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Minister Algoe, 

Professor Cramer, voorzitter van Stichting d’ONS 

De heer Comvalius, directeur van Stichting d’ONS 

Leden van de pers, 

 

Geachte dames en heren, 

 

Het is mij een waar genoegen hier vanochtend te mogen staan om u welkom te heten bij 

dit congres over de ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname.  

 

Dames en heren, 

Nederland mag nu dan beschikken over een succesvolle landbouwsector, maar 125 jaar 

geleden was het er slecht mee gesteld. Op advies van een commissie van 

wetenschappers en politici ging de overheid investeren in landbouwonderwijs en 

experimenteren in de land- en tuinbouw. Voorlichters werden aangesteld en gingen van 

erf naar erf om te horen waar boeren tegenaan liepen en ze te informeren over de 

laatste ontwikkelingen. De kiem die toen werd gelegd voor het zogenaamde OVO-drieluik 

(onderzoek, voorlichting, onderwijs), alsook de overheidsinvesteringen in proefstations, 

hebben er aan bijgedragen dat nu, een ruime eeuw later, Nederland de op één na 

grootste agrarische exporteur ter wereld is. Producten uit de Nederlandse groente- en 

fruitsector liggen inmiddels in drie van de vier landen in de winkel. Het toont aan dat met 

de juiste visie, doelgericht beleid, goed onderwijs, ondernemerschap, en bovenal 

samenwerking tussen de verschillende actoren men ver kan komen.  

 

In de Nederlandse agrarische sector vormen tegenwoordig kennis van generaties boeren, 

de nieuwste wetenschappelijke inzichten én de modernste apparatuur één geheel. Waar 
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er, bijvoorbeeld, op een kostgrondje nog 60 liter water nodig is voor de productie van 5 

kilo tomaten, is door innovatie de Nederlandse kassenbouwer Priva in staat om met 5 

liter water 70 kilo tomaten te produceren. Goed voor de boer én goed voor het milieu.  

 

Deze kennis over landbouw, maar ook over zaken zoals voedselveiligheid delen wij 

graag, ook hier in Suriname. Zo hebben we eerder dit jaar een fact-finding missie van de 

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit gefinancierd om te kijken naar de 

mogelijkheden om de activiteiten van de plantgezondheidsdienst van het ministerie van 

LVV verder te helpen ontwikkelen. Een cruciale dienst voor de export. Ook hebben we 

eerder dit jaar een missie gehad ter ondersteuning van het Residu lab, ook zo belangrijk 

voor de export. Verder start het CBI (Centrum ter Bevordering van de Import uit 

ontwikkelingslanden) met een export coachings programma voor agrarische 

ondernemers, zodat ze betere toegang krijgen tot buitenlandse markten. Tot slot, wil ik 

hier ook nog het twinningsprogramma noemen tussen het Natin en een drietal 

Nederlandse onderwijsorganisaties, die samenwerken om competentiegericht onderwijs 

te ontwikkelen en in te voeren binnen het groen MBO-onderwijs hier in Suriname.  

 

Dames en heren, de voedselschuur van de Caricom word je niet zomaar. Dat vereist 

naast een visie van de overheid ook duidelijk en doelgericht overheidsbeleid, 

samenwerking met de wetenschap en een ondernemingsklimaat waarin ondernemers 

durven te investeren en te vernieuwen. Ik zie van dit alles nog te weinig.  

 

Ja, het wordt boeren niet eenvoudig gemaakt om te investeren in grootschalige landbouw 

– krediet is duur, land is moeilijk te verkrijgen en werknemers willen liever niet hun 

handen vuil maken – maar toch zijn er pioniers die laten zien dat het wel kan, hoe 

moeilijk zij het ook van tijd tot tijd hebben. Suriname heeft meer van dit soort 

ondernemers nodig.  

 

Maar met ondernemers alleen red je het niet. Het is van groot belang dat er naar de 

gehele keten gekeken wordt. Toen ik laatst bij mij thuis sprak met een grote groep 

agrarische ondernemers, lieten velen hun onvrede blijken over de douanefaciliteiten op 

de luchthaven. Producten worden hier soms uren buiten in de zon gezet alvorens ze 

gecontroleerd worden, met vaak als resultaat dat het product al bedorven is voordat het 

op de eindbestemming aankomt. En dat terwijl er in het verleden koelfaciliteiten zijn 

gebouwd. Hier ligt een duidelijke taak voor de overheid. Wil je de voedselschuur van de 

Caricom worden, dan moeten dit soort problemen snel worden opgelost en dan moet de 

keten er op zijn ingericht om het leven van ondernemers zo gemakkelijk mogelijk te 

maken.  
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Dames en heren, de komende twee dagen heeft u met elkaar de kans om de 

belangrijkste problemen en oplossingen met elkaar te bespreken. Suriname heeft een 

groot agrarisch potentieel. Het is aan u, de ondernemer, de ambtenaar, de 

wetenschapper en de onderwijzer, om uw bijdrage te leveren dit te verwezenlijken.  

 

Veel succes en dank voor uw aandacht. 


