
Korte termijn Agrarische productie initiatieven nader belicht 

CONCEPT 

Inleiding 

Er is behoefte bij de regering om konkrete korte termijn initiatieven te ontwikkelen en 
ondersteuning binnen de agrarische sektor. De regering wil daartoe ondanks de slechte staat van 
s’lands financien het Ministerie van LVV  belasten met de coordinatie in samenwerking met het 
agrarisch bedrijfsleven. Van belang is dat een aantal direkt uitvoerbare bedrijfsplannen 
geidentificeerd en integraal uitgewerkt worden opdat aan gerichte ondersteuning alsook (hetzij 
beperkt) financiering verstrekt kan worden.   

E.e.a. moet duidelijk zicht en effekten hebben op; vermeerdering van de agrarische produktie en 
produktiehoeveelheden; agrarische produktdiversificatie; vergroting van ondernemers 
opbrengsten en –inkomen, werkgelegenheid en de landelijke spreiding daarvan.  

De regering kiest voor deze benadering om de agrarische produktie en de consumtpie van lokaal 
geproduceerde produkten direct te stimuleren. Aan een aantal grotere diepte investeringen in de 
landbouw, veeteelt en visserijsektor wordt ook gewerkt maar deze “grotere projekten” vergen 
meer voorbereidingstijd alsook zullen de investeringen  aanzienlijk hoger zijn. Ondertussen gaan 
ook een drietal internationaal gefinancierde agrarische projekten met enkele noodzakelijke 
aanpassingen gestaag door (IDB/SAMAP, EOF/FAO, LR). In haar ontwikkelingsbenadering is het 
handig dat de regering een soort “meer sporen beleid” volgt; 

• De overheid moet zoveel mogelijk faciliterend optreden en zelf niet in de (primaire) 
productie gaan, maar dit overlaten aan de particuliere sektor   

• De overheid moet zich meer richten op de midden en grote bedrijven opdat 
professionele full time ondernemers  zich ontwikkelen en een export en verwerkende 
industrie kan ontstaan. Dit moet in deze benadering prioriteit krijgen.  

• Maar tegelijk moet de overheid de kleinere bedrijven blijven ondersteunen opdat “een 
deel” zich kan ontwikkelen tot een midden groot agrarisch bedrijf en de kleinere 
ondernemers die veelal geen full time agrariers zijn, toch voldoende te kunnen laten 
produceren om de lokale markt volgens internationale standaarden maximaal en 
verantwoord te bedienen. 

In deze benadering is het van groot belang dat de agrarische producenten in de volle breedte veel 
meer gaan produceren om daarmee de lokale voedselproduktie te vergroten en de export 
vanwege de dan aanwezige (meer) productie noodzakelijk en mogelijk wordt. Suriname 
produceert naar internationale maatstaven nu te duur en kan de (internationale) concurrentie 



ook niet aan.  De lokale consument is met deze produktie benadering gediend, omdat lokaal 
geproduceerd voedsel dan ook goedkoper wordt en de boer is hiermee ook gediend omdat het 
grotere volume aan productie de basis zal en moet vormen voor vergroting van het 
boereninkomen en verwerking en export dan ook inderdaad noodzakelijk en mogelijk worden.  

Onze agrarische productie is te lang blijven steken in een steeds geringere productie met als 
gevolg hogere consumentenprijzen en niet perse hogere of slechts beperkte verhoogde af-
boerderij prijzen en daaraan gekoppeld ontevreden boeren. Onze lokale agrarische produktie in 
de volle breedte is echt te duur geworden, m.a.g. dat verwerking en export maar niet van de 
grond komt en de enkele verwerkende agrarische bedrijven genoodzaakt zijn te werken met 
import grondstoffen (sappen, groenten in fles, melk, vlees, dierlijke voeders, consumptie olie, 
pindakaas etc.). Daarnaast wordt o.a. vanwege prijs/kwaliteitsvoordeel de consumenten 
overschakeling naar import van (verwerkte) producten steeds aantrekkelijker en wordt 
conurrentie door lokale producenten ook op onze binnenlandse markt steeds moeilijker.  

Deze ongunstige ontwikkeling moet structureel aangepakt worden door productievergrotingen. 
Gelet op de verarming van ons land en volk is nu het moment om serieus de agrarische poduktie 
ter hand te nemen. De vreemde valuta wisselkoersproblematiek is nu eens in het voordeel van de 
lokale producent en de verwerkers om ook de export daadwerkelijk ter hand te nemen. Helemaal 
afhankelijk van de keuzen die er gemaakt worden alsook de beschikbaarheid van (investerings) 
middelen kan deze benadering opgeschaald worden. Om de dienstverlening en voorlichting 
vanuit LVV te optimaliseren is clustering van de produktiegebieden en een subsektorale aanpak 
van groot belang. 

 Keuzen maken mbt gewassen en subsectoren met goede potentie 

Vanwege de beperkte schaal van dit initiatief zal gericht gekozen moeten worden voor gewassen 
cq subsektoren met een goede potentie en die vrij snel  zonder al te grote diepte investeringen 
aangepakt kunnen worden. Leidend hierbij kan ook zijn, landbouwgewassen  en subsektoren te 
stimuleren die  een brede direkte impact hebben. In deze kan gedacht worden aan; 

• Een 15 tot 25-tal projecten in de groenten produktie van elk rond de 2 tot 3 hectaren 
(totaal tussen de 30 tot 75 hectaren). Dit kan landelijk makkelijk verdubbeld of 
verdriedubbeld worden, maar de productie regio’s moeten goed gekozen worden. 

• Een 4 tot 6-tal projecten in de fruitproductie van elk rond de 12 hectaren (totaal 48 tot 72 
hectaren). Dit kan op een 4-tal gebieden landelijk gedupliceerd worden. 

• Een twee tot 4-tal projecten om de melkveeteelt te stimuleren van elk rond de 4 bedrijven 
van elk 25 hectaren totaal 200 tot 400 hectaren). 

• Een 4 tot 6-tal projecten om de slachtveeteelt te stimuleren van elk rond de 4 bedrijven 
van elk rond de 15 hectaren (totaal 180 tot 360 hectaren en kan verdubbeld worden). 



• Een 6 tot 10-tal extensieve aquacultuur bedrijven van elk rond de 50 hectaren (totaal 300 
tot 500 hectaren). Dit kan op een tweetal plaatsen gedupliceerd worden. 

• Een 6 tot 10-tal gemechaniseerde akkerbouwbedrijven in de knol- en wortelgewassen 
zoals zoete patat, napi, chinese tayer, pomtayer, cassave etc. van elk rond de 5 hectaren. 
Dit kan in een - tal gebieden gekopieerd worden (totaal 120 tot 200 hectaren). 

• Een 4-tal gemechaniseerde akkerbouwbedrijven om peulvruchten zoals oerdi en djari-pesi 
alsook mais en mogelijk soya te stimuleren van elk 8 tot 10 hectaren. Dit kan in een 4-tal 
gebieden herhaald worden (totaal ongeveer 120 tot 160 hectaren). 

Een voorzichtige calculatie laat zien dat in totaal minstens tussen de 115 en 180 agrarische 
produktie bedrijven met 160 tot 250 directe arbeidsplaatsen met deze aanpak gemoeid zullen 
zijn. Het areaal waar het bij deze calculaties om gaat moet landelijk goed gespreid  zijn en 
betreft in totaal 1000 tot 1600 hectaren. Deze terreinen kunnen gecreeerd worden op verlate 
parastatale arealen alsook door clustering in gebieden van reeds bestaande boerenbedrijven.  
Dit initiatief is met de private sector, hetgeen inhoudt dat een belangrijk deel van de 
investering door hen dient te worden bekostigd, 

Bij een mogelijk budget vanuit LVV om aan dit initiatief te werken (stel SRD 50 miljoen) ofwel 
US$ 3,3 miljoen, komt dit neer op tussen de SRD 31.000 en 50.000 per hectare (US$ 2.100 tot 
3.300), dat door de overheid in een of andere vorm ingebracht kan worden. Hoewel dit aan 
de lage kant is vanwege de hoge overhead kosten kan mogelijk op een wat bescheidener 
niveau worden gestart, of dient de nationale overheid het totaal beschikbare bedrag verder 
te verhogen naar minstens US$ 5 miljoen. Dit extra budget kan door mogelijke herallocatie 
vanuit de 3 grote internationaal gefinancierde projekten bijeen worden gebracht. Dit initiatief 
kan verder ondersteuning vinden bij het bedrijfsleven dat op geselecteerde locaties actief is: 
Newmont in Moengo en Albina, IAmgold in Baboenhol en Victoria, Staatsolie in Saramacca, 
Grondverzetsbedrijven SEMC en Haukes in Para, Commewijne, Baitali group in Nickerie etc.).  

Omdat de produktie door particulieren moet plaatsvinden is het aannemelijk dat er voor een 
stuk kredietverlening moet worden zorggedragen. Ook zal de overheid een zekere inbreng 
moeten hebben  bij het ondersteunen van de marketing (kosten boven bedrijfsniveau). Dit 
niet om zelf een aktieve partner te worden in de opkoop, maar om de marketing van de 
producten te stimuleren c.q. waar nodig te ondersteunen.                        

Identificeren van regio’s/gebieden/vrij beschikbare grond 

Het is van belang dat de lokaties waar deze bedrijven zullen komen geïdentificeerd worden. Deze 
locaties dienen zoveel mogelijk naast c.q. dicht bij elkaar te liggen om de dienstverlening en de 
voorlichting te optimaliseren. Ook kunnen ondernemers gestimuleerd worden zowel formeel als 
informeel samen te werken opdat men elkaar kan stimuleren en de redementen geoptimaliseerd 



kunnen worden. Indien het om verlaten produktie gebieden gaat kunnen de investeringen 
goedkoper uitvallen. Het is van belang dat het ministerie formeel “wat te bieden heeft”, om 
ondernemers te interreseren. Het “pakket” moet aantrekkelijk zijn, dus naast produktie, 
voorlichting en training ook in gezamelijkheid en met elkaar  verdere mogelijkheden van 
verwerking, afzet, logistiek en opslag  ontwikkelen. De regionale– en ressortdiensten van LVV 
dienen hierbij maximaal te worden ingezet. Mogelijk kan hier ook een aanvang gemaakt worden 
om personeel van LVV  af te vloeien indien zij dit kenbaar maken.  

Identificeren van enkele midden- en grote ondernemers en van enkele kleine ondernemers die 
willen professionaliseren in de geselekteerde gebieden is van eminent belang. Het kunnen zowel 
bestaande ondernemers alsook nieuwe ondernemers betreffen die willen investeren. Het is 
belangrijk deze “subsektor cluster en regio benadering” verder en concreet uit te werken, met 
name ook economisch. De te ontwikkelen “subsektoren/ bedrijven” groententeelt, akkerbouw, 
vee, extensieve visteelt, etc. dienen meer in detail te worden uitgewerkt voor wat de beoogde 
(economische en productie) effecten zijn op regionaal en landelijk niveau.  

Het is  van groot belang dat de lokaties in diverse distrikten gesitueerd worden opdat er regionale 
spreiding  is  en dat effekten landelijk zichtbaar worden. De spreiding van diverse agrarische 
activiteiten kan ook makkelijk gelet op de diverse potenties die verschillende gebieden hebben. 
Het Ministerie van landbouw kan, gelet op de vele gebieden waar zij parastatale bedrijven 
heeft/had, deze gebieden (deels) inzetten om deze ontwikkeling te stimuleren en om de direct 
noodzakelijke investeringen te beperken. Van belang is dat er goede ondernemers 
geidentificeerd worden in de verschillende subsektoren. De agrarische ondernemers uit bepaalde 
gebieden kunnen ook geïnteresseerd worden om met hun eigen inbreng van grond en ervaring 
mee te doen. 

Konkreet kan aan het volgende gedacht worden; 

Regio Brokopondo  
Baboenhol;  rundveeteelt 

- 4-6  M.- grote slachtvee bedrijven van elk 15 
ha. 

60 tot 90 ha.; 4 tot 6 bedr. 
 

Regio Victoria; fruit/akker, 
knol en wortel 

-  4-6 midden grote fruit bedrijven van elk 12 
ha 

- 6-10 m.-grote akkerbouwbedr. van 5 ha  

48-72 ha; 4 tot 6 bedr. 
30-50 ha; 6 tot 10 bedr. 

Regio Phedra; fruit - 4-6 midden grote fruit bedrijven van elk 12 ha 48-72 ha; 4 tot 6 bedr. 
                  

Regio Commewijne/ LOC; 
fruit/ melk 

- 4-6 midden grote fruit bedrijven van elk 12 ha 
- 4 midden grote melkvee bedrijven van elk 25 

ha 

48-72 ha; 4 tot 6 bedr. 
100 ha; 4 m-bedrijven 

Regio Commewijne LOC; 
groenten/akker/ vleesvee 

- 15-25 groenten bedrijven van 2/3 ha 
- 6-10 m.-grote akkerbouwbedr. Van 5 ha 
- 4-6 M.- grote slachtvee bedr., elk 15 hectaren 

30-75 ha; 15 tot 25 bedr.  
30-50 ha; 6 tot 10 bedr.  
60- 90  ha.; 4 tot 6 bedr. 
              



Commewijne R-oever; 
visteelt 

- 3-5 extensieve aquacultuur bedr. van elk 50 
ha. 

 

150-250 ha.; 3-5  bedr. 

Regio Nickerie; 
vis/groenten/akker/ vlees 
en melkvee   

- 3-5 extensieve Aquacultuur bedrijven 
- 15-25 groenten bedrijven van 2/3 ha 
- 6-10 m.-grote akkerbouwbedr. Van 4/5 ha 
- 4-6 M.- grote slachtvee bedrijven van elk 15 

ha 
- 4 melkvee bedrijven van elk 25   ha  

150-250 ha.; 3-5 bedr. 
45-75 ha; 15 tot 25 bedr. 
30-50 ha; 6 tot 10 bedr. 
60- 90 ha.; 4 tot 6 bedr. 
100 ha; 4 bedr. 

Regio Saramacca 
Tijgerkreek; groenten/ 
akker 

- 15-25 groenten bedrijven van 2/3 ha 
- 6-10 m.-grote akkerbouwbedr. Van 4/5 ha 

45-75 ha; 15 tot 25 bedr. 
30-50 ha; 6 tot 10 bedr.  

Regio Saramacca  
Damboenton; akker 

- 6-10 m.-grote akkerbouwbedr. Van 4/5 ha 30-50 ha; 6 tot 10 bedr. 

Regio Marowijne Moengo; 
groenten/ vleesvee 

- 5-10 groententeelt bedr. Van elk 2/3 ha 
- 4-6 m,- grote slachtvee bedr. van elk 15 ha 

15-30 ha; 5 tot 10 bedr. 
60 - 90 ha.; 4 tot 6 bedr. 
 

Regio Marowijne Albina; 
groenten/ knol en wortel 

- 15-25 groenten bedrijven van 2/3 ha 
- 6-10 m.-grote akkerbouwbedr. Van 4/5 ha 
 

30-50 ha; 6 tot 10 bedr. 
30-50 ha; 6 tot 10 bedr. 

Regio Para; knol en 
wortel/melk en vleesvee 

- 6-10 m.-grote akkerbouwbedr. Van 4/5 ha 
- 4 melk bedr. Van elk 25 ha 
- 4-6 m- grote slachtvee bedr. van elk 15 ha 

30-50 ha; 6 tot 10 bedr. 
100 ha; 4 bedr. 
60 - 90 ha.; 4 tot 6 bedr. 
 

Regio Wanica; 
melk/groenten/fruit 

- 4 M-grote melk bedr. Van elk 25 ha 
- 15-25 groenten bedr. van elk 2/3 ha  
- 4-6 midden grote fruit bedrijven van elk 12 ha 

100 ha; 4 bedr. 
45-75 ha; 15 tot 25 bedr. 
48-72 ha; 4 tot 6 bedr. 
 

Regio Sipaliwini,Apoera; 
Visteelt/knol en wortel en 
fruit mix 

- 3-5 ext. Aquacultuur bedrijven van elk 50 ha 
- 3-5 m.-grote akkerbouw bedr, van elk 5 ha 
- 3-5 m.bedr, van elk 12 ha 

150-250 ha.; 3-5 bedr. 
15-25 ha; 3 tot 5 bedr. 
36-60 ha; 3 tot 5 bedr. 

Regio Sipaliwini, boven 
Suriname; knol en wortel 
en fruit mix 

- 6-10 m.-grote akkerbouwbedr. Van 5 ha 
- 4-6 midden grote fruit bedrijven van elk 12 ha 

30-50 ha; 6 tot 10 bedr. 
48-72 ha; 4tot 6 bedr. 

Regio Sipaliwini, 
Marowijne en Tapanahoni; 
knol en wortel en banaan/ 
fruit mix 

- 6-10 m.-grote akkerbouwbedr. Van 5 ha 
- 4-6 midden grote fruit bedrijven van elk 12 ha 

30-50 ha; 6 tot 10 bedr. 
48-72 ha; 4tot 6 bedr. 

-  
- Uitwerking op bedrijfsniveau van groenten bedrijf van 3 ha !!! 
- Uitwerking op bedrijfsniveau van melkvee bedrijf van van 25 ha, etc, etc,  !!! 
- Uitwerking akkerbouw op bedrijfsniveau, !!!  etc., etc. 

Iwan Poerschke, 28 dec.2020 


