12 + 4,4

Plantaardige oliëen/dierlijke 
vetten

920 + 27 %

Groenten 125 + 36 % 1,5 + 0,4

Fruit 410 + 5 % 1,1 + 0,1
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verstedelijking oefent een positieve invloed uit op de lokale 
landbouw: de vraag naar groenten, fruit, gevogelte, melk-
producten, wordt voor een deel lokaal beantwoord dank zij 
lokale initiatieven en de ontwikkeling van infrastructuur in 
de nabijheid van de steden.

Tabel 4  Evolutie van de handelsbalans van graangewassen (Bron: FAO)

handel  
graangewassen 

0 + C + W AFRIKA

jaarlijks gemid-
delde 1979-81  
(mln t/jaar)

jaarlijks gemid-
delde 2009-11  

(mln t/jaar)

Invoer 7,3 25,9

Uitvoer 0,3 0,5

Handelsbalans - 7,0 -25,4

4	de	fysIsche	omgevIngsfactoren

4.1	 Het	klimaat	

De algemene klimatologische voorwaarden zijn voldoende 
bekend en de atlaskaarten geven de algemene context weer. 
De neerslag vormt er de bepalende factor en een droger 
wordend klimaat lijkt volgens de lange-termijnscenario’s 
een realiteit te zijn. Men moet echter voorzichtig zijn met 
‘scenario’s en waarnemingen enerzijds, met de realiteit en 
diepgewortelde beelden anderzijds. De enorme droogte 
in de Sahel met de ellende die ze meebracht in de periode 
1970-2000 heeft een verwoestijningsbeeld gecreëerd dat 
in het dagelijkse discours als permanent/definitief wordt 
beschouwd. Nochtans is na 2000 de gemiddelde neerslag 

deze van de vorige eeuw. Door verschillenden wordt een ver-
groening gerapporteerd maar evenveel zijn vast geankerd in 
een perceptie van een situatie van extreme droogte. Indien 
de gemiddelde neerslag over de periode 2000-2015 aan een 
normale waarde beantwoordt, zijn er niettemin problemen 
gelinkt aan de grote variabiliteit tussen en binnen de jaren. 
Naar de toekomst toe vreest men een niet steeds gunstige 
evolutie voor de voedselproductie (IPPC-rapporten). Het 
rapport ‘ Shock Waves’ van de Wereldbank meldt dat de 
toename van de droogte en natuurrampen zal leiden tot 
een lagere voedsel beschikbaarheid en prijsverhogingen. 
Hierbij zullen de armen het meest getroffen worden en zal 
de armoede toenemen. 

4.2	De	bodems

Er zijn grote verschillen inzake bodemkundige omstandig-
heden. Veel bodems zijn weinig vruchtbaar en de bodem-
degradatie belangrijk. Uiteraard zijn de verschillen inzake 
geschiktheid voor de verschillende teelten ook groot. Afrika 
telt veel zeer oude, sterk en diep verweerde arme gronden, 
plaatselijk zijn er vulkanische gesteenten en elders recente 
sedimenten (alluvia; eolisch materiaal, bv. ten zuiden van 
de Sahara). Waar het klimaat of het reliëf geen beperkingen 
oplegt moet men bijgevolg rekening houden met het feit 
dat veel bodems zuur zijn of arm aan nutriënten: ze zijn 
snel uitgeput indien er geen rustperiode is of geen toevoe-
ging van meststoffen. 

In de dichtbevolkte delen van Afrika, vnl. in het Savannegebied 
met een lang droog seizoen en aan de overgang van steppe en 
savanne is de bodemdegradatie uitgesproken (figuur 4). In 

Figuur 3  Voedselroos van Sub-Saharisch Afrika (Bron: E. Van Hecke op basis FAO) : een evenwichtige 

voeding wordt door de onderste halve cirkel weergegeven.
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de periode 1970-2000 was de bodemdegradatie duidelijk ge-
linkt aan de droogte, droogte die aanleiding gegeven heeft tot 
veranderingen in het bodemgebruik, inkorten van de braak, 
overbegrazing,…De grote natuurlijke aangroei maakte de situ-
atie maar erger. Het verdwijnen van de vegetatie liet vrij spel 
aan de bodemerosie. De korstvorming die heel oppervlakkig 
ontstond gaf aanleiding tot een grotere afvloeiing zodat de in-
filtratie afnam en de bodems nog meer uitdroogden. Die in 
de lange droge periode ontstane korstvorming verdwijnt niet 
meteen bij het hernemen van de neerslag, neerslag die steeds 
oppervlakkig afvloeit en aanleiding geeft tot een debietstijging 
in de rivieren. Het huidig probleem is dus meer ‘bodemkun-
dig’ gebonden dan klimatologisch bepaald (Descroix L. et al, 
2016). Maar weerom wordt de demografische groei aange-
haald als factor waardoor de ‘vergroening’op het terrein niet 
gepercipieerd wordt zoals men zou verwachten uitgaande van 
de betere neerslaghoeveelheden. Daarenboven gaat het niet 
alleen over een toename van de oppervlakte van de akkers 
maar de bevolkingstoename uit zich bij de agro-pastorale vol-
keren ook in een toename van de veestapel, veestapel die nog 
steeds als een ‘kapitaal’, als een rijkdom wordt beschouwd.   

Een correcte interpretatie van verwoestijning en bodemde-
gradatie is dus niet alleen klimatologisch maar ook bodem-
kundig gebonden en kan daarenboven niet losgekoppeld 
worden van de socio-economische en demografische facto-
ren die de rurale levenswijze beheersen (Taïbi A.N. 2016).

Door de stijging van het zeeniveau veroorzaakt door de kli-
maatopwarming dringt het zeewater langs kreken in het 
binnenland. De Casamance (Zuid-Senegal) was een echte 
graanzolder op basis van rijstteelt. Nu is het gebied in volle 
crisis door de verzilting. Het feit dat de jongeren de land-
bouw verlaten voor de stad leidt tot een tekort aan man-
kracht om de dijkjes te onderhouden. Weeral een complexe 
situatie die niet eenvoudigweg op basis van fysische facto-
ren kan verklaard worden (Descroix L. et al, 2016).

Figuur 4  Bodemdegradatie in Burkina Faso (Foto: S.Luyten)

De internationale Gemeenschap is bewust van het groot 
probleem van bodemdegradatie. Het International Fund 

for Agricultural Development (IFAD) ligt aan de basis van 
het ‘Montpellier Panel’ (2014) dat het probleem erkent en 
het als een essentiële doelstelling beschouwt om de Afri-
kaanse bodems te beschermen, te herstellen en te verbete-
ren. Het rapport analyseert oplossingen voor overheden en 
hulpverlenende organisaties. 

Figuur 5  Potentiële productiviteit van de bodem in Afrika

De figuren 5 en 6 zijn bijzonder interessant. Fig. 5 geeft de 
potentiële productiviteit van de bodems. Hieruit blijkt dat er 
in de Sahara ook vruchtbare bodems voorkomen (overblijfse-
len van meerafzettingen en dgl., dus fijn en vaak aangerijkt 
materiaal, o.a. gypsisols). Opvallend is de vruchtbare strook 
ten zuiden van de Sahara. Dit wordt veroorzaakt door de aan-
voer van kleine bodemdeeltjes door de zuidwaartse gerichte 
winden die uit de Sahara waaien en vruchtbare bestanddelen 
aanvoeren (o.a. lixisols). De bodems van het Congobekken 
zijn daarentegen van nature uit weinig vruchtbaar. De ‘Soil 
resource Avaibility index’ houdt rekening met ‘probleembo-
dems’, dit zijn bodems die een duurzame landbouw uitslui-
ten of bijzonder veel zorg vragen, die een zeer lage producti-
viteit hebben of waarvan de kosten voor de verbetering voor 
een duurzame landbouw niet verantwoord zijn. Gronden 
met specifieke eisen maar die onder bepaalde voorwaar-
den productief kunnen zijn, zijn niet als probleembodem 
behouden. Fig. 6. geeft het resultaat van potentialiteit voor 
de landbouw op basis van de klimaatkaart (hier niet opgeno-
men) en de potentialiteit van de bodems (figuur 5). Omwille 



158 Jaarboek De Aardrijkskunde 2017

van het gebrek aan neerslag merkt men dat de potentialiteit 
van de bodems meteen op nul komt te staan in de Sahara of 
in de omgeving ervan achteruitgaat. Uit de vergelijking van 
die twee kaarten blijken duidelijk de beperkingen door het 
klimaat aangebracht. In het oosten van Afrika kan de bruik-
baarheid voor de landbouw ook lager zijn dan verwacht uit 
de bodempotentialiteit omwille van de hellingen.

5	 de	socIaal-economIsche	omgevIngsfac-
toren

5.1	 De	productiefactor	arbeid	

Deze factor is zeer belangrijk gelet enerzijds aan het gebrek 
aan andere tewerkstellingsmogelijkheden en aan de grote 
natuurlijke aangroei . Hierdoor neemt de actieve werkbevol-
king in de landbouw nog steeds toe in absolute aantallen on-
danks een relatieve vermindering (tabel 5). Het verschil met 
Oost-Azië is duidelijk. Omwille van een grotere verschui-
ving naar andere activiteitsectoren en van een duidelijke da-
ling van de natuurlijke aangroei is de actieve bevolking in 
Oost-Azië sinds 20 jaar gestabiliseerd terwijl de actieve land-
bouwbevolking in Afrika nog met meer dan 50% toenam.

Tabel 5  Evolutie van de actieve bevolking in de landbouw, in Oost-Azië en 

in Sub-Saharisch Afrika (Bron: FAO). 

Bevolking 
in mln.

1982 
(in mln.)

1992 
(in mln.)

2002 
(in mln.)

2012 
(in mln.)

Evolutie 
1982-2012

Totale bevolking

W+O+C-
Afrika

352 468 613 806 + 129 %

O-Azië 1213 1416 1523 1612 + 33 %

Stedelijke bevolking

W+O+C-
Afrika

23% 27% 31% 36% + 261 %*

Actieve bevolking in landbouw

W+O+C-
Afrika

102 129 162 205 + 100 %

O-Azië 415 512 518 510 + 23 %

* evolutie van de absolute getallen

Door de lage ontwikkeling van de secundaire en de tertiaire 
sector blijft het grootste deel van de actieve bevolking aan-
gewezen op de landbouw en deze ontwikkelt slechts een 
lage toegevoegde waarde. De discrepantie tussen de tewerk-
stellingspercentages en de aandelen in het BNP zijn zeer 
groot (tabel 6). De productiviteit is in de landbouwsector 
zeer laag en ligt aan de oorsprong van armoedeproblemen. 
De tewerkstellingsmogelijkheden buiten de landbouw zijn 
dus absoluut onvoldoende.

Tabel 6  Vergelijking van het aandeel actieve bevolking werkzaam in de 

landbouw en het aandeel in het BNP (Bron: FAO & Wereldbank)

Sub-Saharisch Afrika 2000 2014

Aandeel in de actieve bevolking 64% 57%

Aandeel in het BNP 17% 14%

5.2	 De	productiefactor	grond

Uit tabel 7 blijkt duidelijk dat de productiefactor grond 
steeds meer wordt aangesproken en dat de toename in de 
recentste periode zeker niet afneemt. Over deze productie-
factor wordt verder ingegaan in punt 7.

Tabel 7  Evolutie van het areaal akkerland en permanente teelten  

(Bron FAO)

In % t.o.v. 1982 1982 1992 2002 2012

W+O+C Afrika 100 119 133 161

O-Azië 100 122 116 113

Wereld 100 105 105 108

Figuur 6  Potentiële productiviteit van de bodem in Afrika, rekening 

houdend met de klimaat- en irrigatieomstandigheden en de 

bodemproductiviteit
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5.3	 Weinig	intensiveringsinputs

Het laag inkomen van de landbouwers en het gebrek aan 
een landbouwpolitiek (geen investeringen, geen subsi-
dies,…) verklaren het gering gebruik van kunstmeststoffen 
(tabel 8), herbiciden en pesticiden en de quasi afwezigheid 
van irrigatie-infrastructuur (tabel 9). Wat het gebruik van 
kunstmeststoffen betreft is er echter een kentering: tussen 
1982 en 2002 bleef het verbruik stabiel maar verdubbelde 
tussen 2002 en 2012. Het gebruik van betere zaadvariëtei-
ten is ook laag maar er is een positieve evolutie in de enkele 
landen die een landbouwpolitiek ontwikkelen en ook door 
de steun van internationale organisaties. 

Tabel 8  Het verbruik van kunstmeststoffen (N, P2O5, K2O) (Bron: FAO)

In kg/ha akkerland en 
permanente teelten

1982 2002 2011-13

W+O+C Afrika 6,9 kg 6,5 kg 11,0 kg

O-Azië 162 262 308

Wereld 79 87 106

Tabel 9  De oppervlakte met irrigatie-uitrusting en haar evolutie  

(Bron: FAO) 

In % van akkerland en 
permanente teelten 

1982 1992 2002 2012

W+O+C Afrika 1,7 % 1,9 % 2,1 % 1,9 %

O-Azië 47 % 39 % 46 % 56 %

Wereld 16 % 17 % 20 % 21 %

5.4	Resultaat:	de	productie

Aangezien de Afrikaanse landbouwer doorgaans niet be-
schikt over financiële middelen om te intensiveren blijven 
de opbrengsten per hectare laag. Aangezien hij ook niet 
beschikt over financiële middelen om te mechaniseren is 
de productiviteit per landbouwer laag. Door mechanisering 
zou die kunnen toenemen maar gelet op de afwezigheid 
van tewerkstellingsmogelijkheden in andere sectoren is 
mechanisering helemaal niet de oplossing. Dus zijn zowel 
de grondproductiviteit als de arbeidsproductiviteit laag. 
Door de FAO wordt een globale productie-index berekend. 
Tabel 10 toont dat die index merkelijk is gestegen. De evo-
lutie van de globale index is niet louter het gevolg van de 
oppervlaktetoename en van de opbrengsttoename per ha 
maar ook van de verschuiving naar teelten met een ho-
gere opbrengst per hectare. Dit laatste kan dan uitgedrukt 
worden in energiewaarde voor de voeding (in kilojoules, 
kJ). Deze derde factor is interessant en is een oplossing 
om binnen de beperkingen van areaaluitbreiding en van 
arbeidsinzet gebaseerd op handenarbeid, een hogere voed-
selproductie te bereiken. Tabel 11 toont dit duidelijk aan.

De productie nam dus vooral toe door areaaltoename ter-
wijl ze in de landen in ontwikkeling in hun geheel ze voor-
al door opbrengsttoename toenam (tabel 13). Volgens het 
NEPAD steeg de productie graangewassen in Afrika met 
125%, het areaal graangewassen met 70% en de opbreng-
sten met 32%.

Tabel 10  Evolutie van de productie: globaal en per hectare (berekeningen E.Van Hecke op basis FAO gegevens)

(W+O+C Afrika) 1980/1982 1990/1992 2000/2002 2006/2008 2010/2012

Globale landbouwproductie-index 100 135 180 211 259

Oppervlakte akkerbouw en permanente teelten 100 112 133 142 161

Berekende productiviteits-index (per ha) 100 121 135 149 161

Tabel 11  Evolutie van de productie, de oppervlakte en de opbrengst per hectare (FAO en eigen berekeningen)

(W+O+C Afrika)
Productie  

(in 1000 ton) 
(2011-13)

Oppervlakte  
(in % t.o.v. 1982)

(2012)

Voedingswaarde  
(in 1000 kJ)

(2011)

Opbrengst 
(in kg/ha)
(2011-13)

Evolutie 
van de opbrengst 

per ha 
1981/83-2011/13

Gierst 13 071 188 6 100 780 - 5 %

Sorgho 20 106 201 12 330 1060 - 11 %

Rijst 21 726 230 19 270 2131 + 46 %

Maïs 50 332 242 19 415 1667 + 44 %

Knol- en wortel-
gewassen

254 532 227 38 875 9909 + 51 %
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Tabel 12  Productietoename over 30 jaar (ca 1980-2010) (naar Konandreas 

2012)

Landen in 
ontwikkeling

Sub-Saharisch 
Afrika

door oppervlaktetoename 17 % 75 %

door opbrengsttoename 83 % 25 %

Uit tabel 11 blijkt dan duidelijk dat de stijging van de op-
brengst in kilo/ha van de afzonderlijke teelten lager is dan 
de stijging per ha van de totale voedselproductie in ener-
giewaarde uitgedrukt. De teelten met een hogere energie-
waarde per ha kenden een grotere oppervlaktetoename dan 
de andere.

5.5	 Lage	productiviteit

Zowel de grond- als de arbeidsproductiviteit zijn laag. De 
grondproductiviteit is laag omwille van de klimatologische 
omstandigheden, de bodemkundige omstandigheden en 
de bodemdegradatie, het gebruik van weinig inputs en een 
‘extensieve aanleg’ van de akkers (tabel 13).

Tabel 13  De lage productiviteit in de landbouw (Berekeningen op basis 

van FAO-gegevens)

1986 2011/12 evolutie

1 actieve in de landbouw 
voedt … mensen (interne 
productie) 

ca. 3,55 ca. 3,95 + 11 %

ha akkerland en perma-
nente teelten per actieve 
in de landbouw

1,30 1,02 - 21,5 %

ha per inwoner 0,37 0,26 - 30 %

Men kan zich de vraag stellen of die lage opbrengsten per 
ha noodgedwongen zijn of een vrije keuze. Enerzijds zijn 
de lage opbrengsten noodgedwongen door armoede (geen 
geld voor meststoffen) en door gebrek aan ondersteuning 
door de overheid maar anderzijds is de ‘extensieve’ bewer-
king van de akkers het gevolg van het beste rendement tus-
sen de input aan menselijke spierkracht en de output aan de 
energetische voedingswaarde. Een betere bewerking van de 
akkers vraagt veel meer arbeidsinput en geeft verhoudings-
gewijze niet de overeenkomstige outputstijging. En er zijn 
nog andere verklaringsfactoren. Intensivering houdt gelet 
op de prijs van inputs ook een mogelijk risico. Bij moeilijk 
te voorspellen weerrisico’s wordt bij lage opbrengsten de 
prijs van de inputs niet terugverdiend. Hiernaast is er ook 
een grote instabiliteit in de markten, en die zet ook niet aan 
tot investeringen in inputs.  Seizoensgebonden schomme-
lingen (ten opzichte van het teeltmoment) gecumuleerd 
met oogsthoeveelheidschommelingen (met implicaties op 
gecommercialiseerde hoeveelheid) zijn moeilijk te regula-
riseren (graanopslag, overheidspolitiek,…) . Hierdoor zijn 
de prijsschommelingen op de markten groot. Ten slotte 
zijn er voor sommige landbouwers onzekerheden aangaan-
de de beschikking over de grond. In gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid heerst er grondschaarste. Afrikanen 
die omwille van allerlei omstandigheden een migratie on-
dernomen hebben komen terecht in dorpen waar zij geen 
aanspraak kunnen maken op grond en afhangen van de 
plaatselijke eigenaars. Hier ook kan de bevolkingstoename 
leiden tot een geringere ‘gastvrijheid’ terwijl dit in Afrika 
meestal nooit een probleem heeft gevormd. In omstan-
digheden van onzekerheid over de productiefactor grond 
wordt er niet geïnvesteerd. 

Figuur 7  De foto (bij Kisangani) toont de verschillende stadia van het landbouwsysteem: primair bos op de achtergrond, ervoor: braak-

vegetatie, daarvoor: maniokveld met verspreide bananen; rijstveld op de voorgrond (foto en commentaar: P. Moonen). 
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5.6	Een	traditioneel	landbouwsysteem

Omwille van hoger beschreven productiefactoren blijft het 
landbouwsysteem traditioneel. Een landbouw steunend op 
handenarbeid en een grondgebruik waar de braaklegging 
nog steeds een rol speelt is dus nog steeds realiteit in het 
grootste deel van Sub-Saharisch Afrika. Slechts in beperkte 
delen is er gebruik van dierlijke trekkracht. Dit is bv. het ge-
val in Ethiopië. Het belang van de braaklegging is uiteraard 
afhankelijk van de druk op de grond, dus in grote mate van 
de bevolkingsdichtheid. De figuren 7 tot 9 hebben betrek-
king op het evenaarsgebied. Ze dateren van 2015 en wijzen 
erop dat de ‘traditionele systemen’ nog steeds actueel zijn. 
Fig. 10 toont een akker in het noordwesten van Senegal: de 
droogte, het niet-gebruik van meststoffen, het traditioneel 
bewerkingssysteem leiden tot lage opbrengsten per ha.

Figuur 8  De foto toont een veld gewonnen op het primair bos bij Kisangani. 

Het vergt een grote inspanning om het vrij te maken. De beplant-

bare oppervlakte is redelijk klein wegens de aanwezigheid van 

stammen en wortels die niet afgebrand zijn. Omdat het nieuw 

ontgonnen is, is de vruchtbaarheid groot en kan er verschillende 

jaren geoogst worden (in het bijzonder plantainbananen). Er is 

ook nog maar weinig onkruid. Het is echter ver van het dorp en 

daarom is een hut gebouwd (foto en commentaar: P. Moonen).

Dit belet niet dat binnen deze traditionele werkwijze hele-
maal geen veranderingen voorkomen: er kunnen teeltver-
schuivingen optreden, keuze voor betere teeltcombinaties, 
bodemconserverende technieken (zie onder 6.2).

Hiernaast moet men rekening houden met enige inkom-
sten uit het vee, ofwel door veehouders die praktisch uit-
sluitend hiervan leven (al of niet in een vorm van semi-
nomadisme), soms in aanvulling van akkerbouw: het gaat 
hier vaak om kleinvee, zoals enkele geiten of pluimvee. 

Dorpelingen die dicht bij een rivier wonen, en dit is vooral 
het geval in Midden-Afrika, halen ook inkomsten uit de vis-
vangst. Hetzelfde geldt voor dorpelingen aan de Afrikaanse 
kusten.    

6	toekomstperspectIeven
6.1	 Is	er	voldoende	grond?

De traditionele verhalen van een semi-sedentaire land-
bouw met een dorp dat verhuist wanneer de gronden uit-
geput zijn en zich wat verder vestigt, behoort praktisch tot 
het verleden. Dit beantwoordde aan situaties waar de bevol-
kingsdichtheid zoveel lager was. Maar dat de landbouw ‘se-
dentair’ is betekent niet dat er geen grote nood aan grond 
is. Het systeem is nog steeds extensief en het teren op de 
natuurlijke vruchtbaarheid vergt een herstellingsperiode 

Figuur 9  De foto toont een veld dat dicht bij een dorp in de nabijheid van 

Kisangani ligt. Het is al ettelijke keren afgebrand. De druk op het 

land is zo groot geworden dat de braaklegging telkens maar een 

beperkt aantal jaren duurt. De vegetatie die hier verwijderd wordt 

is een invasief onkruid dat meer en meer terrein wint. Dergelijke 

dorpen die dichtbij de stad liggen en een groot bevolkingsaantal 

hebben verschillen in hun bodemgebruik van de verder afgelegen 

dorpen. Hier kunnen meer inkomsten gehaald worden uit gewas-

sen die vers op de markt worden gebracht zoals tomaten en mani-

okbladeren. Er zijn oliepalmbomen verspreid over de velden (niet 

aangeplant) en minder plantainbananen en rijst omwille van de 

geringere vruchtbaarheid (foto en commentaar: P. Moonen). 

Figuur 10  Akker in Noordwest Senegal (foto-E.Van Hecke) 
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voor de gronden, dus een veelvoud van de oppervlakte die 
daadwerkelijk door gewassen is ingenomen. 

De cijfers (tabel 14) omtrent het landbouwareaal zijn dan 
ook moeilijk te interpreteren. De FAO statistieken maken 
melding van ‘42%’ landbouwgronden met slechts 11% ak-
kerland en permanente teelten, de rest zijnde opgenomen 
als ‘permanent grasland’, hetgeen bv. voor Midden-Afrika 
vrij eigenaardig is gelet op het gering belang van veeteelt 
in die zone. Waarschijnlijk gaat het meer over ‘braak’, 
rubriek die niet elders in de statistieken voorkomt. Wat 
niet als landbouwgronden is opgenomen zijn bossen of 
woeste gronden die niet voor landbouw of veehouderij be-
stemd kunnen worden. Indien men inderdaad alleen de 
11% als gebruikte landbouwgrond beschouwt krijgt men 
het gevoel van nog heel wat uitbreidingsmogelijkheden. 
De noodzaak aan de aanwezigheid van een veelvoud van 
braak, ten opzichte van het akkerland, in de betekenis 
van regenererende gronden wordt snel over het hoofd ge-
zien. Toch komt de FAO met een cijfer naar voren van 
200 miljoen ha mogelijke uitbreiding. Niet iedereen is 
het hiermee eens, tenminste niet met de huidige land-
bouwsystemen. 210 miljoen ha akkerland en permanente 
teelten lijkt weinig t.o.v. totale oppervlakte, maar ontbos-
sing moet vermeden worden, een grote oppervlakte is 
helemaal niet bruikbaar of niet aangewezen omwille van 
degradatieverschijnselen, een zekere oppervlakte komt al-
leen maar in aanmerking voor extensief graasland …en 
hoeveel ha moet er beschikbaar gehouden worden voor 
regeneratie na enkele jaren akkerland? Daarenboven zijn 
de reserves slechts in een gering aantal landen geconcen-
treerd zodat een ‘gronddruk’ zich in heel wat landen laat 
gevoelen.

Tabel 15  Evolutie van het grondgebruik in W+C+O Afrika (Bron: FAO)

1982 2012

landbouwoppervlakte 37 % 43 %

akkerland + permanente teelten 7 % 11 %

De evolutie in 30 jaar (tabel 15) toont aan dat de oppervlak-
tetoename zich relatief vooral situeert in de akkerlandop-
pervlakte en dat dus de oppervlakte onder teelten zal toege-
nomen zijn ten koste van braaklegging. 

Wat de druk op de grond betreft komen uiteenlopende si-
tuaties voor. In de gebieden met lage bevolkingsdichtheid 
kan een hoeveelheid grond bewaard worden voor regenera-
tie. In andere gebieden is de druk op de grond groot: dit is 
bv. het geval rond de steden of in delen van Afrika aan de 
overgang van steppe en savanne waar Noord -Zuid gerichte 
migraties plaats grijpen ten gevolge van de droogte. Con-
flicten tussen de autochtone grondbezitters en de migre-
rende landbouwers en vooral veehouders komen dan ook 
veelvuldig voor. Het inkorten van de braakperiode leidt tot 
opbrengstdaling en bodemdegradatie. Men moet ten slotte 
rekening houden met een nieuwe verdubbeling van het be-
volkingsaantal in de volgende 30 jaar. 

6.2	Toch	intensiveren?

De intensivering met toename van de opbrengsten per hecta-
re is gelet op de situatie, een noodzaak. Intensiveren kan vol-
gens twee grote ‘families’, ofwel via technieken die doorgaans 
meer werk vragen, ofwel door het gebruik van aangekochte 
inputs (bv. meststoffen) of investeringen (irrigatie-infrastruc-
tuur). Het eenvoudig ‘intensiveren’ kan ook gewoonweg door 
andere teelten in te schakelen, teeltcombinaties (fig 11, 12) of 
vruchtafwisselingsschemas uit te proberen, associatie van 
teelten met bomen (bv.zgn.’Coffee forests’ waarbij de koffie 
in een eerste fase een lager rendement heeft maar fragiele bo-
dems conserveert…). Zo wordt de bodem niet eenzijdig uitge-
put en kan er ook naar een ideale verdeling gestreefd worden 
van zon/schaduw gelet op de specifieke eisen van elke teelt. 
Zulke techniek van geassocieerde teelten past uiteraard maar 
in een systeem dat louter op handenarbeid steunt. Zaadselec-
tie op basis van de lokale variëteiten heeft soms geleid tot vrij 
spectaculaire opbrengststijgingen.

Het intensiveren aan de hand van technieken die meer door-
dacht zijn of meer werk vragen, met de bedoeling hogere ha-

Tabel 14  Opdeling van het ruimtegebruik volgens de FAO

Landgebruik 
(in % van de totale oppervlakte)

Oost-Afrika Midden-Afrika West-Afrika O+C+W Afrika
O+C+W Afrika  
(in miljoen ha)

Landbouwgronden 56 26 47 42 795

Akkerland 11,7 4,0 14,4 9,5 183

Permanente teelten 1,3 0,4 2,6 1,5 27

Permanent grasland 43 21 30 31 585

Bossen 29 48 12 30 561

Rest* 15 26 41 28 547

Vasteland 100 100 100 100 1.861

*‘Rest’ wordt door FAO gedefinieerd als hetgeen zij niet als landbouw- en bosland beschouwen: bebouwing, woeste gronden, woestijnen,….
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opbrengsten te bereiken zijn niet nieuw. Volkeren die sinds 
ruime tijd een hoge bevolkingsdichtheid hebben, hebben 
vaak meer intensieve technieken ontwikkeld. Zo bv. De Sé-
rers in West-Afrika die aan landbouw doen zoals in Vlaande-
ren in de Middeleeuwen met een quasi gelijkende drieslag-
stelsel met een braakslag waarop vee graast. Op de heuvels 
van het Merengebied zijn intensieve bodemgebruiksvormen 
al lang in voege. Het inschakelen van vlinderbloemigen 
voor het vastzetten van stikstof (zulke combinaties leidden 
in Malawi tot verdubbeling/verdrievoudiging van de maïs-
opbrengst sinds 2005). Het gebruik van betere technieken 
of van bodemconserverende technieken (intensiveringsvor-
men) leiden tot betere opbrengsten, dus tot intensivering.

Figuur 11  Na verwijderen van de natuurlijke vegetatie plant de landbouwer 

een mix van gewassen zoals sorgho, rijst, bonen, gierst en se-

sam. Deze mix waarborgt dat tenminste de meest droogte weer-

standbiedende teelt zal overleven indien de droogte uitgespro-

ken zou zijn. De landbouwer laat een aantal dunne boomstam-

men staan, enerzijds om als steun te dienen voor gewassen, 

anderzijds om de regeneratie van de plantengroei te bespoedi-

gen bij braaklegging (foto: S.Dekkers)

In zones waar ook veehouderij voorkomt wordt getracht 
dierlijke mest te gebruiken maar de verstandhouding tus-
sen akkerbouwers en veehouders is vaak moeilijk omwille 
van de gronddruk. Dit probleem komt nu wel meer voor 
door de trek van de veehouders van noord naar zuid, tussen 
de Sahel- en savannezone. 

Beter gebruik van water kan ook via kleine projecten: klein-
schalige irrigatieprojecten (fig.13), waterputten en motor-

pompen, door gebruik van water/natuurlijke grondvochtig-
heid in de zogenaamde-maar vaak moeilijker te bewerken 
‘bas-fonds’ (zwaardere gronden)- (fig.14).

Figuur 12  Combinatie van aardnoten en acacia’s in Senegal. Acacia’s verlie-

zen hun bladeren bij de aanvang van het regenseizoen; deze ge-

ven voedingsstoffen aan planten en bodem. De meterslange wor-

telen halen voedingsstoffen diep in de bodem. (bron: S.Dekkers). 

Figuur 13  Irrigatie met zo weinig mogelijke kapitaalsinvesteringen  

(Burkina Faso) (foto S. Luyten). 

Fig 14  Groenteteelt bij Dakar met gebruik van ‘Bas-fonds’; Let op de water-

putten: in deze lager gelegen delen is de watertafel gemakkelijker 

te bereiken (foto: E. Van Hecke).
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Bodemconserverende	technieken

Door de druk op de grond greep vaak ook het in gebruik 
nemen van erosiegevoelige gronden plaats of is er erosie op 
percelen waarop de natuurlijke vegetatie de tijd niet kreeg 
om voldoende te regenereren. Daarom wordt ook meer en 
meer aandacht geschonken aan bodemconserverende of 
herstellende technieken, niet zelden onder invloed of met 
de hulp van de internationale gemeenschap. Deze bodem-
conserverende technieken hebben ook een gunstig effect 
op de opbrengsten. 

Er zijn talrijke methoden zoals de rechtstreekse inzaai zon-
der bewerking van de grond en met resten van vorige oogst 
(organische verrijking, meer micro-organismen, vasthou-
den van vochtigheid, erosiebesparend) of de aanleg van 
dammetjes in aarde of plantaardig materiaal om de kracht 
van het afvloeiend water af te remmen (fig. 15). Waar land-
bouw op de hellingen plaats grijpt is de aanleg van terras-
sen belangrijk. 

Intensiveren	van	de	traditionele	systemen	op	
familiale	bedrijven	

De verbetering van de voedselzekerheid en de armoede-
bestrijding steunen op de positieve ontwikkeling van de 
familiale landbouw. Daarom wordt de intensivering van 
de landbouwsystemen door internationale instellingen ge-
promoot en worden door hen veel projecten ondersteund. 
Het is immers belangrijk om vooruitgang te boeken in het 
geheel van de familiale bedrijven. Belangrijke ontwikke-

lingen in nieuwe productieketens op export gericht (snij-
bloemen, sommige groenten, versneden fruit,…) kunnen 
lokaal heel interessant zijn maar het zijn nichemarkten die 
niet de plaats kunnen innemen van het geheel van de Afri-
kaanse landbouw.

De intensivering op basis van aangekochte inputs blijft een 
probleem omwille van de beperkte financiële middelen 
(zie hoger). Op bedrijven met cash-crops zoals bv. katoen 
in West-Afrika wordt gebruik gemaakt van de resten van 
de meststoffen (door de contracterende bedrijven aange-
bracht) van de katoenteelt zodat hogere opbrengsten voor 
de daaropvolgende graanteelt worden bereikt. 

Het is duidelijk dat op veel plaatsen in Afrika de landbouw-
systemen dynamisch zijn en meestal louter door technieken 
die geen aangekochte inputs behoeven. Dit is zeer belang-
rijk, want duurzaam, en scheppen geen financiële afhanke-
lijkheid. Een studie over de hoge-input landbouw in Noord 
Ghana (Nyantakyi-Frimpong 2015) heeft aangetoond dat die 
niet zomaar kon ingevoerd worden omwille de onregelma-
tige neerslag, de macro-economische- en politieke structuur 
en de gender/generatie verhoudingen op niveau van de 
huishoudens. High-input technologies maken multi-crop-
ping (zie hoger) niet mogelijk. Het gebrek aan overheidspo-
litiek geeft geen ondersteuning aan de familiale bedrijven 
zodat toegang tot krediet om betere zaadvariëteiten en mest-
stoffen te kopen niet mogelijk is. Het promoten van hoge 
technologie in een context die er niet voor aangepast is, ook 
op familiaal niveau, leidt tot een fiasco. Kunstmeststoffen 
zouden nochtans op termijn gunstig kunnen zijn gelet op de 

Figuur 15  Inlandse techniek van landbeheer op de zandige bodems van het Makonde Plateau in Tanzania. De landbouwers leggen de percelen in bed-

den en voren om de erosie tegen te houden en de schaarse neerslag op te vangen. Bij de aanleg van de bedden wordt ook organisch materiaal 

(plantaardige afval) met de grond vermengd. Door die techniek kan maïs geteeld worden ipv sorgho, hetgeen voor de landbouwers een hogere 

economische opbrengst geeft (foto S.Dondeyne). 
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arme gronden. Het gebruik ervan kan alleen maar overwo-
gen worden in het kader van een ruimere politiek.   

Stadstuinbouw

Stadstuinbouw behoort tot de mogelijkheden van intensive-
ring en ook van armoedebestrijding en verbetering van de 
voedselzekerheid. Men moet het onderscheid maken tussen 
de echte stadstuinbouw en de landbouwvormen die zich ont-
wikkelen in de onmiddellijke nabijheid van de stad. Wat we 
als echte stadstuinbouw kunnen beschouwen zijn de land-
bouwvormen die tot ontwikkeling komen binnen het stede-
lijk weefsel. Enerzijds is dit vnl. de groenteproductie op wat 
men ‘landbouwpercelen’ kan noemen. De productie grijpt 
vaak plaats in nabijheid van waterpunten (zij het waar een 
waterput kan gegraven worden door de tuinbouwer tot aan 
de watertafel, zij het waar het bestuur een waterput heeft 
gegraven en waar de tuinbouwers zich komen bevoorraden). 
Het zijn soms percelen in ‘eigendom’ maar vaak gepacht van 
de oorspronkelijke ‘eigenaar’. De tuinbouw is er een brood-
winning zoals een andere en uiteraard kunnen de groenten 
gemakkelijk plaatselijk verhandeld worden. 

Internationale organismen zijn ook aan de oorsprong van 
een microlandbouw bv. in houten bakken en dgl. of even-
tueel in volle grond op en dit binnen het eigen perceel (bin-
nenkoer, voortuintje,…). De landbouw/tuinbouwproducten 
worden voornamelijk geteeld voor eigen gebruik. Zulke 
evoluties zijn vooral te interpreteren in het kader van de 
verbetering van de voedselvoorziening. 

Door de nabijheid van een afzetmarkt ontwikkelde zich in 
veel landen de productie van tuinbouwproducten in een 
ruimere straal rond de stad, buiten de eigenlijke agglome-
ratie. Het gaat soms over pluimveebedrijfjes of de produc-
tie van kaas (vaak geitenkaas). Al deze produkten vinden 
afnemers in de stad. Niet zelden gebeurt de productie door 
een loontrekkende op een landbouwperceel van een amb-
tenaar en met zijn kapitaal.

6.3	 De	overheid	moet	de	landbouw	meer	prio-
ritair	stellen

Een positieve evolutie op niveau van de bedrijven vraagt 
ook inspanningen vanwege de overheid:  investeringen 
voor irrigatie, beschikbaarheid van inputs aan betaalbare 
prijzen, organisatie van de commercialisatie (transport, in-
frastructuur, organisatie van de markten zelf met het oog 
op stabiliteit van de prijzen en garanderen van de voedsel-
zekerheid), ontwikkelen van financieringsorganismen en 
toegang ertoe van landbouwers vergemakkelijken, 

Een overkoepelende Afrikaanse organisatie heeft een plan 
uitgewerkt (Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine, PDDAA) om minimum 10% van de 
overheidsuitgaven aan landbouw te besteden:  nauwelijks 
20% van de landen hebben dit niveau reeds bereikt. 

Overal waar lokale incentives (betere technieken, behoor-
lijke prijzen, verbeteren productieketens,…) werden geno-
men werden merkbare verbeteringen waargenomen. Ghana 
sinds de jaren ’90, recenter Ethiopië en Rwanda hebben een 
economische ontwikkeling gekend met landbouw als centra-
le hefboom maar steeds in het kader van een voluntaristisch 
overheidsbeleid. Dit leidde tot een daling van de armoede. 
Dit is het finaal doel: de productiestijging moet leiden tot 
een inkomensstijging en tot een reductie van de armoede 
die het grootst is in de perifere louter rurale gebieden. 

7	 de	productIefactor	grond,	essentIeel	
maar	complex

7.1	 Toegang	tot	de	grond

In het traditioneel grondregime is grond een collectief 
bezit met gebruiksrecht. Na de onafhankelijkheid werd 
de Staat in de meeste landen eigenaar van de grond. Het 
gebruik wordt echter vrij algemeen overgedragen aan de 
rurale gemeenschappen. In de praktijk spelen de vroegere 
eigenaars van de grond (de lokale gemeenschappen) dus 
nog een belangrijke rol in die zin dat heel wat ‘gebruik’ via 
de lokale bezitters plaats grijpt en meestal niet via de Staat. 
Omdat migraties nu veelvuldig voorkomen nemen de con-
flicten toe, des te meer waar de druk op de grond groot is. 

Rechtszekerheid over het beschikken van grond is heel be-
langrijk. Zonder dat, is er helemaal geen sprake van inves-
teringen (in tijd of geld), verbeteringen,…Hoewel de vrou-
wen spilfiguur zijn in de landbouw krijgen ze in een aantal 
landen (hangt af van het huwelijkssysteem, matrilineair of 
patrilineair) veel minder rechten overgedragen! 

Het familiaal bedrijf, basis van het Afrikaanse landbouw-
systeem steunt op dit grondbeheer. Er zijn enkele inlan-
ders die over grotere oppervlakte beschikken, op de ene of 
andere manier verworven…Het gaat vaak over de ‘upper-
class’, machtige politici, ambtenaren,… Hoewel de staat ei-
genaar is, worden door de ‘lokalen’ vaak grond verhandeld, 
verkocht! Onnodig te zeggen dat de rechtszekerheid van 
zulke transacties niet absoluut is. 

Privé-eigendom is door de Europeanen ingevoerd voor de 
grote plantages van exportgewassen. Er is een geleidelijke 
ontwikkeling van een ‘kadaster’ met privé-bezit, hoofdza-
kelijk echter beperkt tot de steden en hun omgeving.

7.2	 Buitenlandse	investeerders,	een	nieuw		
verschijnsel

In het kader van bevoorradingszekerheid vertonen ver-
schillende landen van het Noorden en Grootmachten een 
toegenomen interesse in de Afrikaanse gronden. Ook in de 
industrielanden geldt het idee van overvloed aan gronden 
algemeen. Zo worden gronden beoogd voor de productie 
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van biobrandstoffen, van voedingsgewassen (voor het in-
vesterend land), van handelsgewassen (Hevea, katoen,.snij-
bloemen, groenten).

De investeerders zijn investeringsfondsen, pensioen-
fondsen, multinationals van de agro-industrie, landen die 
groene energie (bv. met Jatrophaplantages) of voedselvoor-
ziening willen veilig stellen (China, India, Saudi-Arabië) 
(Fig.16).

De voorwaarden onder dewelke de buitenlandse inves-
teerders de gronden ‘verwerven’ zijn vaak zeer voordelig. 

Meestal gaat het over een huur op lange termijn (tot 99 
jaar) en dit tegen zeer voordelige voorwaarden. De trans-
acties gaan langs de Staat. Vaak ontbreekt de transparan-
tie en de transactie valt meestal in het nadeel de rurale 
gemeenschappen uit. De gronden worden aan de inves-
teerders voorgesteld als ‘ongebruikt’, ‘vrij’. De lokale ge-
meenschappen worden meestal niet geraadpleegd, herlo-
calisaties zijn niet aan de orde. Het gaat daarenboven vaak 
over ‘goede gronden’, nl. met nabijheid tot water, gunstig 
gelegen in het transportnet, zo mogelijk vruchtbare gron-
den:  uithollen van natuurlijke rijkdommen van de Afri-
kaanse landbouwer. Ten slotte is de gecreëerde tewerkstel-
ling meestal geringer dan de oorspronkelijke. Omdat in 
sommige gevallen het echt gaat over het ontnemen van de 
gronden van de familiale bedrijven wordt dit verschijnsel 
‘landgrabbing’ genoemd. Tabel 16 geeft een synthese van 
voor- en nadelen.

Over hoeveel oppervlakte gaat het? De cijfers zijn zeer 
uiteenlopend, ook over hetzelfde ‘project’. Er is vaak een 
merkelijk verschil tussen de aangekondigde ‘deals’ en de 
echt gerealiseerde in gebruik name van grond, zelf nog niet 
altijd identiek met ‘investeringen’ in de zin van het echt 
overgaan tot zaaien/aanplanten of andere economische 
ontwikkeling. Voor Afrika zou het gaan om 40 miljoen ha 
sinds 2000 (‘Landmatrix.org’)! Als men dit vergelijkt met 
de cijfers van de beteelde oppervlakte uit vorige tabellen, is 
zulk cijfer niet te verwaarlozen.

Dat de cijfers zo uiteenlopend zijn houdt ook verband met 
het feit dat veel projecten worden opgegeven zodat gege-
vens over de netto-oppervlakte ontbreken. Het opgeven 
houdt verband met teleurstellende resultaten onder meer 
door gebrek aan kennis van investeerders aangaande het 
fysisch milieu, de omgang met lokale volkeren, de com-
mercialisatiemogelijkheden. Het (voorlopig?) opgeven van 
een project betekent niet meteen een restitutie van de gron-
den aan de lokale landbouwbedrijven. 

Alle buitenlandse investeringen zijn geen landgrabbing. 
Investeringen die niet over duizenden km2 gaan, kunnen 
wel succesvol, zeker indien ze in samenspraak doorgaan 
met de lokale gemeenschappen. Een FAO-model dat inves-
teringen op het oog heeft die de integratie van familiale 

Tabel 16  Verwachte voor- en nadelen van grote buitenlandse investeringen in grond (bron: P .Jacquemot)

VOORDELEN NADELEN

–  Gebruik van ‘beschikbare gronden’ gebaseerd op moderne technieken

–  Toename van de productiviteit

–  Transfert van landbouwtechnologie

–  Ontstaan en vorming van loontrekkende arbeidskrachten

–  Aanleg van transportinfrastructuur

–  Vermindering van de armoede door oprichten van sociale diensten 
(scholen, gezondheidscentra)

–  Abnormaal lage pachtprijzen en belangrijke fiscale vrijstellingen

–  Negeren van traditionele gebruiksrechten waardoor conflicten ont-
staan

–  Gebrek aan transparantie in de onderhandelde vastgoedtransacties; 
gebrek aan raadpleging van de betrokkenen 

–  Verdringing van familiale landbouwbedrijven

–  Vermindering van de voedings-zelfvoorziening door opgeven van 
voedingsgewassen

–  Afwezigheid van analyse van de milieu-impact, in het bijzonder wat 
het water betreft

Figuur 16  Aankoop van gronden in Afrika, 2000-2013 (bron: Lorgeoux J., 

Bockel J.M., L’Afrique est notre avenir, Rapport d’information 

n°104, Sénat, Paris: op basis van The Land Matrix)
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bedrijven omvat die samenwerken met een ‘organiserend’ 
groot bedrijf is veel duurzamer dan grootschalige landver-
werving. 

8	tWee	soorten	bedrIjfstypes

8.1	 Het	overwegend	bedrijfstype:	het	klein	fa-
miliaal	bedrijf

De traditionele leefgemeenschappen waren agrarisch en de 
familie kon beschikken over de gronden die ze nodig achtte, 
na toestemming van de ‘chef des terres’ die waakte over het 
optimaal gebruik (en braaklegging) van de gemeenschap-
pelijke gronden. Dit systeem is grotendeels bewaard geble-
ven. Het is dan ook normaal in zulk egalitair systeem dat 
het territorium is opgevuld met vele kleine landbouwbedrij-
ven. Aangezien de landbouw de voornaamste economische 
activiteit is, blijft die situatie bestaan. Door migraties komt 
er een loskoppeling van ‘arbeidskracht’ en ‘grond’. Deze 
kunnen tewerkgesteld worden door de grondeigenaars die 
voldoende grond hebben of hun gronden niet meer bewer-
ken. Hierop kunnen landbouwbedrijven voorkomen met 
loonarbeiders. 

Er zijn weinig gedetailleerde cijfers omdat er weinig vol-
ledige landbouwtellingen zijn. Op basis van de enkele be-
schikbare cijfers onthouden we dat de laatste tientallen 
jaren het aantal bedrijven gevoelig is toegenomen en dat 
ondanks een stijging van het in gebruik genomen areaal 
de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven vaak is afge-
nomen tenzij (zoals bv. in Senegal) grote bedrijven werden 
opgezet (zie verder). Het aantal tewerkgestelde personen 
per bedrijf is groot omwille van het inzetten van alle fami-
liale arbeidskrachten. Het Afrikaans gemiddelde bedraagt 
5,6 personen/bedrijf. 

Het	klein	familiaal	bedrijf	kan	vaak	niet	zonder	
andere	inkomsten	

Een deel van de oogst moet noodzakelijker wijze verkocht 
worden om cashgeld te hebben om de koerante uitgaven te 
dekken en hierdoor is de overblijvende oogst soms niet vol-
doende om de voedingsbehoeften te dekken. Dit geldt ze-

ker voor die huishoudens met weinig grond en zij moeten 
dus overgaan tot de aankoop van voedingsproducten, in zo-
verre ze hiervoor geld hebben. Migrantenfamilies krijgen 
minder gemakkelijk toegang tot grond en hebben hierdoor 
onvoldoende middelen.

De vrouw heeft minder gemakkelijk toegang tot grond 
(krijgt een beperkte oppervlakte van haar man hoewel ze 
een spil vormt in de landbouw maar vooral is ze ook spil 
in het financieel beheer van het huishouden). Al deze evo-
luties leiden op vele plaatsen voor het familiaal bedrijf, 
indien mogelijk, tot het zoeken van een aanvullend inko-
men in de informele sector. In nabijheid van steden vooral 
wordt landbouw door sommige leden van het huishouden 
ook bedreven op gronden van handelaars, ambtenaren. De 
gronden worden dan tegen een zekere som ‘gepacht’ of er 
grijpt loonarbeid plaats. 

Producentengroeperingen	leiden	tot	vooruitgang

Op verschillende plaatsen ontwikkelen zich vormen van 
samenwerking, meer in het bijzonder producentengroepe-
ringen. Deze nemen de falende rol van de staat over. Deze 
groeperingen slaan de handen in elkaar voor de bevoor-
rading van inputs of/en voor de commercialisatie van de 
productie, voor het beheer van irrigatie, voor landbouwvul-
garisatieoverdracht, voor boekhoudkundig beheer, het coö-
peratief gebruik van tractoren,….

Tabel 17  Evolutie van het aantal bedrijven en de beteelde oppervlakte voor enkele landen (bron: 2000 World Census of Agriculture, FAO)

1970 1980 2000

Aantal bedrijven 
(x 1000)

Ethiopië
Ivoorkust
Senegal

548
295

4797 10758
1118

437

Oppervlakte 
(x 1000 ha)

Ethiopië
Ivoorkust
Senegal

2.753
1072

6862 11047
4351

1878

Oppervlakte/bedrijf 
(gemiddelden in ha)

Ethiopië
Ivoorkust
Senegal

5,0
3,6

1,4 1,0
3,9

4,3

Tabel 18  Verdeling van de bedrijven naar bedrijfsoppervlakte in Ethiopië 

(bron: Agricultural Census 2001/2, FAO)

Bedrijfsopp. Bedrijven Oppervlakte

< 0,1 ha 7,6 % 0,3 %

0,1-0,5 ha 29,5 % 8,4 %

0,5-1,0 ha 25,8 % 18,4 %

1-2 ha 24,2 % 33,4 %

2-5 ha 11,9 % 32,6 %

>5 ha 1,0 % 6,9 %

100 % 100 %

Totaal (x 1000) 10.758 11.047 ha
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In groepsverband wordt de toegang tot financiële instellin-
gen mogelijk, bv. voor het verkrijgen van overbruggings-
kredieten met terugbetaling na de oogst.

Producentengroeperingen zijn eerst ontstaan in het kader 
van de productie van exportgewassen (toegespitst op één 
product), later veralgemeend (op totaliteit van bedrijven 
van een dorp of grotere zone bv.). Producentengroeperin-
gen zijn vaak ontstaan door toedoen van exportgerichte 
bedrijven (bv. Cacao in Ghana), van NGO’s maar ook van 
ondernemende personen.   

8.2	 Moderne	export-gerichte	bedrijven

De laatste decennia is de internationale handel in voeding 
fel veranderd. Een eerste kenmerk van deze verandering 
is dat ontwikkelingslanden in toenemende mate voedings-
producten exporteren naar geïndustrialiseerde landen. 
Deze export is niet langer beperkt tot traditionele tropische 
producten, zoals cacao en koffie, maar omvat steeds meer 
en meer producten met een hogere intrinsieke waarde, 
zoals verse groenten en fruit, zuivelwaren, vlees en vis 
(fig.17). Deze toename is te wijten aan de stijgende vraag 
van consumenten om het hele jaar door verse producten 
te kunnen kopen. Ook binnen ontwikkelingslanden is de 
vraag naar hoogwaardige producten gestegen, dankzij de 
inkomensgroei in deze landen.

Figuur 17  Evolutie van de uitvoer van enkele tuinbouwproducten uit  

Senegal

Een tweede kenmerk van deze verandering is dat de in-
ternationale handel in hoogwaardige voedingsproducten 
steeds strenger gecontroleerd en geregulariseerd wordt. De 
laatste decennia hanteren geïndustrialiseerde landen stren-
ge normen inzake voedselveiligheid en kwaliteit. Produc-
ten die geïmporteerd worden in Europa moeten voldoen 
aan bepaalde standaarden. Als deze standaarden opgelegd 
worden door de overheid, worden ze publieke standaar-
den genoemd. Bijkomend zijn er de laatste decennia tal 
van private standaarden op de markt verschenen. Bekende 
voorbeelden zijn Fair Trade en Rainforest Alliance. Deze 
private standaarden zijn ontstaan doordat westerse consu-
menten zich meer en meer bewust worden van de milieu 

en ethische aspecten die gepaard gaan met de import van 
producten uit ontwikkelingslanden. De labels tonen de 
consument dat het productieproces volgens bepaalde richt-
lijnen verlopen is. Bijvoorbeeld in het geval van Fair Trade 
is kinderarbeid verboden en heeft de boer een eerlijke prijs 
voor zijn producten gekregen.

Een derde kenmerk van deze verandering is de toene-
mende mate van verticale coördinatie en consolidatie in 
de voedselproductiesystemen in ontwikkelingslanden. 
Dit betekent dat grootschalige, (vaak) multinationale be-
drijven zich vestigen in ontwikkelingslanden. Zij regelen 
hun productieproces op twee mogelijke manieren. Ten 
eerste kunnen ze opteren om met kleinschalige boeren 
samen te werken via contractlandbouw. Dit houdt in dat 
boeren hun producten leveren aan de bedrijven, die hen 
daarvoor vergoeden. Vaak worden de boeren geassisteerd 
in de aankoop van meststoffen, zaden en pesticiden. Veel 
studies in verschillende landen en voor verschillende pro-
ducten hebben aangetoond dat de welvaartsimpact van 
contractlandbouw positief is, en dat contractboeren een 
hoger inkomen hebben dan boeren die niet aan contract-
landbouw doen.

Echter, contractlandbouw met kleinschalige boeren is niet 
altijd mogelijk of haalbaar. Door de strikte controle via pu-
blieke en private standaarden op de voedselproductie is het 
voor kleinschalige boeren vaak heel moeilijk om te kunnen 
voldoen aan de hoge standaarden. Daarom opteren groot-
schalige voedselbedrijven steeds meer en meer om de pro-
ductie op hun eigen velden en plantages te realiseren. Deze 
moderne, exportgerichte bedrijven stellen in sommige lan-
den (bv. Senegal, Kenia, Ethiopië) een groot deel van de 
bevolking in rurale gebieden te werk. 

De tewerkstelling in moderne, exportgerichte bedrijven 
kan zowel positieve als negatieve gevolgen voor de bevol-
king hebben. Aan de ene kant zijn het vaak kwetsbare men-
sen die werken in deze bedrijven, zoals analfabete, arme 
mensen. De meerderheid van de werkers zijn vrouwen, 
omdat de activiteiten die worden uitgevoerd (zoals oogsten, 
wassen en sorteren van de gewassen) (fig. 18) taken zijn die 
traditioneel door vrouwen worden uitgevoerd. Daarenbo-
ven hebben vrouwen in rurale gebieden vaak geen andere 
mogelijkheid om een eigen inkomen te verdienen. Door-
dat werkers in een relatief zwakke positie staan tegenover 
de bedrijven, zijn de werkomstandigheden niet altijd op-
timaal. Tewerkstelling in exportgerichte bedrijven is vaak 
gekenmerkt door lage lonen (hoewel deze tenminste moe-
ten voldoen aan het nationale minimumloon) en tijdelij-
ke contracten. Werkers worden voor een aantal weken of 
maanden aangenomen, naargelang het piekseizoen in de 
gewasproductie.

Aan de andere kant kan de tewerkstelling in deze groot-
schalige bedrijven ook positieve effecten teweegbrengen. 
Ten eerste, doordat rurale gezinnen de opportuniteit krij-
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gen om te werken in deze bedrijven, neemt de kans op 
armoede fel af (fig.19). Vooral voor de armste gezinnen is 
tewerkstelling cruciaal, aangezien zij zelden de middelen 
hebben om in hun eigen familiale landbouw te kunnen 
investeren. In het bijzonder voor vrouwen en jongeren, 
die weinig mogelijkheden hebben om te werken buiten de 
familiale landbouw, heeft de tewerkstelling in deze bedrij-
ven kansen gecreëerd. Ten tweede, de lonen die verdiend 
worden in de bedrijven kunnen geïnvesteerd worden in 
de eigen familiale landbouw. Voor arme gezinnen op het 
platteland is het vaak erg moeilijk om een lening te kun-
nen afsluiten en krediet te kunnen bekomen. De lonen 

bieden een kans om aan extra geld te komen, dat gebruikt 
kan worden om mest, zaden, pesticiden en andere inputs 
aan te kopen. Ten derde, doordat het vooral vrouwen zijn 
die tewerkgesteld worden, en dat het vaak de eerste ge-
neratie van vrouwen is die buitenshuis gaat werken, kan 
de tewerkstelling vrouwen emanciperen. Doordat vrou-
wen een eigen inkomen verdienen, vergroten ze hun 
zeggingsschap binnen het gezin. Deze emancipatie kan 
verder leiden tot een verbetering in de opvoeding van kin-
deren, zoals een hogere scholing (vooral van meisjes) en 
een reductie in het aantal kinderen dat een vrouw krijgt 
(figuur 20).

Figuur 18  Arbeiders in een tuinbouwexportbedrijf, Senegal: Oogst (links); Verpakkingsunit (rechts). (Foto’s G.Van den Broeck)

Figuur 19  De invloed van tuinbouwexportbedrijven op de daling van de ar-

moede: Armoede betekent dat het inkomen onder de nationale 

armoedegrens valt. Ruraal Senegal omvat alle landelijke gebie-

den binnen Senegal. De delta van de Senegalrivier is een ruraal 

gebied in Senegal waar tuinbouwexportbedrijven zich gevestigd 

hebben (bron: G. Van den Broeck, 2016).

Figuur 20  De tewerkstelling van vrouwen draagt bij tot de afname van de 

vruchtbaarheid (bron: Van den Broeck G, Maertens M (2015) Fema-

le Employment Reduces Fertility in RuralSenegal. PLoS ONE 10(3))
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