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PROJECT ACHTERGROND

De AIP heeft zijn wortels in het National Agricultural Development Master Plan dat in 2016 door de 
regering van Suriname is aangenomen. 

AIP-project is ontwikkeld over een periode van meer dan 3 jaar met directe deelname en feedback van 
LVV, het kabinet van de vice-president, het ministerie van Financiën, Investsur en het Nationaal 
Planbureau. 

LVV heeft in oktober 2018 haar definitieve AIP-goedkeuring verleend middels het tekenen van de 
Engineering Procurement, Construction, Operation and Management (EPCOM) -overeenkomst tussen LVV 
en LR Group voor een totaalbedrag van 66,4 miljoen euro.  Deze werd in juni 2019 aangepast. Ref: 
Addendum no.1

MinFin keurde in oktober 2018 officieel het financieringsvoorstel van Credit Suisse Bank goed en de 
Zweedse EKN Board gaf in maart 2019 haar goedkeuring voor de ECA-dekking voor het financieringspakket 
van Credit Suisse 

Financieringsovereenkomsten tussen het Surinaamse Ministerie van Financiën / Ministerie van LVV en 
Credit Suisse / EKN werden ondertekend in augustus 2019 en de financiële afsluiting werd bereikt op 30 
september 2019



EPCOM AGREEMENT Ref: Addendum no.1

Contract documenten

Exhibit A – Project description
 Componenten van het AIP (dairy farm, poultry farm, crop farm, feed mill, training centre)

Exhibit B – EPC phase scope of work
 Engineering, Procurement en installation of equipment, Construction van de project componenten

Exhibit C – List of equipment
 Poultry farm list, Vegetables greenhouses, Dairy farm, Slaughterhouse en Feed mill

Exhibit D – O&M services
 Each farm will have his own management team from LR will run the farms together with local workers
Upgrading van personeel en local farmers

Exhibit E – Schedule of payments
Vegetables farm – 9 milestones – total amount €17.9 million
 Poultry farm – 9 milestones – total amount €17.1 million
Dairy farm – 9 milestones – total amount € 24 million

Exhibit F – Delivery completion report
Na oplevering van de ECP fase



EPCOM AGREEMENT Ref: Addendum no.1

Projectuitvoering in 2 fasen

Fase 1: De Engineering, Procurement en Construction fase (EPC fase): 3 JR

Fase 2: De Operation and Management fase (O&M fase): 5 JR

Contractsum

Total contractsum € 59.000.000 exclusive of PRI premium, VAT, custom duties, stamp duty, 
administrative fees, any local taxes and levies

Down payment van 15% van de contractsum = € 8.850.000

Aanvraag vrijstelling van belastingen en invoerrechten bij Ministerie van Financiēn door LVV

Betaalbaarstellen van commercial invoices na behalen van de milestones door LVV

Steering committee

Instelling van een PSC samengesteld uit 1 vertegenwoordiger van elke partij voor het 
monitoren en superviseren van het project



PROJECT MANAGEMENT

LVV:
A. Zalmijn (BA), V. Popken-Telting (DV), M. Jagroep (ODLO)

LVV deskundigen vr kassenteelt, veeteelt, milieu, infra, grondzaken etc.

Presidentiële task Force:
G. Breinburg (vz), W. Caldeira, R. Abrahams, G. Sewradj (kab VP), A. Ramdin (LVV), 

LR- Group:
G. Buller: Project Manager

J. Drielsma: EPC site management

 LR deskundigen



BELANGRIJKSTE PROJECTDOELSTELLINGEN EN VOORDELEN

1. Vergroten van lokale productie en import vervanging

2. Diversificatie van de nationale economie door het stimuleren van de landbouwsector

3. Werkgelegenheid creëren

4. Introductie van moderne agro-industriële technologie, apparatuur en methoden

5. Capaciteitsopbouw en training voor werknemers van het AIP, lokale producenten en 

voor agro ondernemers

6. Dienstverlening voor lokale bedrijven

7. Exportmogelijkheden naar buurlanden en CARICOM



Voedselzekerheid en

importvervanging

Creëren van banen en 

diversificatie
Trainingen en kennisoverdracht

Samenwerking met de lokale 

producent

Moderne technologie en

innovatie

Winstgevendheid en 

duurzaamheid



PROJECT LOKATIES (HUIDIGE)



LEIDENDE PROJECTCONCEPTEN

Bij het ontwerpen, construeren en exploiteren van het AIP zullen de volgende concepten zoveel 
mogelijk worden gevolgd:

Israëlische technologie - er zal de nadruk worden gelegd op het opnemen en implementeren van 
bewezen geavanceerde landbouw- en verwerkingstechnologieën die afkomstig zijn uit Israël als een 
toonaangevend land in verschillende segmenten, waaronder irrigatietechnieken, diermanagement, 
klimaat gecontroleerde groentenproduktie etc

Overdracht van knowhow - hoewel gebaseerd op geïmporteerde knowhow en technologieën, is 
het een belangrijk doel om alle relevante methoden, knowhow en vaardigheden over te dragen aan 
de lokale sector, door boerenparticipatie in alle stadia en subsectoren en via meerdere termijn 
trainingen.

Milieukwesties - strikte milieu-regelgeving zal worden gevolgd in alle delen van het project, van 
typische milieukwesties (zoals natuurbehoud) tot dierenwelzijn, hulpbronnenbeheer en sociale 
impactaspecten.

Zweedse inhoud - gezien de door EKN gesteunde financiering, zal ten minste 33% van de inhoud 
van het project van Zweedse makelij zijn, terwijl andere componenten ook grotendeels in de EU of 
Israël zijn vervaardigd.

Het ontwerp van de groente-, pluimvee- en melkveebedrijven gebeurt in samenspraak met LVV-experts 
en volgens alle relevante IFC-, NIMOS-, EU- en FAO-UN-normeringen



DIRKSHOOP (PLANTAARDIGE PRODUKTIE)
Ref: La.D No. 11458/19 (10 Ha) / La.D No. 11754/19 (26Ha)
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PROJECTONDERDELEN EN SLEUTELPARAMETERS

 Groenteteelt - 5 ha kassen en 3 ha open veld inclusief koel- en verpakkingsfaciliteiten



STAATSBOERDERIJ (DIERLIJKE PRODUKTIE)
Ref: La.D. No. 11459/19 (183,65 Ha)



Staatsboerderij Farm – Existing Facilities 
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PROJECTONDERDELEN EN SLEUTELPARAMETERS

1. Dairy Farm - 500 melkkoeien (ongeveer 4,2 miljoen liter verse melk per jaar) 

2. Opfokbedrijf voor vleeskuikens – 1daagskuikens worden gedurende 35-42 dagen gekweekt om een slachtgewicht te 
bereiken van ~ 2,3 kg, 2000 ton / jaar vers kippenvlees

3. Leghennen- 1daagskuikens worden elke 4 maanden geïmporteerd. Het koppel zal 6.000 dieren bevatten, in totaal 
18.000 leghennen per jaar.

4. Ouderdieren - Productie van 50.000 1daagskuikens per week voor de AIP Broilers-bedrijf en verkoop aan andere 
pluimveebedrijven 

5. Een pluimveeslachthuis - capaciteit 600 vleeskuikens / uur



PROJECTONDERDELEN EN SLEUTELPARAMETERS

6. Mengvoederbedrijf- 5 ton / uur voor het AIP-vee en voor derden. Import van concentraten en granen

7. Milk Collection Centre - Melktesten ten behoeve van lokale melkveehouders en verbetering van de melkveiligheid voor 
consumenten

8. Melkverwerkingsfabriek - volledig uitgerust om hoogwaardige melk- en yoghurtproducten te produceren

9. Training and Excellence Center - overdracht van knowhow en capaciteitsopbouw aan lokale boeren, lokale experts van 
LVV- en AIP-werknemers, en om commerciële boeren en kleinschalige boeren kennis te laten maken met geavanceerde 
technologieën en methoden die geschikt zijn voor de lokale omstandigheden in Suriname



PROJECT COMPONENTS AND KEY PARAMETERS

 Grootschalige teelt van Voedergewassen op in totaal 550 ha voor het melkvee

 Locatie nog niet bepaald



KANSEN VOOR LOKALE PRODUCENTEN

technische assistentie  (opstellen van bedrijfsplannen ) en hands-on trainingen door experts van het AIP

inputs krijgen van hetAIP z.a. zaden, meststoffen, voer, kuikens, medicijnen etc.

gebruik maken van de diensten van het melkcollectie centrum (MCC) en het pluimveeslachthuis

gebruik maken van de opslag-, logistieke en marketingdiensten huur van machines van het AIP voor hun 
eigen boerderij

verbouw en verkoopen  van voedergewassen en -grondstoffen aan het AIP-voercentrum

Contractfarming voor melkvee: de koeien van de lokale boeren maken deel uit van het fokproces 
(koesurrogaat) en de boeren krijgen een vergoeding voor het kalf

de AIP zal dienen als afnemer van de producten van de boeren voor verpakking en marketing 
(marketingboard)



PROJECT IMPLEMENTATIE STATUS - Dirkshoop

11,5 hectare opgeschoond, geëgaliseerd en geploegd

Aannemer - Aannemingsbedrijf J. Rijsdijk N.V.

Areaal opgemeten  en topografische kaart vervaardigd

Aannemer – Geo survey (Rodney Black)

Op 31 maart 2020 is het project Design gepresenteerd aan LVV en goedgekeurd op 3 juni 2020

4 juni 2020: Betaalbaarstelling Commercial invoice Milestone no. 2.1

Vegetables farm – detailed design

Total Price € 1.432.000
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PROJECT IMPLEMENTATIE STATUS - Staatsboerderij

Voor de eerste 50 hectare zijn de grenzen bepaald en een topografische kaart vervaardigd

 Aannemer- Geo Survey (Rodney Black)

Op 31 maart 2020 is het project Design gepresenteerd aan LVV en goedgekeurd op 3 juni 2020

23 juni 2020: Betaalbaarstelling Commercial invoices Milestones no. 2.2 en 2.3

Poultry farm – detailed design

Total Price € 1.368.000

Dairy farm – detailed design

Total Price € 1.920.000
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PROJECT IMPLEMENTATIE STATUS - Algemeen

De AIP Market Assessment rapport is op 29 juni 2020 ingediend bij LVV

Consultant: W. Ramautarsing

Het trainingsprogramma is op 30 april 2020 ingediend bij LVV

Consultant: Eric Schmidt

Het Environmental & Social Impact Assessment (ESIA) Rapport voor de Staatsboerderij en het 
Environmental Management Plan (EMP voor Dirkshoop zijn op 30 april 2020 ingediend bij LVV, 
CS en EKN

Consultant: Moti Kaplan Planners

Ref: NIMOS



ACTIE PUNTEN LVV
Instellen van een Project Steering Committee (PSC) en een Project Implementatie Unit (PIU)

Wederom instellen van een Nationale Agrarische Innovatie Raad (NAIR)

Synchronisatie met andere LVV-projecten mn op het gebied van dier- en plantveredeling, -vermeerdering 
en innovatie (IDB SuL1020 , RL on AI Su-Indon, FAO gen. Resources progr, Creditline India UHT MCP etc)

Naar aanleiding van de door LVV aangevraagde aanpassing van de projectonderdelen, dient tussen de 
partijen een 2e Addendum bij het projectcontract te worden ondertekend.

Projectgrond - slechts 183Ha van 550Ha is aangewezen voor het AIP-project, resterend areaal  van 370 Ha 
identificeren en toewijzen

Milk Processing Plant - beslissing nemen omtrent contractwijziging in samenspraak met MCP

Nutsvoorzieningen: Afstemmen met SWM en EBS

Water – Dirkshoop Kassen 450 M^3/dg ; SB Veebedrijf 450 M^3/dg; Fieldcrops 6000 M^3/dg

Electriciteit: Dirkshoop 500 KVA; Staatsboerderij 1200 KVA

Afwateringsplan - afwateringsplan voor beide sites 

Stakeholdersmeetings : Landbouwers, Veehouders, Voerfabrieken, Agroprocessors etc



ACTIEPUNTEN LR

Purchase of equipment

Earth works

Infrastructure works 

Foundation works 

Construction of building and structures

Installation of equipment

Integration and testing

System commissioning and delivery

Estimated delivery time
Vegetable Farm – December 2021

Poultry Farm – July 2022

Dairy Farm – October 2022



Thank You !


