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Samenvatting (Summary in Dutch) 

West-Afrika kent een omvangrijke stroom mensen die van de savanne in het 
binnenland zuidwaarts migreren naar meer bosrijke gebieden en de kuststrook. Deze 
migratie is niet nieuw maar men verwacht dat het aantal migranten zal toenemen 
onder invloed van klimaatverandering, milieudegradatie, bevolkingsgroei, 
verstedelijking en toenemende regionale verschillen in welvaart. Migratie kan op 
haar beurt diepgaande gevolgen hebben voor het milieu en economische 
ontwikkeling in de herkomst- en vestigingsgebieden van migranten. Er is de 
afgelopen decennia veel geschreven over migratie in West Afrika. Vaak worden 
milieuoorzaken van migratie in deze studies wel vermeld, maar niet aan een 
kritische blik onderworpen door middel van empirisch onderzoek. Over de 
milieugevolgen van migratie in West Afrika is  ook maar weinig bekend, vooral 
over de gevolgen in de herkomstgebieden. 

Deze studie gaat over de relatie tussen migratie, milieu en ontwikkeling in Ghana. 
Er wordt specifiek gekeken naar het migratiesysteem van de Dagara, een volk dat 
afkomstig is uit de savanne van Noordwest Ghana. Evenals in de klassieke studie 
die als inspiratie diende voor de titel van dit boek – ‘The Polish peasant in Europe 
and America’, door Thomas en Znaniecki – zijn voor dit onderzoek gegevens 
verzameld in zowel herkomst- als vestigingsgebieden van migranten. Het 
belangrijkste vestigingsgebied van Dagara migranten is de Brong Ahafo Region in 
het centrale gedeelte van Ghana, een gebied dat in de overgangszone van savanne 
naar tropisch bos ligt. Terwijl veel Dagara die naar het Zuiden migreren ervoor 
kiezen om zich in steden te vestigen zijn de meeste migranten die naar de Brong 
Ahafo Region trekken boeren die zich in rurale gebieden vestigen. In deze studie 
worden drie typen migratie bestudeerd: seizoensmigratie, langdurige migratie en 
terugkeer. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat zijn de milieu- en economische 
oorzaken en gevolgen van rurale migratie van de Upper West Region naar de Brong 
Ahafo region? Beide regio’s hebben een overwegend agrarische economie. 
Dientengevolge staat landbouwontwikkeling centraal, maar er wordt ook aandacht 
besteed aan niet-agrarische bronnen van inkomsten.  

Drie wetenschappelijke debatten of onderzoeksvelden spelen een belangrijke rol 
in deze studie. Het eerste gaat over milieuvluchtelingen; het tweede over de relatie 
tussen mens en milieu; en het derde over de relatie tussen migratie en ontwikkeling. 
In het introductiehoofdstuk wordt aangegeven hoe deze debatten samen leiden naar 
de onderzoeksvraag. Het milieuvluchtelingendebat gaat over de vraag in hoeverre er 
in bepaalde delen van de wereld sprake is van gedwongen migratie als gevolg van 
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milieufactoren zoals klimaatverandering en natuurlijke rampen. Mens en milieu 
studies zijn primair geïnteresseerd in het effect van demografische en 
sociaaleconomische veranderingen op het milieu en het beheer van natuurlijke 
hulpbronnen. Binnen dit brede onderzoeksveld gaat het Malthus-Boserup debat over 
de relatie tussen bevolkingsgroei, technologie en landgebruik. Het derde 
onderzoeksveld dat centraal staat in dit onderzoek betreft het migratie- en 
ontwikkelingsdebat en dan vooral studies die kijken naar de gevolgen van migratie 
in herkomstgebieden van migranten.  

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden 
en databronnen, zoals enquêtes, groepsdiscussies, levensgeschiedenissen, 
volkstellingen, satellietgegevens en landbouwstatistieken. In verschillende 
onderdelen van het boek wordt ook stilgestaan bij lokale percepties van 
milieuverandering en oorzaken en gevolgen van migratie. De dorpsstudies zijn 
uitgevoerd in het gebied rond Nandom in het district Lawra in de Upper West 
Region (herkomstgebied) en in de districten Wenchi en Techiman in de Brong 
Ahafo Region (vestigingsgebieden). Aanvankelijk zou het onderzoek grotendeels 
gebaseerd worden op enquêtes, maar gaandeweg werd duidelijk dat het vooral voor 
de relatie tussen migratie en milieu onontbeerlijk was om lokale gegevens over 
huishoudens aan te vullen met ruimtelijke gegevens op een hoger schaalniveau. 
Daarom werd besloten om naast de lokale studie ook een analyse van migratie en 
milieufactoren op regionaal en nationaal niveau uit te voeren. In de ruimtelijke 
analyses werd gebruikt gemaakt van Geografische Informatie Systeem (GIS) 
software. Dat zijn computerprogramma’s die het onder andere mogelijk maken om 
gegevens over verschillende geografische eenheden naar eenzelfde schaalniveau te 
aggregeren. 

Volgens de laatste Ghana volkstelling, die in het jaar 2000 gehouden werd, leefde 
ongeveer één op de drie Dagara (36 procent) in Zuid-Ghana. Iets meer dan de helft 
van deze migranten (51 procent) woonde in de Brong Ahafo Region. Binnen deze 
regio is Wenchi District de populairste bestemming van Dagara migranten. Ten tijde 
van de laatste volkstelling woonden er 23,965 Dagara mensen in dit district. Dat was 
ruim 14 procent van de totale bevolking. Tussen de 36 en 38 procent van de mensen 
die in Lawra District zijn geboren woonde in 2000 in een andere regio van Ghana 
(zie bijlage). Binnen deze groep woonde bijna 90 procent in het Zuiden van Ghana.  

De migratie van Dagara mensen naar Zuid-Ghana is in het begin van de 20e eeuw 
op gang gebracht onder invloed – of beter gezegd, dwang – van de Britse koloniale 
regering. In de tijd vóór de kolonisatie van Noord-Ghana migreerden mensen ook 
wel, maar dit gebeurde vooral binnen de regio. De voornaamste ‘beweegreden’ in 
die tijd was de behoefte aan vruchtbaar land. Soms verplaatste men zich ook om 
conflict, uitbuiting en slavernij te ontvluchten. In de 18e en 19e eeuw werd 
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vrijwillige migratie over langere afstanden bemoeilijkt door de oorlogen tussen de 
Ashanti, Gonja en Dagomba volken en de hieraan gerelateerde jacht op slaven.  

In 1901 werd het huidige Noord-Ghana gekoloniseerd door de Britten. Vrij snel 
daarna, in 1906, begonnen zij arbeiders te rekruteren voor werk in de mijnen en voor 
de aanleg van wegen en spoorwegen in Zuid-Ghana. Dit gebeurde onder dwang, 
maar de jonge mannen die in het Zuiden gingen werken werden wel betaald. De 
periode van gedwongen arbeid duurde iets meer dan twintig jaar, tot 1927. De 
arbeidsomstandigheden waren slecht, vooral in de mijnen, maar veel jonge mannen 
kwamen terug met bezittingen en verhalen die anderen ertoe verleidden om 
vrijwillig naar het Zuiden te migreren. In plaats van werk te zoeken in de mijnen en 
in de aanleg van wegen en spoorwegen vonden velen van hen emplooi in de 
cacaoplantages. Die sector kende in de eerste helft van de 20e eeuw een periode van 
bloei en er was een groot tekort aan arbeidskrachten. Niet lang nadat de eerste 
groepen gedwongen arbeiders waren teruggekeerd was er al sprake van een zekere 
traditie van arbeidsmigratie naar het Zuiden. Voor jonge mannen werd dit soort 
migratie een belangrijk onderdeel van het volwassenwordingsproces. In die tijd 
circuleerde er nog weinig geld in de rurale economie van Noord-Ghana en het 
inkomen van arbeidsmigranten had daarom een belangrijke rol in de integratie van 
het gebied in de nationale economie.  

In de loop van de 20e eeuw nam het aantal mensen uit het Noorden dat in het 
Zuiden woonde gestaag toe, van ruim 44 duizend in 1931 tot ongeveer 677 duizend 
in 2000. De belangrijkste oorzaak van migratie uit het Noorden is armoede en de 
hoop aan deze armoede te ontsnappen in het meer welvarende zuiden. Armoede in 
Noord-Ghana wordt op haar beurt veroorzaakt door de povere omstandigheden voor 
landbouw, een gebrek aan alternatieve inkomensbronnen, een verwaarlozing van het 
Noorden door opeenvolgende regeringen en een historisch gegroeide structuur van 
ongelijke regionale ontwikkeling.  

De migratiepatronen van de Dagara zijn in de loop der tijd sterk veranderd. Dit 
komt door veranderende omstandigheden in herkomst- en vestigingsgebieden. 
Tevens is er sprake van een ‘rijping’ van het migratiesysteem. Vier duidelijke trends 
kunnen onderscheiden worden. Deze hebben betrekking op wie migreert, voor hoe 
lang, waar naar toe en met welk doel. De eerste verandering is dat vroeger vooral 
jonge mannen migreerden terwijl nu gezinsmigratie de dominante vorm is. Ook 
komt het steeds vaker voor dat vrouwen zelfstandig migreren. Ten tweede is 
migratie steeds permanenter of in ieder geval langduriger geworden. De eerste 
groepen arbeidsmigranten hadden relatief korte contracten in het Zuiden en keerden 
daarna weer terug. Hoewel seizoensmigratie nog steeds veel voorkomt en veel 
migranten die langer in het Zuiden verblijven uiteindelijk toch nog terugkeren, komt 
het tegenwoordig steeds vaker voor dat migranten in het Zuiden blijven. Dit heeft 
onder andere te maken met het feit dat hun kinderen in het Zuiden opgroeien. De 
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derde verandering betreft het type beroepen dat Dagara migranten uitvoeren in het 
Zuiden. Aanvankelijk waren bijna alle migranten arbeiders in de mijnen, 
wegenbouw en cacao. Later gingen steeds meer Dagara in Zuid-Ghana werken in de 
informele sector of in formele beroepen zoals leraar of verpleegster, maar de meeste 
van hen pachten tegenwoordig een stuk land om zelf gewassen te verbouwen, zowel 
voor eigen gebruik als voor de verkoop.  Gerelateerd aan deze trend is een 
verandering in de vestigingsgebieden van Dagara migranten. Aanvankelijk 
migreerden de Dagara vooral naar urbane centra in de Ashanti Region en Western 
Region (waar de mijnen waren). Tegenwoordig zijn rurale vestigingsgebieden in de 
Brong Ahafo Region het populairst. Je zou kunnen zeggen dat na ruim een halve 
eeuw van vooral arbeidsmigratie door jonge mannen, de Dagara in toenemende mate 
terugkeren naar hun prekoloniale systeem van familiemigratie op zoek naar 
vruchtbaar land. Het verschil met vroeger is dat die vruchtbare gebieden nu verder 
van huis kunnen liggen.  

Het resterende gedeelte van deze samenvatting beschrijft hoofdstuksgewijs de 
belangrijkste bevindingen van dit onderzoek. Op hoofdstuk zeven na zijn alle 
hoofdstukken bewerkingen van artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Om 
gepubliceerd te worden, was het nodig dat deze artikelen een duidelijke bijdrage 
leverden aan een bestaand onderzoeksterrein. Een voordeel van een proefschrift 
gebaseerd op artikelen is dat de hoofdstukken onafhankelijk van elkaar gelezen 
kunnen worden. Een nadeel is dat niet alle onderzoeksvragen evenveel aandacht 
hebben gekregen en dat over een deel van de verzamelde gegevens in dit boek niet 
gerapporteerd wordt. Daarnaast kan er enige herhaling zitten in de inleidende 
paragrafen van de hoofdstukken. Het boek heeft geen apart hoofdstuk over 
methodologie. In de introductie wordt wel aangegeven welke overwegingen ten 
grondslag lagen aan enkele methodologische keuzen. De empirische hoofdstukken 
bevatten verder paragrafen waarin databronnen en steekproefkaders nader worden 
omschreven en waarin gereflecteerd op implicaties van methodologische keuzen. De 
in dit onderzoek gebruikte enquêtes kunnen gedownload worden van de website van 
de onderzoeker.  

Hoofdstuk twee is een eerste verkenning van de relatie tussen migratie en milieu 
in Ghana. Het hoofdstuk is vrij breed van opzet aangezien zowel milieuoorzaken als 
-gevolgen van migratie behandeld worden en omdat de analyse zowel 
herkomstgebieden als vestigingsgebieden omspant. Voor de 110 districten van 
Ghana worden migratiepercentages gerelateerd aan de gegevens van een satelliet die 
sinds 1981 wereldwijd elke twee weken de ‘Normalized Difference Vegetation 
Index’ (NDVI) meet. Deze index geeft aan hoe dicht de vegetatie in een gebied is, 
ofwel hoe groen de omgeving is. Op basis van deze unieke dataset zijn duizenden 
artikelen verschenen in natuurwetenschappelijke tijdschriften, maar sociale 
wetenschappers die geïnteresseerd zijn in milieuthema’s als ontbossing en 
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landdegradatie maken er nog vrijwel geen gebruik van. De analyse laat zien dat uit 
minder ‘groene’ districten een hoger percentage van de bevolking wegtrekt terwijl 
districten met meer vegetatie juist meer migranten aantrekken. Kijken we naar de 
trends in vegetatie, dan blijkt die – wellicht tegen de verwachting van menigeen in – 
positief in het grootste deel van Ghana, vooral in het Noorden. De positieve trend 
komt vooral voor in districten met meer uit-migratie en minder in gebieden met 
meer in-migratie. De analyse op nationaal niveau laat zien dat vegetatie van invloed 
is op migratie en dat migratie gevolgen heeft voor vegetatietrends. De correlaties 
zijn echter vrij zwak omdat de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen niet in 
alle migratiestromen in Ghana een rol speelt en omdat migratie naar steden weinig 
invloed heeft op de vegetatie in het vestigingsgebied. Bovendien zegt de statistische 
analyse weinig over de processen die ten grondslag liggen aan migratiebeslissingen 
en milieuveranderingen. Daarom wordt in het tweede deel van het hoofdstuk 
ingezoomd op de drie belangrijkste migratiesystemen van Ghana: Noord-Zuid 
migratie, de trek van cacaoboeren naar Zuidwest Ghana en migratie naar de 
hoofdstad Accra. Aanvullende gegevens maken een betere interpretatie van 
bevolkings- en vegetatiedynamieken mogelijk. Vooral bevolkingsdichtheid blijkt 
een belangrijke variabele in het verklaren van migratiestromen in Ghana. Noord-
Zuid migratie en de kolonisatie van nieuwe cacaogebieden zijn sterk gerelateerd aan 
de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen. Milieuschaarste in het Noorden is 
een sterke ‘push factor’ en lage bevolkingsdichtheid in combinatie met relatief 
goede condities voor landbouw is een belangrijke ‘pull factor’ in 
vestigingsgebieden. Verder blijkt dat er in districten die meer migranten uit het 
Noorden aantrekken geen duidelijke aanwijzingen voor ontbossing zijn. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met het feit dat boeren uit het Noorden veelal de oude 
akkers van de autochtone bevolking bewerken in plaats van nieuwe akkers te 
ontginnen ten koste van tropisch bos. Cacaoboeren die naar Zuidwest Ghana trekken 
komen vooral uit dichtbevolkte gebieden elders in Zuid-Ghana waar een groot deel 
van het oppervlak al bedekt is met cacao plantages. Zij worden vooral aangetrokken 
door de lage bevolkingsdruk in Zuidwest Ghana en de ruimte om nieuwe plantages 
aan te leggen. De conversie van bos naar cacao plantages leidt niet tot lagere 
vegetatiedichtheden, maar wel tot een verlies aan biodiversiteit. In de derde 
belangrijke migratiestroom in Ghana die in dit hoofdstuk behandeld wordt – de trek 
naar de hoofdstad Accra – spelen milieufactoren geen rol van betekenis.  

Hoofdstuk drie kijkt in meer detail naar de milieuoorzaken van Noord-Zuid 
migratie in Ghana, zowel in herkomst- als vestigingsgebieden. Dit hoofdstuk levert 
een bijdrage aan het debat over milieuvluchtelingen door na te gaan in hoeverre 
mensen uit Noord-Ghana gedwongen worden om te migreren vanwege 
milieuschaarste, -rampen en -degradatie. In het eerste deel van dit hoofdstuk worden 
migratiepercentages en milieu-indicatoren, zoals regenval, vegetatie, 
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gewasopbrengsten en bevolkingsdruk, geanalyseerd in ruimte en tijd. Het tweede 
deel bevat een kwalitatieve analyse van de redenen die Dagara migranten in de 
Brong Ahafo Region opgaven voor hun beslissing om te migreren. Beide analyses 
laten zien dat zowel milieu ‘push’ als ‘pull’ factoren een belangrijke rol spelen. Uit 
districten in Noord-Ghana met meer milieuschaarste wordt duidelijk meer 
gemigreerd dan uit districten met minder milieuschaarste en migranten bevestigen 
dat gebrek aan vruchtbaar land in het Noorden en beschikbaarheid van vruchtbaar 
land in de Brong Ahafo Region de belangrijkste redenen om te migreren waren. De 
longitudinale analyse laat echter zien dat migratie uit het Noorden niet toenam in 
een periode van extra schaarste, ten tijde van de grote droogten van de Sahel in de 
jaren ’70 en begin jaren ’80. Migratie nam toen juist af. In deze periode in Ghana’s 
migratiegeschiedenis speelden economische crisis en politieke onrust en instabiliteit 
een belangrijkere rol. Geen van de ruim twee honderd geïnterviewde migranten gaf 
aan dat zij waren gemigreerd naar aanleiding van acute rampen zoals hongersnood 
als gevolg van droogten en overstromingen. Wel meldde een minderheid dat ze 
gedwongen waren te migreren omdat ze in het Noordwesten structurele problemen 
hadden om voedselzekerheid voor hun gezin te garanderen. Voor de meeste Dagara 
is migratie echter deel van een grotere proactieve familiestrategie om de druk op het 
land te verminderen en om te profiteren van betere landbouwomstandigheden in de 
Brong Ahafo Region. Zowel de regionale als de lokale analyse suggereert dat niet 
milieudegradatie en natuurrampen de oorzaken van migratie zijn, maar structurele 
verschillen tussen het Noorden en het Zuiden in de levensomstandigheden en de 
mogelijkheid om als boer een bestaan op te bouwen en voedselzekerheid voor het 
gezin te bereiken.  

In hoofdstuk vier worden milieugevolgen van Dagara migratie in het 
vestigingsgebied (Brong Ahafo Region) onderzocht. Satellietbeelden uit 1973 en 
2003 die gepubliceerd zijn door de milieutak van de Verenigde Naties (UNEP) 
suggereren dat in het deel van de regio waar veel Dagara zich vestigen de afgelopen 
decennia grote stukken bos zijn veranderd in savanne. Landdegradatie en ontbossing 
in Ghana zijn volgens de UNEP vooral een gevolg van niet-duurzame 
landbouwmethoden. Een aantal bestaande studies die het landgebruik van migranten 
en autochtone bevolking in de Ghanese transitiezone van bos naar savanne 
vergelijken komt bovendien tot de conclusie dat vooral de teeltmethoden van 
migranten destructief zijn voor het milieu. In dit hoofdstuk wordt een 
verscheidenheid aan data aangedragen die de ‘gemakkelijke conclusie’ in twijfel 
trekken dat Dagara migranten verantwoordelijk zijn voor landdegradatie en 
ontbossing in hun vestigingsgebied. Ten eerste blijkt dat de satellietbeelden van 
1973 en 2003 in verschillende seizoenen zijn genomen, de eerste in het regenseizoen 
en de tweede in het droge seizoen waardoor de omgeving anno 2003 veel kaler lijkt. 
Ten tweede blijkt dat als er al degradatie heeft plaatsgevonden, dit vooral in de 



 

 

247 

periode vóór 1981 moet zijn geweest. De eerder genoemde NDVI die de groenheid 
van de omgeving meet, laat voor de periode na 1981 een licht positieve trend zien. 
Aangezien dit gebied pas in de loop van de jaren ’80 een belangrijk vestigingsgebied 
voor Dagara migranten werd, is het waarschijnlijker dat er andere oorzaken zijn van 
ontbossing, zoals de droogten van de jaren ’70 en begin jaren ’80 en de hieraan 
gerelateerde bosbranden. Ten derde blijkt dat eerdergenoemde studies die het 
landgebruik van migranten en autochtone bevolking onderzoeken zeer selectieve en 
problematische aannames over duurzaamheid hanteerden. Ten vierde blijkt uit 
groepsdiscussies over milieuverandering en mogelijke oorzaken daarvan de komst 
van migranten een ondergeschikte rol te spelen. In het laatste gedeelte van dit 
hoofdstuk worden gegevens van een enquête over landgebruik gepresenteerd. De 
enquête werd afgenomen onder zowel migranten als autochtone bewoners. In de 
ecologische duurzaamheidsanalyse zijn de aannames gebaseerd op een studie die de 
milieueffecten van verschillende landbouwsystemen in het zelfde gebied vergelijkt. 
Er blijken wel degelijk belangrijke verschillen te zijn tussen de manier waarop 
migranten en autochtone boeren het land bewerken, maar er wordt geen bewijs 
gevonden voor de veronderstelling dat de methoden van migranten minder 
duurzaam zijn.  

Hoofdstuk vijf, zes en zeven gaan over de gevolgen van migratie in het 
herkomstgebied. In hoofdstuk vijf staan de percepties van de lokale bevolking 
centraal. Aan ruim twee honderd respondenten in de dorpen rond Nandom werden 
open vragen gesteld over de gevolgen van verschillende typen migratie 
(seizoensmigratie, langdurige migratie en terugkeer). De antwoorden werden 
vervolgens onderworpen aan een kwalitatieve analyse. Het voordeel van het stellen 
van open vragen is dat er informatie naar boven kan komen die de onderzoeker niet 
verwacht had. Het voordeel van het stellen van de vragen aan een vrij grote groep 
mensen is dat het mogelijk wordt onderscheid te maken tussen individuele en 
breedgedragen meningen. De kwalitatieve analyse leverde een gevarieerd beeld op 
van de gevolgen van migratie op het gebied van voedselzekerheid, inkomen, 
gezondheid, onderwijs, landbouw, sociale cohesie, gemeenschappelijke arbeid, 
begrafenisrituelen, architectuur en kennis. De respondenten waren vooral erg 
positief over de bijdrage van seizoensmigratie aan bestaans- en voedselzekerheid. 
Zij waren veel kritischer over de gevolgen van langdurige migratie, vooral wanneer 
migranten onvoldoende geld en middelen terugstuurden naar hun familieleden in het 
Noorden. Een positief effect van langdurige migratie dat door veel respondenten 
genoemd werd is dat migratie de druk op het land vermindert. Met ongeveer 
honderd inwoners per vierkante kilometer zijn de dorpen rond Nandom vrij dicht 
bevolkt en is vruchtbaar akkerland schaars. Veel respondenten dachten dat er zonder 
migratie niet genoeg land zou zijn voor de thuisblijvers waardoor er meer honger, 
armoede en conflict zou zijn. 
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Hoofdstuk zes kijkt naar de relatie tussen migratie, bevolkingsdichtheid en 
agrarische productiviteit in de 24 districten van Noord-Ghana. In het theoretische 
gedeelte van dit hoofdstuk vindt een kruisbestuiving plaats tussen het debat over de 
gevolgen van migratie voor rurale ontwikkeling en het Malthus-Boserup debat over 
bevolkingsgroei en duurzaamheid van landgebruik. In het eerstgenoemde 
onderzoeksveld is er sprake van een zekere impasse omdat de bevindingen uit 
verschillende delen van de wereld zeer gevarieerd zijn. Daarnaast is er het 
zogenoemde causaliteitsprobleem. Vaak is er een negatief verband tussen uit-
migratie en ontwikkeling, maar is niet duidelijk of migratie onderontwikkeling 
veroorzaakt of er alleen een gevolg van is. In gebieden met een overwegend 
agrarische economie geldt hetzelfde voor de relatie tussen migratie en 
landbouwproductiviteit. Terwijl in agronomische studies algemeen wordt erkend dat 
bevolkingsdichtheid één van de belangrijkste determinanten van landbouwsystemen 
in Afrika is blijkt dat studies naar de gevolgen van migratie voor agrarische 
ontwikkeling het indirecte effect van migratie dat via bevolkingsdichtheid loopt 
totaal negeren. Een belangrijke bevinding van dit hoofdstuk is dat door het erkennen 
van bevolkingsdichtheid als interveniërende variabele het causaliteitsprobleem in 
studies naar de gevolgen van migratie voor agrarische ontwikkeling kan worden 
aangepakt. Het empirische gedeelte van dit hoofdstuk vindt voor Noord-Ghana een 
U-vormige curve in de relatie tussen bevolkingsdichtheid en gewasopbrengsten. Tot 
een dichtheid van honderd mensen per vierkante kilometer dalen de opbrengsten per 
hectare bij toenemende bevolkingsdruk (zoals voorspeld door Thomas Malthus). 
Voorbij deze drempel stijgen de opbrengsten bij toenemende bevolkingsdruk, naar 
wordt aangenomen als gevolg van een intensivering van de landbouw (zoals 
voorspeld door Ester Boserup). Het punt dat in dit hoofdstuk gemaakt wordt, is dat 
men moet weten waar een gebied zich bevindt in de transitie naar intensiever 
landgebruik om te begrijpen wat de gevolgen van migratie voor agrarische 
ontwikkeling zijn. Voor de twintig districten in de eerste helft van de Malthus-
Boserup curve blijkt dat lage gewasopbrengsten een oorzaak van migratie zijn en 
niet een gevolg. Verder blijkt dat uit-migratie een positief effect heeft op het 
bebouwde areaal en de oogst per hoofd van de bevolking.  

Vergeleken met andere districten in Noord-Ghana is de bevolkingsdichtheid in 
het district Lawra, waar Nandom in ligt, iets hoger dan gemiddeld en zijn de 
gewasopbrengsten zeer laag. Het district bevindt zich precies op het laagste punt van 
de Malthus-Boserup curve. Een transitie naar intensiever landgebruik lijkt 
noodzakelijk om de landbouwproductiviteit te verhogen. Veel inwoners van de 
dorpen rond Nandom benadrukken dat migratie goed is omdat het de druk op het 
land vermindert (zie hoofdstuk vijf), maar een negatief effect lijkt te zijn dat uit-
migratie de stimulans wegneemt om te investeren in duurzamer en productiever 
landgebruik. Decennia van uit-migratie en lage bevolkingsgroei lijken ervoor te 
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hebben gezorgd dat het landbouwsysteem min of meer stil heeft gestaan. In het 
volgende hoofdstuk wordt onderzocht of dit ook daadwerkelijk het geval is.  

Hoofdstuk zeven gaat evenals hoofdstuk zes over de relatie tussen migratie en 
agrarische ontwikkeling maar de focus verschuift van het regionale naar het lokale 
niveau. Enquêtegegevens van ruim twee honderd boerenhuishoudens in de dorpen 
rond Nandom worden gebruikt om het effect van seizoensmigratie, langdurige 
migratie en terugkeer op landbouwontwikkeling te bestuderen. De gegevens 
bevestigen dat Nandom een typisch uit-migratie gebied is met een lage agrarische 
productiviteit. Tevens blijkt echter dat boeren in het gebied wel degelijk 
maatregelen nemen die als doel hebben om de productiviteit te verhogen en de 
vruchtbaarheid van het land te beschermen. Voorbeelden zijn verbeterd zaaigoed, 
ossen- of ezelsploegen, bemesting, anti-erosie maatregelen en veranderingen in het 
gebruik van vuur op akkers. Deze maatregelen behelzen een grotere inzet van arbeid 
en kapitaal per eenheid land. Een andere manier om de oogst op peil te houden is 
een groter stuk land te bebouwen. In dit hoofdstuk wordt op huishoudniveau de 
relatie tussen migratie en de adoptie van verschillende landbouwmethoden 
onderzocht. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen drie mechanismen 
waarmee migratie ontwikkelingen in de landbouw zou kunnen beïnvloeden. Eerst 
wordt gekeken of het verlies aan arbeidskrachten door migratie een negatieve 
invloed heeft op de adoptie van arbeidsintensievere landbouwtechnieken en de 
omvang van akkers. Vervolgens wordt onderzocht of het geld dat door  migranten 
wordt overgemaakt van invloed is op de adoptie van kapitaalintensievere 
landbouwtechnieken. Ten slotte wordt nagegaan of teruggekeerde migranten op een 
andere manier landbouw bedrijven dan mensen die nooit voor langere tijd weg 
geweest zijn. Het blijkt dat migratiefactoren op huishoudniveau slechts in beperkte 
mate invloed hebben op landbouwmethoden. Het verlies aan arbeidskrachten door 
migratie blijkt geen invloed uit te oefenen op de adoptie van arbeidsintensievere 
methoden. Wel blijkt dat de migratie van een broer – met wie land gedeeld moet 
worden – een positieve invloed heeft op de akkergrootte terwijl de migratie van een 
zoon een negatieve invloed heeft. De geldovermakingen van migranten worden 
zelden gebruikt om te investeren in de landbouw; daarvoor zijn ze niet omvangrijk 
genoeg. Ze worden hoofdzakelijk aangewend voor directe overlevingsdoeleinden, 
bijvoorbeeld om voedsel te kopen. Bovendien zijn de marktsituatie en de 
beleidsomgeving niet erg aantrekkelijk voor investeringen in de landbouw. Het 
potentieel positieve effect van terugkeer van migranten wordt ook niet gerealiseerd 
omdat de meeste teruggekeerde migranten niet het soort vaardigheden heeft 
opgedaan of genoeg middelen heeft verzameld om een verschil te maken.  

In de afgelopen jaren – na afname van de de enquête – zijn de voedselprijzen 
sterk gestegen en zijn er in Nandom diverse internationale NGOs actief geworden 
die boeren ondersteunen. Bovendien wordt verwacht dat Nandom binnenkort via een 
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asfaltweg verbonden zal worden met de regiohoofdstad Wa en met het Zuiden van 
Ghana. Dit zou tot gevolg moeten hebben dat landbouwinputs goedkoper worden en 
boeren een betere prijs voor hun gewassen krijgen. Als deze veranderingen 
doorzetten is het waarschijnlijker dat de transitie naar intensiever landgebruik 
versneld wordt en dat migratie en geldovermakingen daaraan een bijdrage zouden 
kunnen leveren. De relatie tussen migratie en agrarische ontwikkeling is niet alleen 
afhankelijk van bevolkingsdichtheid, maar ook van de beleidsomgeving en 
marktomstandigheden.  

Hoofdstuk acht (conclusies) reflecteert op de thema’s van de specifieke 
hoofdstukken en brengt de bevindingen op het gebied van migratie, milieu en 
ontwikkeling in kaart. Dit gebeurt in het licht van de drie wetenschappelijke 
debatten die ten grondslag liggen aan de onderzoeksvraag. Eerst worden de 
oorzaken van migratie behandeld en daarna de gevolgen. De algemene conclusie 
van dit onderzoek met betrekking tot de oorzaken van Dagara migratie naar Zuid-
Ghana is dat milieufactoren een belangrijke rol spelen, maar dat er sprake is van een 
complex samenspel met politieke, economische, sociale en culturele factoren. 
Verder blijkt dat de belangrijkste oorzaak van migratie niet milieudegratie of 
klimaatverandering is. De dagara migreren vooral naar het zuiden als gevolg van de 
structurele verschillen tussen herkomst- en vestigingsgebied in de mogelijkheid om 
als boer een bestaan op te bouwen en voedselzekerheid voor het gezin te bereiken. 
Het onderzoek naar de milieugevolgen van Dagara migratie in het vestigingsgebied 
trekt de negatieve bevindingen van eerdere studies in twijfel. Milieudegradatie in dit 
gebied wordt erger voorgesteld dan het is en migranten worden onterecht 
aangewezen als de schuldigen. Met betrekking tot de gevolgen van migratie in het 
herkomstgebied kan gesteld worden dat het op de korte termijn een belangrijke 
bijdrage levert aan bestaans- en voedselzekerheid. Op de langere termijn houdt 
migratie echter een transitie naar duurzamer landgebruik en hogere 
bestaanszekerheid tegen.  


