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Context van de bananenketen in Senegal 
(Aprovag) 
• Senegal is netto importeur van bananen (hoofdzakelijk uit Côte 

d’Ivoire); tussen 20-30.000 ton/jaar 

• Overheidsplan tot ondersteuning van de nationale bananenketen en 
het terugdringen van de bananenimport 

• 2 belangrijke bananenregio’s: Casamance en Tambacounda 

• Aprovag: eind van de jaren ’80 project van relocatie van mensen uit 
noordelijke gebieden (Gambia stroom – water)          

• Nadruk op bananenteelt: voordeel: water (slechts 3 maanden 
regen/jaar). nadeel: te weinig organisch materiaal in bodem 

• 9 GIE; Aprovag (associatie) en Aprocob ( vermarkting) 



Project 

• Productie voor Dakar en export 

• Bio en FT ; Global GAP 

• Rendementsverhoging tot 35 ton/ha door irrigatie en bemesting 

• Verpakt en los 

• Compostgebruik 

• Druppelirrigatie 

• Good governance 



Resultaten bij Aprovag 

Sociaal 

• Vrij sterke organisatie 

• Cohesie onder de leden 

• Kennis bananenteelt 

• Druppelirrigatie : veel minder werk (4-5 uur/dag) 

• De vrouwen hebben ook hun eigen gronden en bananen 

• Alternatief voor migratie (Tamba is draaischijf via Mali, Niger en Libië) 

• Technische vorming voor de leden 

 



Resultaten bij Aprovag 

Ecologisch 

• Bio productie of op zijn minst ecologisch bij een aantal GIE 

• Druppelirrigatie : minder watergebruik 

• Bemesting : compost, dierlijk mest (en ook wel NPK) 

• Geen resten van gasoil in rivier; plastic wordt verzameld 

 



Resultaten bij Aprovag 

Economisch 

• Cash crop: en vrac of in kartons; familiaal inkomen gedurende het 
ganse jaar. 

• In karton: kwaliteitsmarkt in Dakar 

• Verpakkingsstations: drie; arbeidsgelegenheid voor de jongeren. 

• Export was oorspronkelijk de bedoeling, maar nu meer gericht op 
Dakar 

• Export: is een mogelijkheid voor later 

 



Ontwikkelingsmodel (in dit geval) 

• Associatief 

• Democratisch 

• Inclusief 

• Business minded 

• Ecologisch 

• Vorming 

• Markttoegang 



De actoren 

• VECO Ouest-Afrique en VECO België 

• Taste – Agrofair 

• Colruyt 

• Aprovag en Aprocob 

• IDH en AECF 

 



Rechtenbenadering 

• De leden van Aprovag zijn de voornaamste actoren 

• De deelname en inzet van de GIE is de sleutel. 

• Groot belang van: autonomie en verantwoordelijkheid. 

• Het proces wordt van dichtbij opgevolgd en geëvalueerd. 

• Doelstelling: deelname van de producenten aan de moderne markt. 

• De overheid wordt betrokken bij de organisatie van de bananenketen. 

• Er zijn strategische partnerschappen (maar nog te weining). 



Visie achter het model 

• Landbouwers zijn zeer belangrijke economische (en sociaal 
belangrijke) spelers en dat steeds belangrijker worden. 

• Meerdere bedrijfsvormen staan naast mekaar: grote agro-bedrijven, 
associaties en coöperaties, familiale landbouw, contractteelt etc. Dit 
zal ook in de toekomst zo zijn. 

• Privé-bedrijven moeten een rol spelen in duurzame, inclusieve 
markten (maar is een voortdurende strijd) 

• Grote plattelandsvlucht (steden worden steeds belangrijker, ook in 
Afrika) 

• Momenteel is landbouw vaak = overleven 



Visie achter het model 

• Landbouwers (ook in familiale landbouw) zijn ondernemers (krediet, 
kennis, markt). 

• Slechts een klein deel van de huidige landbouwers hebben een 
toekomst in de landbouw: de meest innovatieve en ondernemende. 

• De mainstream productiewijze is niet duurzaam: inzetten op meer 
ecologische teeltwijze niet hetzelfde als gecertificeerd bio) 

• Vredeseilanden richt zich op die categorie. 

• Groot gevaar: kleinere bedrijfjes of families kunnen de race verliezen. 
(bv Senegal bananen; Perú quinua) 


