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[ inleiding ]

Bij de West-Afrikanen staat rijst tegenwoordig dagelijks op het menu. De 
rijstconsumptie in West-Afrika is heel sterk gegroeid en haalt vandaag het niveau van 
de Aziatische landen, zeker in de steden. In de hele regio staat rijst intussen gelijk aan 
‘voedselzekerheid’. Rijst neemt niet alleen een belangrijke plaats in op het menu van elk 
gezin, maar staat sinds kort ook hoog op de politieke agenda.

De voedselcrisis van 2008 die de rijstprijzen op de internationale markt de hoogte in 
joeg, heeft West-Afrika dan ook hard getroffen. De regio is immers de belangrijkste 
importeur van rijst in de wereld – zij dekt 40% van haar rijstbehoefte met ingevoerde 
rijst uit Azië. Door de crisis steeg de rijstprijs in West-Afrika met 50 à 100%. Vele 
gezinnen moesten daardoor hun rijstconsumptie drastisch terugschroeven en bleven 
letterlijk op hun honger zitten.

De West-Afrikaanse overheden reageerden met crisismaatregelen, zoals het 
afschaffen van de importtarieven voor rijst. Meer structureel groeide op politiek vlak 
ook het besef dat een hoge graad van zelfvoorziening en dus meer ondersteuning van 
de lokale rijstproductie absoluut noodzakelijk is. Tegelijk ontstonden er bij de 
internationale samenwerking een vernieuwde aandacht en grote investeringen voor de 
rijstteelt.

In deze paper duiden we het economische en strategische belang van rijst in West-
Afrika. We stellen vast dat de regio nog altijd sterk afhankelijk is van de wispelturige 
internationale markt. De veelal arme stadsbevolking blijft nog altijd blootgesteld aan de 
grillen van de internationale rijstmarkt en vanop het platteland proberen arme 
rijstboeren moeizaam een plaatsje te veroveren op de West-Afrikaanse markt.

Geleidelijk aan groeit wel het besef dat de lokale rijst qua productiepotentieel, 
kwaliteit en prijs kan concurreren met de ingevoerde rijst. Maar dan moet er kordaat 
worden gewerkt aan het regionale en nationale politieke beleid, aan het versterken van 
boerenorganisaties, aan een kwaliteitsverhoging en aan de zo noodzakelijke 
investeringen in heel de rijstketen. Kan de lokaal geproduceerde rijst werkelijk 
concurreren met ingevoerde rijst? Waarom blazen de West-Afrikaanse Economische 
Unie (CEDEAO/ECOWAS) en de nationale regeringen koud en warm tegelijk? Waarom 
komt het lokale beschikbare kapitaal niet over de brug? Zijn de boerenorganisaties klaar 
om als ondernemers de belangen van hun leden te verdedigen? Zien de diverse actoren 
in de rijstketen wel voldoende het gemeenschappelijk belang? Speelt de internationale 
samenwerking haar rol? Is de consument in de steden bondgenoot of dooddoener voor 
de kleine rijstboer? En wie ligt er wakker van de lange termijn en de klimaatbedreiging? 
Veel pertinente vragen, waarvoor er zeker niet altijd patentantwoorden klaar liggen in 
een wereld die razendsnel verandert, ook in West-Afrika.
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RIJST OP WERELDVLAK, 
EVEN STRATEGISCH ALS OLIE?

Rijst is wereldwijd een van de belangrijkste graangewassen. De totale rijstproductie 
bedraagt 455 à 460 miljoen ton per jaar en is voor meer dan 90% geconcentreerd in Azië. 
China is koploper met een jaarlijkse productie van 122 miljoen ton, daarna volgen India, 
Indonesië̈, Bangladesh, Vietnam en Thailand. Die landen zijn ook de grootste 
consumenten van rijst en produceren dus hoofdzakelijk voor de eigen markt. Daardoor 
wordt er jaarlijks eigenlijk maar 5 à 7% (een kleine 30 miljoen ton) van de wereldwijde 
productie geëxporteerd. Dat is vrij weinig in vergelijking met andere granen als tarwe 
(20%) of soja (30%). 

Ondanks dit kleine aandeel van de export is de internationale handel in rijst de 
afgelopen twintig jaar voortdurend blijven toenemen, vooral door een groeiende vraag 
uit Afrika, en vanuit West-Afrika in het bijzonder. Thailand en Vietnam zijn de grootste 
rijstexporteurs, met respectievelijk 30 en 20%. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de 
helft van de wereldwijde export. Als je daar Pakistan, de Verenigde Staten en India 
bijtelt, heb je de vijf grootste exporteurs, die 80% van de export van rijst voor hun 
rekening nemen. Die exportmarkt is verdeeld in twee segmenten. Enerzijds is er de 
uitvoer van rijst van hoge kwaliteit (met minder dan 10% gebroken rijstkorrels), die 
vooral wordt geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten en Thailand naar Europa, het 
Midden-Oosten en Japan. Anderzijds is er een markt voor goedkopere rijst van lagere 
kwaliteit (meer dan 10% gebroken korrels), die beantwoordt aan de vraag van armere 
landen en die voornamelijk vanuit Thailand, Vietnam, India en Pakistan vertrekt 
richting Afrika, Latijns-Amerika en andere Aziatische landen. De Filipijnen en Nigeria 
zijn de grootste importeurs van rijst.
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Bron: FAO (2010)

Als gevolg van die grote concentratie van productie en export wordt de wereldmarkt 
voor rijst gekenmerkt door een structurele volatiliteit van de prijzen. Die opmerkelijke 
instabiliteit is te wijten aan een aantal conjuncturele factoren zoals mis- of recordoogsten, 
overstromingen, voorraadbeheer of politieke instabiliteit, die een rechtstreekse impact 
hebben op het productiepeil. Maar er zijn ook enkele structurele factoren die een grote 
invloed uitoefenen, zoals de sterke vraag naar rijst in groeilanden als China en India 
zelf, de stijgende consumptie in Afrika, verschuivingen tussen granen omwille van de 
toenemende vraag naar dierenvoeding en graanproductie voor agrobrandstoffen. Door 
al die factoren kan de rijstprijs sterk schommelen op de internationale markt.

Sinds kort speelt ook Thailand, als grootste rijstexporteur ter wereld, een hoofdrol 
in de prijsvorming van rijst: analisten voorspellen dat Thailand zijn gigantische 
voorraad van 12 miljoen ton rijst niet blijvend gefinancierd kan houden. Die stock is om 
politiek interne redenen opgebouwd met grote subsidies en door aankopen boven de 
wereldmarktprijs. Als Thailand die voorraad (meer dan een derde van de jaarlijkse 
wereldhandel!) in 2013 of 2014 versneld zou afbouwen, zou dit een bedreiging vormen 
voor de vrij hoge wereldmarktprijzen (en ook voor het concurrentievermogen van de 
lokale West-Afrikaanse rijst).

Figuur 1: Spreiding van de wereldwijde rijstproductie (links) 
en van de wereldwijde rijstexport (rechts)
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RIJST IN WEST-AFRIKA: 
VAN DE FEESTTAFEL NAAR BASISVOEDSEL 

Rijst heeft lang een relatief zwakke positie gehad in de Afrikaanse graaneconomie. 
In de jaren 1960 gold rijst nog als een te verwaarlozen gewas, dat enkel op de feesttafel 
te smullen viel. Maar vandaag is rijst een strategisch product, want rijst is belangrijk 
voor de voedselzekerheid in de regio en speelt ook een rol in de lokale economie. 

Veranderende consumptiepatronen
Door de globalisering veranderen consumptiepatronen soms supersnel. In West-

Afrika nemen vooral tarwe en rijst de plaats in van het lokale basisvoedsel. Door 
regelmatige tekorten aan traditionele granen (sorghum, gierst, maïs), de 
bevolkingsgroei, de groeiende verstedelijking, de korte kooktijd van rijst en het 
daardoor geringere brandstofverbruik en de beschikbaarheid van goedkope 
geïmporteerde rijst op de markt is er verandering gekomen in het dagelijks menu en is 
de vraag naar rijst alsmaar toegenomen.

In 1973 bedroeg het aandeel van rijst in de West-Afrikaanse graanconsumptie 15%. 
Vandaag zal dat ongeveer het dubbele zijn, behalve in Nigeria. In kleinere kustlanden 
als Senegal, Liberia en Sierra Leone bedraagt de gemiddelde rijstconsumptie 60 kg per 
persoon per jaar en tot 90 kg in de steden. In landen als Mali en Burkina Faso, ver van 
de zee en dus ook verder van goedkope import, ligt het gemiddelde op 40 à 60 kg per 
persoon per jaar. Voor arme mensen betekent dit soms 20 tot zelfs 50% van het 
huishoudbudget. De prijs van rijst is dus een belangrijke factor geworden in termen van 
voedselzekerheid. Een studie van de Wereldbank toont aan dat bijvoorbeeld in Liberia 
het aantal mensen onder de armoedegrens zou toenemen van 64 naar 70% indien de 
rijstprijs met 30% zou stijgen.

De consumptiepatronen en -voorkeuren in de West-Afrikaanse landen zijn erg 
verschillend en worden mee beïnvloed door de beschikbaarheid van ingevoerde rijst, 
die meestal van mindere kwaliteit is. In landen met een lage koopkracht, zoals Senegal 
en Liberia, ontstond een voorkeur voor goedkope gebroken, niet-geparfumeerde rijst 
van een onbepaald oogstjaar. De Nigeriaanse consument, die een hogere koopkracht 
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heeft, verkiest geparfumeerde langkorrelrijst, meestal uit Thailand. En Malinese 
consumenten in de stad geven wel de voorkeur aan lokale rijst boven geïmporteerde rijst, 
zelfs als die eerste iets duurder is. Maar ze zijn ook sneller dan in de buurlanden geneigd 
om over te schakelen op andere granen zoals sorghum en gierst als de rijstprijs stijgt.

Stijgende, maar onvoldoende lokale productie
In West-Afrika is rijst het gewas met de snelst stijgende productie. Rijst staat er nu 

nog op de vierde plaats, maar zit gierst, sorghum en maïs kort op de hielen. West-Afrika 
heeft veel troeven voor de rijstproductie en de ontwikkeling van de rijstketen in het 
algemeen, zoals de beschikbaarheid van grote oppervlakten exploiteerbare grond voor 
de productie, gunstige klimatologische omstandigheden voor rijst, een sterke vraag, een 
netwerk van onderzoekscentra, de huidige belangstelling van verschillende geldschieters 
en vooral het besef bij de producenten dat rijst het meest belovende marktgewas wordt. 
De sector bestaat vooral uit kleinschalige producenten en veeleer artisanale verwerkers. 
De transactiekosten (voor verwerking, transport en vermarkting) zijn hoog. Toch is het 
mogelijk om een grote toegevoegde waarde te creëren, zowel op het vlak van productie, 
verwerking als vermarkting 

Het aantal met rijst bebouwde hectaren in West-Afrika steeg van 3 miljoen in de 
jaren 1980 tot meer dan 6 miljoen nu. Bijna 2,4 miljoen hectare van die rijstvelden liggen 
in Nigeria. Het tweede grootste rijstproducerende land is Guinee, met ongeveer 1 miljoen 
hectare rijstvelden. In het verlengde van het Guinese bekken liggen de rijstbassins van 
Sierra Leone (0,5 miljoen hectare) en Ivoorkust (0,38 miljoen). In het momenteel woelige 
Mali, waar op meer dan 0,5 miljoen hectare rijst wordt gekweekt, onderscheiden we 
twee grote rijstregio’s, één rond Ségou in het centrum van het land en één in de regio 
Sikasso in het zuiden. Verder zijn er ook kleinere productiezones in Ghana (in de 
Voltaregio), in Senegal (in de vallei van de Senegalrivier) en in Benin en Liberia.

Figuur 2: Belangrijkste gebieden voor de rijstproductie in West-Afrika

Bron: Cirad, FAO, e.a., 2011, p. 17
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In West-Afrika wordt op verschillende manieren rijst geteeld. In de kustzones langs 
de Golf van Guinee vinden we vooral rijstteelt in mangroves of in waterrijke gebieden 
(plaines of basfonds) waar de rijst in het regenseizoen tijdelijk letterlijk met de voeten in 
het water staat. In hoger gelegen gebieden wordt vooral ‘pluviale rijst’ geteeld, die voor 
zijn groei enkel afhankelijk is van de hoeveelheid regenwater tijdens het regenseizoen. 
Geïrrigeerde rijst ten slotte wordt bevloeid via irrigatiekanalen en is vooral te vinden in 
de vallei van de Senegalrivier en in Mali. 

Het rendement voor de rijstproducent is sterk afhankelijk van de productiewijze. De 
productiviteit van geïrrigeerde rijst uit Senegal en Mali ligt het hoogst, die van pluviale 
rijst het laagst. Voorlopig haalt geen enkel West-Afrikaans land het nettorendement van 
5 à 7 ton per hectare zoals in de Verenigde Staten of Vietnam, maar met een gemiddeld 
rendement van 3 ton per hectare kunnen Senegal en Mali wel de vergelijking met 
Thailand doorstaan. Voor de hele West-Afrikaanse regio blijft het gemiddeld rendement 
per hectare voorlopig steken op 1,6 ton. Het zwakke gemiddelde rendement is vooral te 
wijten aan de geringe opbrengst van de pluviale rijstteelt, die werkt met een bedrijfslogica 
van risicospreiding en zelfvoorziening door en voor vrouwen. De ‘basfonds-rijst’ heeft 
een groot potentieel voor rendementsverhoging als betere rijstvariëteiten zouden 
worden gebruikt en de productiefactoren (grondeigendom, meststoffen, arbeid, 
mechanisatie, krediet, enzovoort) zouden worden geoptimaliseerd. De prijs die de 
producent voor zijn rijst krijgt – zijn inkomen dus – wordt gehypothekeerd door hoge 
transactiekosten, onder andere door artisanale rijstpellerijen, het gebrek aan permanente 
voorraden en hoge transport- en vermarktingskosten, waardoor de lokale rijst dikwijls 
op het platteland blijft en niet kan concurreren met de geïmporteerde rijst in de steden.

Ondanks de relatief zwakke productie zijn de productiekosten in de West-Afrikaanse 
landen wel vergelijkbaar met die van de grote producenten op wereldvlak. De 
gemiddelde productiekosten van een ton paddy (ongepelde rijst) bedragen naar 
schatting 220 dollar in Nigeria en Ghana, 210 dollar in Senegal, 180 dollar in Mali en 140 
dollar in Benin, tegenover 130 dollar in Vietnam, 190 dollar in Thailand en 225 dollar in 
de Verenigde Staten, alle drie belangrijke rijstexporteurs. Maar daarin zitten niet de 
kosten vervat voor verwerking en vermarkting en dat is precies waar het schoentje 
knelt voor de uitbouw van een bloeiende lokale rijstketen.

De West-Afrikaanse rijstproducenten hebben enorme behoeften op het vlak van 
productie-investeringen, die kredieten vergen op middellange en lange termijn. Maar 
het merendeel van de kleinschalige producenten blijft hiervan uitgesloten, aangezien de 
banken dergelijke kredieten te risicovol vinden. Ook de toegang tot voldoende en 
kwaliteitsvolle zaden en meststoffen vormt een probleem. Bij de verwerking is het grote 
knelpunt dat de producenten niet kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen die 
nodig zijn om te kunnen concurreren met witte, zuivere en niet-gebroken Thaise of 
Vietnamese rijst. Verder vormen ook verouderde installaties, bedrijven die maar drie 
maand per jaar draaien, het gebrek aan permanente voorraden en een gebrekkige 
marketing (op het vlak van verpakking, labels, reclame, …) en distributie grote 
uitdagingen.

De actoren in de rijstproductie werken nog volgens het systeem van de jaren 1980. 
De overheid verstrekt minimale subsidies binnen minimale budgetten zonder zicht op 
de hele keten en zeker niet op lange termijn. Boerenorganisaties zitten dikwijls nog in 
hun traditionele cliëntrol naar hun leden om subsidies af te dwingen van de overheid 
voor meststoffen en andere inputs. Zij redeneren of handelen nog niet voldoende als 

http://www.mo.be/papers


9

nummer 74 – februari 2013 – www.mo.be/papers 
[ Kan rijst West-Afrika voeden? ]

‘ondernemers’ die zich laten leiden door de stuwende vraag van de consumenten. 
Banken en investeerders durven niet investeren in de keten, omdat ze elders betere 
opportuniteiten zien, omdat er onvoldoende garanties en veel risico’s zijn. De importeurs 
– die het echt grote geld bezitten en aanleunen bij het politieke establishment – nemen de 
kortste binnenweg: importeren op maandbasis met kleine marges gaat eenvoudig, snel 
en zonder risico en van veel kleine marges bij grote hoeveelheden worden ze ook 
gestaag rijk. Er bestaat geen of weinig overleg tussen de verschillende actoren om 
samen de rijstketen van productie tot consumptie te bekijken en in te gaan op de 
problemen, mogelijkheden en kansen van de keten. 

Groeiende afhankelijkheid van importrijst
De rijstproductie in de regio kende de afgelopen jaren nochtans wel een 

spectaculaire groei – van 3 naar 11 miljoen ton tussen 1980 en 2010 – en stijgt jaarlijks 
nog met 2 à 3%. Maar ondanks die groei kan de productie toch niet voldoen aan de 
vraag, die alsmaar sneller blijft stijgen omwille van de bevolkingsgroei (2,8%), de 
verstedelijking (40% van de bevolking woont al in steden) en de veranderende 
voedingspatronen van meer dan 300 miljoen West-Afrikanen. De consumptie neemt 
jaarlijks met 5 à 6% toe. 

De vraag groeit dus sneller dan het aanbod en daardoor is West-Afrika sterk 
afhankelijk geworden van de import om aan zijn rijstbehoeften te voldoen, want de 
regionale productie dekt slechts 60% van de behoefte in de regio. Rijst is het meest 
ingevoerde graan in West-Afrika. Tussen 1962 en 2010 is de import van rijst 
verdertienvoudigd. Tussen 1990 en 2010 verdrievoudigde de invoer tot de huidige 5,5 à 
6 miljoen ton.

Figuur 3: De invoer van rijst in West-Afrika

Bron: USDA, 2010

Op regionale schaal gezien moet West-Afrika 40% van zijn rijstconsumptie 
invoeren, al zijn er belangrijke verschillen tussen de landen. Mali bijvoorbeeld kan (of 
kon, want er zijn nog geen gegevens over de politieke invloed van de coup en de 
oorlogssituatie op de rijstproductie) bijna volledig aan zijn eigen rijstbehoeften voldoen, 
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terwijl landen als Senegal, Ghana en Benin minder dan 40% van hun eigen consumptie 
zelf kunnen garanderen.

Tabel 1: Productie, consumptie en invoer in witterijstequivalent (2008-2010)

Bron: USDA (http://www.fas.usda.gov/psdonline/)

De handel in rijst is in West-Afrika gericht op de stedelijke gebieden. De rijst die je 
in steden als Lagos, Cotonou, Abidjan en Dakar (de voornaamste importhavens van de 
regio) kunt kopen, is vooral geïmporteerde rijst, en ook op het platteland van die landen 
bestaat een grote vraag naar geïmporteerde rijst wanneer de lokale voorraden uitgeput 
zijn. Dat is vooral het geval in de vallei van de Senegalrivier en op het platteland van 
Ghana, Liberia en Benin. Nigeria is het land dat de meeste rijst invoert, namelijk twee 
miljoen ton per jaar. 

Die massale import is mede mogelijk gemaakt door het geliberaliseerde 
handelsbeleid van de meeste West-Afrikaanse landen (met uitzondering van Nigeria). 
Zo kan er goedkope rijst binnenkomen om aan de voedselbehoeften te voldoen. Maar 
daardoor is rijst ook heel kwetsbaar voor (externe) schokken op de internationale 
markt. 

Land Productie
(duizenden ton)

Consumptie
(duizenden ton)

Invoer
(duizenden ton)

Mate van 
zelfvoorziening 

(%)

Benin 84 248 163 34%

Ghana 225 533 320 40%

Liberia 176 343 167 51%

Mali 1.035 1.110 108 90%

Nigeria 3.400 5.300 1.800 66%

Senegal 312 1.000 691 31%

West-Afrika 7.401 12.625 5.166 59%
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DE CRISIS VAN 2008 
EN REACTIES IN WEST-AFRIKA

2008 was het jaar van de voedselcrisis. Onder andere door een aantal slechte 
graanoogsten in verschillende landen begonnen de prijzen op de internationale markt 
plotseling sterk te stijgen. Toen een aantal rijstexporterende landen eind 2007 en het 
eerste semester van 2008 beslisten om hun export te beperken om allereerst aan hun 
binnenlandse vraag te voldoen, kochten enkele solvabele landen (waaronder de 
Filipijnen, de Golfstaten en ook Nigeria) meteen de beschikbare rijst op tegen zeer hoge 
prijzen. Maar andere landen, waaronder veel West-Afrikaanse staten, waren door de te 
hoge wereldmarktprijzen genoodzaakt om hun aankopen uit te stellen. De aankondiging 
van die vrijwillige exportbeperking leidde tot een sterk wantrouwen op de wereldmarkt. 
Er groeide twijfel of het wel mogelijk zou zijn om de rijstimporterende landen van 
voldoende rijst te voorzien. Dat gevoel van schaarste en speculatie dreef de prijzen 
verder de hoogte in. In het algemeen troffen die prijsstijgingen vooral de stedelijke 
bevolking in de landen waar rijst een belangrijk basisvoedselgewas is. In Burkina Faso, 
Senegal of Mauritanië kwam de stadsbevolking op straat omdat de voedselprijzen zo 
sterk stegen. Stedelijke huishoudens besteedden er gewoonlijk ongeveer de helft tot 
twee derde van hun inkomen aan voeding en soms tot 20% aan rijst alleen. In Liberia 
bijvoorbeeld besteedde een gemiddeld huishouden in 2007 66% van zijn inkomen aan 
voeding en één vierde daarvan aan rijst. In die landen werden kwetsbare groepen in de 
samenleving – zoals gezinnen met heel weinig marge voor hun uitgaven voor onderwijs 
of gezondheidszorg – zeer hard getroffen door de verhoging van de rijstprijs. Velen 
moesten meer op krediet kopen of minder spenderen aan secundaire voedingswaren 
(eieren, groenten, vlees, …) om zo meer te kunnen uitgeven aan basisgranen als rijst en 
sommige gezinnen moesten het aantal maaltijden per dag terugschroeven. In andere 
landen als Mali of Benin, die beter zelf in hun rijst kunnen voorzien en dus minder 
afhankelijk zijn van de schommelende prijzen op de internationale markt, of in landen 
waar de voeding meer gediversifieerd is en de consumenten gemakkelijker overschakelen 
op andere voedselgewassen, hadden de prijsstijgingen een minder sterke weerslag. 

In realiteit schroefden enkel India, Pakistan en Egypte hun export terug. De twee 
belangrijkste exporterende landen, Thailand en Vietnam, hebben paradoxaal genoeg 
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nooit eerder zoveel rijst geëxporteerd als in die kritieke periode begin 2008. Tussen 
oktober 2007 en juni 2008 voerde Thailand ongeveer één miljoen ton rijst uit, terwijl de 
export in de voorgaande jaren nooit hoger lag dan 700.000 ton. Ook Vietnam voerde 
meer rijst uit. De crisissituatie en de speculatieve gevolgen hebben de rijstexporterende 
landen geen windeieren gelegd. Zij verkochten hun rijst tegen zeer hoge prijzen. Zo 
verkocht Thailand in 2008 tweemaal zoveel rijst aan Nigeria, tegen een gemiddelde prijs 
van 610 dollar per ton tegenover 375 dollar per ton in 2007.

Maar door die situatie werd het systeem wel in vraag gesteld. Is het redelijk om de 
nationale voedselvoorziening te laten afhangen van de productie van een land aan het 
andere uiteinde van de planeet? Is het normaal dat West-Afrikanen zich vooral voeden 
met rijst uit Azië – die wordt verkocht tegen een lagere prijs dan lokaal geproduceerde 
rijst? Hoeveel deviezen kost die import? Doordat het niet meer mogelijk was om 
volledig zeker te zijn van de internationale toelevering, ontdekten de West-Afrikaanse 
staten de voordelen van zelfvoorziening. 

Door de crisis van 2008 kreeg rijst een centrale plaats in de discussies over 
voedselzekerheid. Voor velen draaide de crisis in West-Afrika immers om rijst. De crisis 
van 2008 betekende de start van een aantal strategieën om de rijstketen beter te 
ondersteunen. Alle West-Afrikaanse overheden namen maatregelen op korte en lange 
termijn, zowel om de prijsstijgingen voor de consumenten in toom te houden en een 
permanente toelevering van de nationale markten te verzekeren als om de eigen 
rijstproductie te ondersteunen. De meeste landen kozen eind 2007 of begin 2008 voor 
een afschaffing van taksen op geïmporteerde voedingswaren, waaronder rijst. Zo 
werden in Nigeria bijvoorbeeld gedurende zes maanden douanetaksen van 110% 
volledig opgeschort. In Mali werd meer dan 105.000 ton geïmporteerde rijst vrijgesteld 
van belasting. De meeste landen voerden daarnaast ook prijscontrolerende maatregelen 
en beperkingen op de wederexport van rijst in. Meer structurele maatregelen ter 
ondersteuning van de lokale rijstsector waren het geven van subsidies voor (verbeterde) 
zaden en meststoffen, het gemakkelijker toekennen van krediet voor klein 
landbouwmateriaal en het financieren van infrastructuur die nodig is na de oogst. De 
nationale strategieën die landen ontwikkelden in hun nieuwe ‘rijstbeleid’, vermeldden 
hoge ambities: sommige landen wilden zelfvoorzienend zijn voor rijst tegen 2015 en 
andere tegen 2020. Zo bood de crisis van 2008 eigenlijk ook een bijzondere kans om de 
productie van rijst een extra impuls te geven, zowel op nationaal als op regionaal 
niveau.

In Senegal besloot de regering geld vrij te maken voor een consumptiesubsidie van 
40 frank CFA per kilo geïmporteerde rijst om de rijstprijs te drukken. Die complexe en 
delicate maatregel had uiteindelijk tot gevolg dat de handelaars enkel rijst op de markt 
voorzagen in functie van de gesubsidieerde hoeveelheid. Die regulering van het aanbod 
veroorzaakte al in juli 2008 een rijsttekort in de hoofdstad Dakar. De subsidie 
vertraagde de prijsstijging voor de consument, maar kon ze niet vermijden en na enkele 
weken werd de maatregel alweer afgeschaft. De subsidiemaatregel was trouwens ook 
niet gericht op de allerarmsten, want zowel arm als rijk kon ervan genieten. Volgens het 
IMF (2008) ging 55% van de Senegalese subsidies naar de 40% rijkste huishoudens van 
het land. Een meer structurele maatregel was de lancering van het Programme National 
d’Autosuffisance en Riz (PNAR) waarin de Senegalese regering een duurzame 
intensivering van de irrigatie van rijstvelden uitriep tot nationale prioriteit. In dit kader 
kwamen er ook fiscale maatregelen om meer investeerders aan te trekken.
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In Mali werd onder andere een prijscontrole ingesteld: een kilo ingevoerde rijst 
moest worden verkocht tegen 300 frank CFA door groothandelaars en tegen 310 frank 
CFA door detailhandelaars. Ook hier maakte de overheid het gemakkelijker voor privé-
investeerders om grond te verwerven en kwam ze na de crisis van 2008 met een groot 
rijstplan op de proppen: het Initiative Riz. Dat programma wilde vooral de toegang van 
producenten tot verbeterde zaden en meststoffen en tot krediet (voor zaden en 
werktuigen) bevorderen. In het verlengde van dat initiatief werd in 2009 de Stratégie 
Nationale de Développement de la Riziculture (SNDR) aangenomen. Die had de ambitie om 
tegen 2012 10 miljoen ton granen te produceren, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van 
één miljoen ton. In 2008 investeerde de Malinese overheid 84 miljoen dollar in de rijstsector 
en in 2009 106 miljoen dollar. De doelstelling voor de voorziening van meststoffen werd 
voor 75% gehaald, voor de toegang tot goede zaden was dat slechts 10%. 

In Benin werd een gelijkaardig nationaal programma opgezet, het Programme 
d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire om de rijstproductie verder te ontwikkelen en 
de voedselzekerheid van de gezinnen te garanderen. 50.000 producenten kregen 
meststoffen uitgedeeld. Het Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole was bedoeld 
om de productie op te drijven van 72.960 ton paddy in 2007 naar 385.000 ton in 2015. 
Daarvoor voorziet het programma ook een zoektocht naar de juiste rijstvariëteit die 
goed aansluit bij de lokale voorkeuren, want in Benin verkiezen de meeste mensen 
voorlopig nog altijd witte, geïmporteerde rijst. De overheid heeft in Malanville en 
Glazoué ook twee industriële rizeries (rijstverwerkingsfabrieken) laten financieren door 
internationale geldschieters, maar het is nog even afwachten of de rentabiliteit en het 
beheer daarvan volledig in orde komen. 

Benin verlaagde ook zijn invoertarieven voor rijst en dit deed de handel in rijst naar 
Nigeria toenemen (ingevoerde rijst werd opnieuw uitgevoerd). Voor Nigeriaanse 
handelaars was het voordeliger om de haven van Cotonou te gebruiken dan die van 
Lagos. Door die bloeiende handel met Nigeria stegen de fiscale inkomsten voor de 
Beninse staat met ongeveer 10%, terwijl het uitblijven van invoer via de haven van 
Lagos een negatieve impact had op de Nigeriaanse nationale begroting. Volgens het 
IMF heeft de afschaffing van invoertaksen op voedingsproducten belangrijke fiscale 
gevolgen. Voor een land als Liberia, dat voor rijst sterk afhankelijk is van import, 
betekent dit een verlies van 1,1% van het BNP. Maar de nog altijd hoge rijstprijs op de 
internationale markt, de gevoeligheid van de bevolking voor de rijstprijs en een aantal 
electorale motieven weerhouden de regering er voorlopig van om de tarieven weer op 
10% in te stellen. 

Nigeria lanceerde in 2010 een nationale strategie voor de ontwikkeling van rijst, met 
de bedoeling de productie te verhogen en de import te verminderen. De overheid wil 
de productie opdrijven van 3,4 miljoen ton in 2008 tot 12,85 miljoen ton in 2018, er 
wordt veel geïnvesteerd in de verwerking van lokale rijst en de overheid voorziet een 
verdubbeling van de strategische nationale reserve van 300.000 naar 600.000 ton. Maar 
tegelijk zijn er schrikwekkende voorbeelden en geruchten van ‘fantoominvesteringen’ 
en frauduleus wegvloeiende overheidsmiddelen.

De spoedeisende maatregelen die deze en andere West-Afrikaanse landen in 2008 
hebben genomen, waren en worden niet goed gecoördineerd en zijn niet allemaal even 
efficiënt. Sommige van die tijdelijke en ook kostelijke maatregelen zijn nog altijd van 
kracht (deels onder sterke invloed van de importlobby) en hebben een belangrijke 
weerslag op de ontwikkeling van de lokale rijstketen. De afschaffing of vermindering 
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van douanerechten dient de belangen van twee groepen – de importeurs en de 
consumenten – maar speelt in het nadeel van de lokale rijstproducenten, die vaak niet 
kunnen concurreren met de goedkope import. De overheid moet hier moeilijke keuzes 
maken: enerzijds tegemoetkomen aan de onmiddellijke noden van de arme 
stadsbevolking die goedkoop voedsel wil en anderzijds de productiviteit en de 
inkomsten van de kleine producenten verbeteren, om meer zelfvoorzienend te worden 
in hun rijstproductie.

Een aantal maatregelen heeft in 2009 wel zijn vruchten afgeworpen, maar bleek 
later toch eerder conjunctureel van aard. Voorlopig is er (in 2013) nog geen echte 
invloed merkbaar op de regionale markt, want in de regio wordt zeer weinig lokale rijst 
verhandeld: door het onvoldoende aanbod, de zwakke niet-competitieve kwaliteit, de 
hoge transactiekosten en het gebrek aan synergie-complementariteit tussen overheden 
onderling en internationale donoren.

Bestendigt de internationale samenwerking 
de huidige status-quo in West-Afrika?

Na 2008 hebben internationale donoren als de Wereldbank, USAID, FAO, IFAD en 
IFDC zich massaal op rijst gestort. Dat deden ook bilaterale donoren als Spanje, Japan 
en Frankrijk en een aantal ngo’s, vooral uit Europa. Ze deden dat elk met hun eigen 
studies, voorstellen, oplossingen, projecten en programma’s en jammer genoeg zonder 
veel onderlinge afstemming, complementariteit en synergie. Een bekend ontwrichtend 
voorbeeld is dat van de Japanse Ontwikkelingssamenwerking, die jarenlang rijst schonk 
aan gemeentebesturen in West-Afrika, in het kader van decentralisatieprocessen naar 
lagere besturen. Japan kocht die rijst bij bevriende Aziatische landen en schonk hem 
dan aan Afrikaanse gemeenten. Maar die gemeenten verkochten de rijst op de lokale 
markt (om hun gemeentekas snel te vullen). Die dumping heeft de lokale rijstproductie 
sterk ontmoedigd. 

De FAO, soms ook het IFAD, en zelfs deels de Belgische Technische Coöperatie 
(BTC) in Benin en veel ngo’s investeerden massaal in programma’s van voedselzekerheid, 
maar deden dat enkel op het platteland, gezien hun ‘mandaat’ van strijd tegen de 
honger. Door zich toe te leggen op armoedebestrijding financierden ze bijna uitsluitend 
aan de productiekant van de keten (zaden, meststoffen, kleine machines). Ze schonken 
kleine artisanale rijstpelmachines (die rudimentaire rijst afleveren met veel gebroken 
korrels en onzuiverheden) aan lokale gemeenschappen en verhinderden zo de 
markttoegang van de lokale rijst, omdat de kwaliteit bedroevend laag bleef. Er werden 
veel niet-duurzame cadeaus gegeven, maar er was niet echt een aanpak van de hele 
keten om boeren in de markt te zetten via kwaliteitsverhoging en vooral een betere 
prijs. Amerikaanse donoren kijken vanuit hun zeer liberale visie wel naar de markt, 
maar laten de overheid dan weer volledig links liggen. Kortom, er is veel versnippering 
en weinig samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden worden verward en er is 
onvoldoende aandacht voor duurzaamheid, laat staan voor de lange termijn of voor 
ecologische thema’s als de waterproblematiek. Op termijn wordt water zeker een 
beperkende factor voor irrigatierijst. De huidige programma’s voor productieverhoging 
volgen heel vaak de klassieke weg van meer meststoffen, meer insecticiden en vooral 
veel herbiciden. Rijst die met zijn voeten in het water staat, veroorzaakt een hoge 
methaanuitstoot en draagt op die manier bij aan de klimaatverandering. Dus ook hier is 
er werk aan de winkel, want er bestaan zeker alternatieven.
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UITDAGINGEN EN VOORUITZICHTEN 
VOOR DE WEST-AFRIKAANSE RIJSTKETEN

Rijst zal de komende jaren het belangrijkste basisvoedsel in West-Afrika zijn en 
onder invloed van de bevolkingsgroei, de verdere verstedelijking en de veranderende 
voedingsgewoonten zal er zelfs nog meer rijst worden geconsumeerd. In 2010 bedroeg 
het rijstverbruik 13 miljoen ton, tegen 2020 zal de vraag naar rijst in West-Afrika op 21 à 
24,5 miljoen ton liggen. De belangrijkste uitdaging voor West-Afrika bestaat erin de 
regionale rijstproductie op duurzame wijze aanzienlijk te laten groeien om aan die 
stijgende vraag te voldoen. Die uitdaging brengt heel wat vragen met zich mee. Welke 
productiesystemen worden best toegepast? Hoe kan de productiviteit op duurzame 
wijze toenemen en kan toch de competitiviteit met de Aziatische rijstproductie 
behouden blijven? Hoe valt op middellange en lange termijn de geringe bescherming 
op de regionale markt (weinig beschermingsmaatregelen, lage taksen op geïmporteerde 
rijst om de rijstprijzen zo laag mogelijk te houden) te verenigen met een duidelijke visie 
om de regionale productie op duurzame wijze te stimuleren? Welke beleidsinstrumenten, 
landbouwdiensten, financiering, onderzoek en coördinatiemechanismen zijn nodig om 
initiatieven op nationaal en regionaal niveau te ondersteunen? Wie kan en wil 
investeren in rijst? En wie zal er vechten voor al die genoemde beleidsmaatregelen?

De West-Afrikaanse rijstsector heeft veel troeven om zich te ontwikkelen: er is een 
verscheidenheid aan ecosystemen die geschikt zijn voor de rijstteelt (pluviaal, 
geïrrigeerd, mangrove en laagland), er is meer dan 10 miljoen hectare irrigeerbare 
grond beschikbaar waarvan voorlopig nog maar 15% in gebruik is, er is voldoende 
grondwater beschikbaar, veel West-Afrikaanse bevolkingsgroepen beschikken over de 
nodige expertise om rijst te kweken, er zijn gerenommeerde onderzoeksinstituten 
aanwezig (zoals AfricaRice) die al 200 rijstvariëteiten en diverse teelttechnieken hebben 
ontwikkeld en vooral: de vraag naar lokale rijst op de markt is groot.
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Kansen aan de vraagzijde
De vraag groeit voortdurend. Consumenten willen kwaliteitsrijst tegen een goede 

prijs, al kan hun voorkeur nogal verschillen: van gebroken rijst in Senegal, over witte, 
ongebroken geparfumeerde rijst bij de hogere en middenklasse in veel steden, tot 
snelkookrijst in Guinee en volle rijst bij consumenten die kiezen voor het 
gezondheidsaspect. Maar de consument kiest altijd voor perfecte versheid en weet de 
intrinsieke eigenschappen van lokale rijst te waarderen. AfricaRice kon dit recentelijk 
bewijzen, via baanbrekend en origineel onderzoek van Matty Demont. Hij organiseerde 
blinde veilingsystemen waar lokale huisvrouwen in verscheidene landen telkens bereid 
bleken om significant meer te betalen voor lokale rijst omwille van de geur (rijst uit 
Azië uit overjaarse stocks heeft geen geur) en de smaak.

De consument in de stad bevoorraadt zich in zijn buurtwinkel of bij een groter 
magazijn. De rijsthandelaars in de steden krijgen hun rijst, dikwijls deels op krediet, van 
de groothandel die verbonden is met de rijstinvoerders. De rijstinvoer is in handen van 
telkens een handjevol kapitaalkrachtige handelaars die met gemak zowel de invoer als 
een deel van de distributie financieren. En die invoerders leunen meestal dicht aan bij 
de politieke macht. Rijst invoeren is vrij eenvoudig: je moet het Zwitserse betaalcircuit 
kennen en per telefoon een bootvracht bestellen bij een gekende trader. Dat is veel 
gemakkelijker dan investeren in een risicovolle en onvolkomen handel in lokale rijst. 
Hoe kunnen die kapitaalkrachtige invoerders overtuigd of verplicht worden om lokaal 
aan te kopen? Door beleidsmaatregelen in te voeren, zoals een hogere en eengemaakte 
buitengrenstaks die de invoer ontmoedigt en de lokale productie competitiever maakt. 
Door meer politieke druk, liefst van onderuit gevoed door sterke boerenorganisaties. En 
vooral door lokale rijst aan te bieden die op alle vlakken kan concurreren met de 
ingevoerde rijst: een regelmatige aanvoer (niet enkel in de oogstperiode), een goede 
kwaliteit, de juiste hoeveelheden, een correcte prijs. Wanneer die concurrentievoorwaarden 
vervuld zijn, zal de winsthonger van de invoerders zich richten op de nieuwe 
binnenlandse grootste marges. Maar voor het zo ver is, moet er nog veel water door de 
Niger en de Senegalrivier stromen en zal het transitiepad nog veel hindernissen kennen.

In vrijwel alle West-Afrikaanse landen hangt de rijstketen met haken en ogen 
aaneen. En kwaliteit speelt een belangrijke rol, zowel bij de problemen als bij de 
mogelijke oplossingen. 

Naar een betere productie
De meeste landen beschouwen het produceren van rijst intussen als een belangrijke 

strategie voor voedselzekerheid en hebben nationale plannen uitgewerkt om 
zelfvoorzienend te worden voor rijst. Nigeria wil bijvoorbeeld 12 miljoen ton 
produceren tegen 2020, Mali heeft de ambitie om een rijstexporteur te worden, Guinee 
wil meer dan 2,5 miljoen ton produceren in 2015, Senegal meer dan 1,5 miljoen en Benin 
600.000 ton. Er zijn dus plannen, maar ze missen visie en de juiste budgetten en de 
juiste aanpak en samenhang tussen de landen.

Op het vlak van de productie zijn er nog veel uitdagingen die sterke prestaties van 
de sector in de weg staan. Ondanks de inspanningen die al geleverd zijn op het vlak 
van onderzoek, toegang voor boeren tot kwaliteitszaden en specifieke meststoffen, blijft 
de beschikbaarheid en een goede toegang voor alle producenten tot deze inputs en tot 
de juiste werktuigen erg moeilijk, zeker voor boeren die niet georganiseerd zijn in een 
producentenorganisatie. Ook de controle op de watertoevoer is zeer belangrijk in de 
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rijstteelt en voorlopig is er slechts voor 15% van de rijstvelden in de regio een goede 
watercontrole. Zowel de overheid als boerenorganisaties en de internationale 
samenwerking blijft steken in het adagio van productieverhoging, meestal in het kader 
van voedselzekerheid voor de arme plattelandsbevolking. Dit is faliekant als de 
verwerking en vermarkting er niet in slagen om lokale rijst van een concurrerende prijs 
en kwaliteit op de markt te brengen in de grote steden.

Naar een betere verwerking
Ook op het vlak van de verwerking zijn er veel zwakke schakels. Om de toegevoegde 

waarde te verhogen, moeten de juiste processen gekozen worden. Momenteel bestaan 
er voornamelijk twee verwerkingssystemen. Enerzijds is er de traditionele verwerkings-
methode, die riz étuvé of parboiled rice oplevert en waarbij vrouwen de rijst stomen op 
sterk artisanale wijze, en anderzijds is er de semi-industriële verwerkingsmethode, met 
minimolens die in handen zijn van privéspelers (veel Pakistani) of soms van rijstgroepen 
of de overheid. Voor een kwaliteitsvol resultaat moet er homogene rijst worden 
aangeleverd, moet er kapitaal zijn voor stocks voor en na de verwerking, moeten alle 
onzuiverheden tijdens het verwerkingsproces verwijderd worden en moet het 
breukpercentage van de rijst minimaal zijn. Er is nood aan beter werkende 
rijstverwerkingseenheden. In Ghana en Nigeria zijn enkele grotere privébedrijven actief 
in de rijstverwerking. Zij hebben middelgrote industriële verwerkingsunits opgezet. 
Maar al die soorten verwerkingssystemen werken nog niet vlot genoeg door de zwakke 
partnerschappen tussen de producenten (via hun organisaties) en de privéspelers (er 
zijn bijvoorbeeld weinig goede contractuele relaties) en vooral omwille van gebrek aan 
kapitaal om voorraden aan te leggen.

Vrouwengroepen verpakken hun ‘riz étuvé’ mooi in kleine verpakkingen en de 
vrouwen springen moedig op de bus naar de stad om hun twee zakken rijst op een 
nichemarkt te slijten. Dat is rechtstreekse vermarkting met weinig tussenschakels, maar 
met hoge arbeids- en transportkosten. Om de lokale rijst op de markt in de steden te 
krijgen, zijn stocks nodig van oogst tot oogst, is er nood aan beter transport en betere 
marketing (verpakking, labelling en propaganda) en moeten de producenten vooral vat 
krijgen op de distributie, door contracten te sluiten met groothandelaars en de 
detailhandel.

Om de complexe rijstketen in al haar onderliggende schakels te optimaliseren, is 
ook onderling overleg nodig tussen producentengroepen, verwerkers, vervoerders, 
distributeurs, banken en traders en dat alles met een stimulerende ondersteuning van 
de overheid. Dit noemt men een interprofession, een groepering van verscheidene 
actoren die betrokken zijn in een gezamenlijke productketen. Dialoog tussen en met alle 
actoren in de keten om gezamenlijk problemen en plannen aan te pakken en telkens 
(kleine, maar duurzame) win-winsituaties te creëren voor iedereen, is de enige en juiste 
weg om te komen tot duurzaamheid in de rijstketen. De ‘interprofessions’ en het 
multiactorenoverleg staan nog erg zwak en zijn dikwijls alweer gekaapt door de 
machtigen in de keten, zoals in Senegal.

Het adagio is overal hetzelfde: verzeker boeren een kostendekkende prijs (en marges) 
over een langere periode en zij zullen investeren in een groter areaal, in nieuwe 
teeltmethodes en technieken en in kwaliteitszorg. Ze zullen participeren in de 
verwerking via warrantage of andere uitgestelde betalingssystemen. Dat hebben we 
gezien met maïs in Zimbabwe in de jaren 1980 en met rijst in veel Aziatische landen. 
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Maar dan moeten de omkaderende voorwaarden ook vervuld zijn, en wel op langere 
termijn en niet enkel het jaar voor de verkiezingen.

Nood aan regulering en bescherming van de regionale markt
Ook regionale instellingen als de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie 

(UEMOA, negen landen met dezelfde munt, de frank CFA) en de West-Afrikaanse 
Economische Unie ECOWAS/CEDEAO hebben rijst uitgeroepen tot een van de 
strategische gewassen in hun landbouwbeleid. Maar er is zeker nog werk aan de winkel 
voor we kunnen spreken van een goed gecoördineerd beleid op het vlak van de 
regulering en bescherming van de regionale markt. De regionale boerenorganisatie 
ROPPA vraagt de regionale instanties om meer werk te maken van een sterk rijstbeleid, 
dat streeft naar voedselsoevereiniteit en de bescherming van de regionale markt, onder 
andere via eengemaakte en verhoogde invoertarieven, zodat de lokale producenten aan 
concurrentiekracht winnen. ROPPA pleit voor een verhoging van het Tarif Extérieur 
Commun (TEC) voor rijst van 10 naar 35% om de ontwikkeling van de lokale rijstketen 
te beschermen. Binnen ROPPA bestaat een specifieke werkgroep, de Concertation 
Régionale des Organisations des Producteurs de Riz, die zich over deze vragen buigt en die 
de nationale organisaties van rijstproducenten uit dertien verschillende landen verenigt.

Vrouwen die hun mannetje staan
De rol van vrouwen is een cruciaal aspect dat we niet uit het oog mogen verliezen 

als we over duurzaamheid in de rijstketen spreken. Vrouwen verrichten in Afrika het 
meeste werk op het veld, ze verzekeren bijna uitsluitend de teelt van pluviale rijst voor 
de eigen keuken, maar vallen dikwijls uit de boot als de rijst moet worden verkocht. 
Bovendien zijn vrouwen maar marginaal vertegenwoordigd in de boerenorganisaties, 
overheidsinstanties en in elk ander overleg. Toch weten we dat vrouwen de grootste 
kracht voor verandering zijn. Vrouwen hebben vooral de verwerking en de vermarkting 
van de ‘riz étuvé’ in handen. In sommige landen als Guinee betekent dit 80% van de 
rijstverwerking en in veel landen kent deze specifieke rijstketen een snelle opmars. ‘Riz 
étuvé’ is de meest gezonde rijst, omdat het rijstvliesje door het stomen vastklit aan de 
rijstkorrel. Vrouwen kopen dikwijls de rijst van hun mannen en verwerken die op 
artisanale wijze tot gestoomde rijst, waarbij ze veel hout verbruiken. Die rijst verpakken 
en vervoeren ze dan zelf om hem op de markt af te zetten. Hier liggen heel wat kansen 
voor verbetering, onder andere ook om alles beter te organiseren en om het gebruik van 
hout te beperken. Maar er zit ook een risico aan vast: bij een snelle ‘modernisering’ van 
de keten dreigen honderdduizenden vrouwen hun broodwinning te verliezen. Gelukkig 
zijn er steeds meer strijdvaardige groepen van vrouwelijke producenten die hun 
‘mannetje’ staan.

Het klimaat warmt op
De klimaatopwarming vormt een grote bedreiging voor de landbouw en specifiek 

ook voor de rijstteelt in West-Afrika. Bij een warmer klimaat zal de methaanuitstoot van 
rijstvelden sterk toenemen. Een versnelde productieverhoging met veel externe inputs 
als meststoffen en onkruidbestrijders is nefast voor het milieu. Hout en water zijn 
schaarse productiemiddelen. Voor al die bedreigingen zijn er nu al betaalbare 
alternatieven. De methaanuitstoot kan sterk worden beperkt door de keuze van de 
juiste variëteiten, door waterdrainagebeheer en door de juiste inbreng van organisch 
materiaal. Er wordt aardig wat geëxperimenteerd met integrale teelttechnieken met een 
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lage externe inbreng, zoals het systeem om de rijstproductie op duurzame wijze te 
intensiveren (SRI) en geïntegreerde gewasbescherming (IPM), er is veel zon en nog 
weinig gebruik van zonne-energie. En weer eens zal de stimulans van een correcte en 
blijvende vergoeding voor ecologisch geteelde rijst de grootste hefboom voor 
verandering zijn.

Over het rijstmuurtje kijken: naar een meer integrale aanpak
Er zijn in de wereld natuurlijk wel enkele sterke voorbeelden te vinden van een 

integrale aanpak van de zo vitale rijstketen, vooral in Azië. In een arm land als 
Indonesië bijvoorbeeld, waar er een eeuwenlange rijsttraditie bestaat en rijst gewoon 
deel uitmaakt van de cultuur. Indonesië produceert dubbel zoveel rijst als de totale 
wereldwijde export en de jaarlijkse rijstconsumptie ligt er op 140 kg per persoon. 
Omdat Indonesië bestaat uit 13.000 eilanden, zijn de transactiekosten er hoog. 
Bovendien is Indonesië, en zeker Java, overbevolkt, de percelen zijn er piepklein en de 
rijstteelt is volledig in handen van kleine boeren. Rijst is dus een zeer strategisch gewas 
voor Indonesië. Het is er een staatszaak van het hoogste niveau om net zelfvoorzienend 
genoeg te zijn (want voorraden aanhouden is duur). In 2008 slaagde het land erin, in 
een context van grote speculatie, de prijzen niet te laten schommelen dankzij de 
parastatale instelling Bulog die via aankopen en minimale voorraden de markt 
reguleert. De laatste tijd zijn er op het overbevolkte Java versneld inzichten gegroeid 
over healthy rice (gezonde rijst). De consument in de stad wil zeker zijn dat zijn rijst niet 
besmet is. Boerenorganisaties als Apolli hebben nu massaal biologische rijst op de markt 
gebracht. Zij konden de omschakeling van hoge naar lage externe inputs enkel 
waarmaken dankzij contracten met lokale consumentenorganisaties en een aantal 
buitenlandse afnemers, zoals het Belgische Biofresh, dat biologische producten levert 
aan 250 Belgische winkels. Nog mooier is dat de provincie Midden-Java deze 
omschakeling heeft ingeschreven in haar beleidsplan en kiest voor 100% ecologische 
rijst tegen 2015. Van pilootproject via contractualisatie naar verbreding via het beleid. 
Het kan!

In Afrika is goed bestuur een schaars goed en politieke instabiliteit alom aanwezig. 
Nu weer in Mali, gisteren in Guinee en in Guinee-Bissau, Liberia, Sierra Leone, 
Ivoorkust, … om nog niet te spreken van het grote weinig transparante politieke bestel 
in Nigeria. Het werkt allemaal vermoeiend en ontmoedigend. Maar boerenorganisaties 
en producentengroepen zetten zichzelf versneld op de kaart en werken aan goed 
bestuur van onderuit. En de kansen voor rijst in West-Afrika zijn zo groot dat specialisten 
ons hebben voorgerekend dat er meer dan twee miljoen nieuwe arbeidsplaatsen en een 
waardig inkomen voor de huidige miljoenen rijsttelers mogelijk zijn indien de vijftien 
landen van de CEDEAO in 2020 zelfvoorzienend zouden zijn in rijst.

Recentelijk zijn enkele ngo’s (Oxfam, SNV, AgriCord en andere) op initiatief van 
Vredeseilanden begonnen met het uitwerken van een groot regionaal rijstprogramma 
waarin actoren in bijna alle landen van West-Afrika hun plaats kunnen vinden. Met alle 
neuzen in dezelfde richting, met rijstimpulsen vanuit de markt in de steden, dankzij een 
optimalisering van het bestaande toegepast onderzoek, met rijstoverleg allerhande en 
nieuwe schema’s met de banken, met tientallen pilootprojecten en met veel leren van 
elkaar moet het mogelijk zijn om de proefprojecten op grotere schaal uit te breiden, via 
boerenorganisaties die zowel ondernemers als politieke lobbyisten worden. Het is een 
ambitieus, maar noodzakelijk project.

http://www.mo.be/papers


20

nummer 74 – februari 2013 – www.mo.be/papers 
[ Kan rijst West-Afrika voeden? ]

CONCLUSIE
De crisis van 2008 heeft geleid tot een aantal inzichten die vandaag nieuwe 

mogelijkheden bieden voor de rijstketen in West-Afrika. Zowel de openbare als de 
particuliere investeringen in de rijstsector zijn toegenomen. Maar hoewel de eigen in 
West-Afrika sinds de crisis van 2008 is gestegen, blijft de regio door diverse 
productiemoeilijkheden, hoge transactiekosten en de aanhoudend groeiende 
consumptie op korte en middellange termijn nog altijd erg afhankelijk van 
geïmporteerde rijst. Omwille van de sterke prijsvolatiliteit op de internationale markt 
blijft de dreiging van een nieuwe crisis zoals in 2008 op West-Afrika wegen. De lokale 
capaciteit om de markt te bevoorraden groeit minder snel dan de vraag. De uitdaging 
zal erin bestaan om de lokale rijst zo goed mogelijk te valoriseren zonder dat hij veel 
duurder wordt. En het bewijs dat het kan is geleverd en het potentieel hiervoor is 
aanwezig. Nu nog slim handelen!
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