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bedrijven gericht op export naar 
Europa. Voorbeelden hiervan zijn te 
vinden in Zuid Afrika, Zambia en 
Malawi maar vooral ook in Noord 
Afrika in Tunesië en Egypte.

2.  Export georiënteerd en gecertifi-
ceerd, met steun van regeringen 
en ontwikkelingsorganisaties in 
het kader van ‘ontwikkeling door 
handelsbevordering’. Voorbeelden 
hiervan zijn te vinden in onder meer 
Oeganda en Tanzania.

3.  Informele (niet-gecertificeerde) bio-
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Eén vijfde van alle biologische bedrijven ter wereld is te vinden in 
Afrikaanse landen. Het gaat meestal om kleinschalige producen-
ten van koffie, cacao, tropisch fruit en andere exportproducten. 
Europa is de belangrijkste afzetmarkt. Er is vraag bij handelaren 
naar de juiste kwaliteit en kwantiteit van biologische grondstof-
fen voor verwerking of verpakking. Dit biedt kansen voor groei 
voor de biologische productie in Afrika.

De rurale gebieden in Afrika 
zijn heel geschikt voor 
biologische teelt en relatief 

eenvoudig om te schakelen. Er wor-
den namelijk veel minder chemische 
hulpmiddelen gebruikt dan in ande-
re delen van de wereld. In 25 van de 
54 landen in Afrika wordt biologisch 
geteeld. Er is meer dan 1.000.000 
hectare land dat ‘bewust’ biologisch 
wordt bebouwd en gecertificeerd is, 
dat is zo’n 3% van het biologisch 
areaal wereldwijd. 
Afrika huisvest 19% van de biologi-
sche bedrijven in de wereld. Hieruit 
blijkt al dat het voornamelijk om 
kleinschalige producenten gaat. 
Veel landen in Afrika hebben een heel 
bescheiden biologisch areaal. Ook 
het aantal biologische producenten is 
nog laag. Oeganda is één van de kop-
lopers op het gebied van biologische 
landbouw in Afrika. In Oeganda zijn 
33.900 biologische boeren gecertifi-
ceerd met een areaal van zo’n 122.000 
hectare, dat is 12,2% van het biolo-
gisch areaal van het hele continent (zie 
grafiek).

Daarnaast zijn er boeren, in grote 
aantallen, die ‘onbewust’ biologisch 
produceren. Zij produceren zonder 
chemische hulpmiddelen voorname-
lijk omdat ze die niet kunnen betalen. 
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Deze kleinschalige producenten zou-
den in korte tijd om kunnen schakelen 
door middel van groepscertificatie, 
mits ze goed georganiseerd zijn. 
Veel biologische producten uit Afrika 
worden al door groepen boeren ge-
teeld. Koffie, vanille, katoen en 
cashewnoten bijvoorbeeld; maar ook 
citroengras, kruidnagels en gember. 
Daarnaast wordt een groot deel van 
de biologische producten in het wild 
geoogst. Voorbeelden hiervan zijn 
kardemom, honing en paddestoelen.

Wel en niet gecertificeerd
In Afrika bestaan grofweg vijf vormen 
van biologische landbouw:
1.  Commerciële en gecertificeerde 

biologische landbouw; veelal grote 

Groepscertificatie biedt kansen voor kleine producenten

Man in Kenia met 
Macadamia noten
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grondstoffen zoals honing en suiker. 
Voor Afrikaanse producenten liggen 
er dus mogelijkheden, als ze in staat 
zijn de gewenste kwaliteit te bieden. 
In sommige gevallen kan verwerking 
of verpakking ook plaats vinden in het 
land van herkomst, wat interessante 
mogelijkheden biedt voor bestaande 
en nieuwe bedrijfjes in Afrika. Zij kun-
nen dan bijvoorbeeld potjes honing 
gaan exporteren in plaats van bulk. 
Zo draagt de biologische sector bij 
aan economische ontwikkeling en 
worden tegelijkertijd duurzame en 
milieuvriendelijke productiewijzen 
gestimuleerd.

Het is duidelijk dat biologische pro-
ductie in Afrika flink groeit, ondanks 
het feit dat betrouwbare cijfers moei-
lijk te krijgen zijn. Onderzoek in 2003 
had het nog over 250.000 hectare bio-
logisch areaal in Afrika, recent onder-
zoek heeft het nu over 1.000.000 hec-
tare. Deze groei is voornamelijk toe te 

logische landbouwbevordering met 
hulp van ontwikkelingsorganisaties 
in het kader van armoedebestrij-
ding, bodemvruchtbaarheid en 
milieubescherming. Voorbeelden 
hiervan zijn in heel Afrika te vinden. 

4.  Biologische initiatieven van boeren-
organisaties en lokale bewegingen 
zonder hulp van buitenaf, vaak 
ontstaan om sociale, economische 
en milieutechnische problemen aan 
te kaarten. Voorbeelden hiervan zijn 
onder andere te vinden in Kenia en 
Zimbabwe. 

5.  Onderzoek van lokale, nationale en 
internationale instituten. Bijvoor-
beeld het biologische katoen onder-
zoek in Egypte.

Biologische landbouw vindt dus in 
de informele niet-gecertificeerde sfeer 
en in toenemende mate in de formele 
sfeer plaats. In het laatste geval wor-
den vaak groepen van kleinschalige 
producenten gecertificeerd. Goed ge-
organiseerde boeren met een gemeen-
schappelijk product beheren als groep 
één biologisch certificaat. Hiervoor 
moeten zij een goed werkend intern 
controlesysteem opzetten waarbij alle 
boeren geïnspecteerd worden. De 
certificeringorganisatie controleert 
nauwkeurig of het systeem waterdicht 
is. Groepscertificatie is dé manier voor 
kleinschalige boeren om toegang tot 
exportmarkten te krijgen. Certifice-
ring in Afrika wordt voor het overgrote 
deel door organisaties uit Westerse 
landen gedaan. Van de ruim 400 goed-
gekeurde certificeringorganisaties in 
de wereld zijn er 7 uit Afrika. Dat is 
veel minder dan bijvoorbeeld uit Zuid 
Amerika en Azië. Momenteel is Tune-
sië het enige land in Afrika met eigen 
biologische richtlijnen (EU geaccep-
teerd), certificering en inspectie. 

Verschillende exportmarkten 
Alhoewel pessimisten een daling in de 
groei van de biologische markt zien, 
wijzen de meeste cijfers er toch op dat 
de groei wereldwijd nog zal aanhou-
den. Bij een aantal marktsegmenten 
blijkt stagnatie in de groei voorna-
melijk te liggen aan het aanbod van 
biologische producten en niet zozeer 
de vraag. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

TROPISCH FRUIT UIT OEGANDA
In 2004 is BioUganda, een Oegandese ondernemer, gestart met het 
exporteren van vers biologisch fruit. Hij koopt ananas en passie-
vrucht op van kleinschalige boeren voor wie hij ook de certificering 
betaalt. Eerst heeft de exporteur veldstaf aangenomen om een con-
trolesysteem op te zetten, waardoor groepscertificering kan worden 
gewaarborgd. De groep is nu gecertificeerd en ontvangt een veel be-
tere prijs voor hun ananassen en passievruchten. De exporteur op 
zijn beurt verstuurt het fruit wekelijks naar Nederland, Frankrijk en 
Zwitserland en ontvangt daarvoor ook hogere prijzen.

schrijven aan de vraag naar biologische 
grondstoffen en biologische produc-
ten in de geïndustrialiseerde landen. 
De meeste biologische producten wor-
den geproduceerd voor export en dan 
met name naar de EU. Er is nauwelijks 
een lokale markt voor biologische pro-
ducten met uitzondering van Egypte 
en Zuid Afrika. 
Er zijn verschillende (potentiële) 
markten voor Afrikaanse producen-
ten. Ten eerste tropische gewassen 
die niet in Europa verbouwd kunnen 
worden zoals koffie, thee, specerijen, 
cacao, essentiële oliën en tropisch 
fruit. Dan zijn er de gewassen die in 
onvoldoende mate in Europa ver-
bouwd worden zoals honing en olijf-
olie. Daarnaast zij er de gewassen die 
buiten het Europese seizoen verbouwd 
kunnen worden zoals verse groenten. 
Tenslotte zijn er de sociaal/ethische 
producten zoals fair trade-biologische 
wijn (een markt die deels overlapt met 
de andere doelmarkten). 

Meer capaciteit nodig
Ten eerste moeten boeren, exporteurs, 
beleidsmakers en regeringsleiders in-
zien wat het belang kan zijn van biolo-
gische landbouw. Export is goed voor 
de economie van het land en zorgt 
voor buitenlandse valuta; sociaal ge-
zien bevordert biologische landbouw 
sociale structuren en geeft boeren 
meer zeggenschap; en op het gebied 
van milieu zorgt het voor duurzamer 
landgebruik maar ook minder vervui-
ling en persoonlijke ongelukken met 
chemische hulpmiddelen. Afrikaanse 
landen zouden eigen richtlijnen moe-
ten formuleren om zo misbruik te 
voorkomen die Afrikaanse biologische 
producten een slechte naam bezorgen.
Verder is er meer capaciteit nodig op 
het gebied van verwerking en verpak-
king van producten. Ook is er meer 
capaciteit nodig voor regionale en  
lokale certificering. De kwaliteitseisen 
in Europa worden steeds hoger en 
Afrikaanse producenten, verwerkers 
en exporteurs moeten daaraan voldoen 
willen ze zich niet uit de markt plaat-
sen. Daarom is het voor Afrikaanse 
handelaren van belang goed te com-
municeren en langdurige relaties op te 
bouwen met Europese kopers. 

Afrikaanse vrouw 
sorteert gewassen 
koffie
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