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Economisch	  belang	  
�  -‐	  Lanbouwtelling	  	  
�  	  -‐	  Landbouwstatistieken	  
�  	  -‐	  Wat	  verdient	  Suriname	  aan	  landbouw	  –	  en	  

	  tuinbouw	  
�  	  -‐	  wat	  betekent	  de	  landbouw	  sector	  voor	  Suriname	  
�  -‐	  	  wat	  is	  nodig	  om	  ontwikkeling	  van	  de	  sector	  te	  
bevorderen	  

	  



Vijfde Landbouwtelling 
�  Vijfde landbouwtelling is gehouden in de periode november 2008 – maart 2009 
�  Suriname telt 10.234 landbouwbedrijven met een oppervlakte van 63.989,48 ha. 
�  35% hiervan wordt gebruik voor de teelt van éénjarige, semi- meerjarige en meerjarige gewassen 

	  	  	  	  	  Figuur 1.1 – Aantal bedrijven naar soort beheersvorm 
 
�  Het grootste deel van de bedrijven valt onder gezinsbedrijven 
�  Het aantal personen binnen huishoudens van landbouwers bedraagt 42.193 = +/- 10% van de 

bevolkingp 



Landbouw statistiek	  
�  Beplant areaal en productiecijfers 2011-2013  

 
�  Overzicht gewassen 

 - eenjarige gewassen: padi, mais, cassave en andere aardvruchten, pinda, oerdie en andere  
   peulvruchten, groenten (tomaat, kool, snijbonen, kouseband, tayerblad, amsoi, kaisoi, oaksoi, boulanger,    
   komkommer, peper, pompoen, sopropo, oker, antroewas, overige groenten z.a. bloemkool, bitawiwiri, agomawiwiri, 
   dagoeblad, klaroen, prei, sjalotte, sla, spinazie, sim, poe, soekwa, ramenas, soepgroenten) watermeloen 
 - semi-meerjarige gewassen: bacoven, bananen, ananas, markoesa, papaja 
 - meerjarige gewassen: kokos, sinaasappels, grapefruit, pompelmoes, mandarijn, lemmetje, tangelo, 
   zuurzak, sapotille, knippa, pomme de cythere, broodvrucht, mope, birambi, advocaat, manja, kersen 

 

OMSCHRIJVING Eenheid 2011	   2012	   2013	   
EENJARIGE	  
GEWASSEN 

Beplant	  areaal	  (in	  ha)	  
Prod.	  	  (in	  ton) 

58.070	  
255.030 

52.442	  
242.695 

59.947	  
291.986 

SEMI-‐MEERJARIGE	  
GEWASSEN 

Beplant	  areaal	  (in	  ha)	  
Prod.	  	  (in	  ton) 

2.509	  
98.862	   

2.774	  
112.901 

3.063	  
111.248 

MEERJARIGE	  
GEWASSEN 

Beplant	  areaal	  (in	  ha)	  
Prod.	  	  (in	  ton) 

2.337	  
28.804	   

2.155	  
27.192	   

2,900	  
41.391	   

GENERAAL	  TOTAAL 

Beplant	  areaal	  	  
(in	  ha)	  
	  	  
Prod.	  	  (in	  ton) 

62.916	  
	  	  

382.696	   

57.371	  
	  	  

382.788 

65.910	  
	  	  

444.625 



Landbouw statistiek	  
�  Exporthoeveelheid  
en exportwaarde  
agrarische producten  
2011-2013 
 

 

OMSCHRIJVING EENH. 2011	   2012 2013	   
HOEVEELHEID: 	   	   	   	   
Rijst ton 46.109 56.317 77.161 
Bacoven ,, 68.138 62.213 76.585 
Groenten	  en	  knollen ,, 2.723 2.476 2.806 
Fruit	  (excl.	  Bacoven) ,, 1.006 611 579 
Bereiding	  van	  groenten,	  vruchten	  en	  
plantedelen ,, 792 1.409 648 
Bloementeelt ,, 139 92 54 
TOTALE	  HOEVEELHEID	  LANDBOUWPRODUCTEN ton 118.907 123.118 157.833 
WAARDE: 	   	   	   	   
Rijst SRD1000	   99.664 103.155 132.114 
Bacoven ,, 110.986 89.110 110.740 
Groenten	  en	  knollen ,, 5.179 3.661 4.123 
Fruit	  (excl.	  Bacoven) ,, 1.517 768 649 
Bereiding	  van	  groenten,	  vruchten	  en	  
plantedelen ,, 1.689 2.717 1.681 
Bloementeelt ,, 778 451 675 

TOTALE	  EXPORTWAARDE	  VAN	  
LANDBOUWPRODUCTEN SRD1000	   219.813 199.862 249.982 



De betekenis van de sector voor Suriname 
�  Gezinnen die full-time in de sector zitten d.w.z. dat zij volledig afhankelijk zijn van de 

opbrengsten van “het land” om in hun basis behoeften te voorzien 
�  Gezinnen die part-time in de sector zitten d.w.z. dat zij de opbrengsten van “het land” 

gebruiken als aanvulling in hun financieel budget  
�  Aan de land- en tuinbouwsector zitten naast de producenten (de landbouwers) ook 

andere stakeholders gekoppeld:  
 - agro-shops die voorzien in allerhande goederen welke in de land- en tuinbouw nodig zijn 
 - importeurs die de agro-shops voorzien van goederen 
 - opkopers die de producten bij de landbouwers opkopen en doorverkopen 
 - kleine “ons belang”, groenteverkooppunten op diverse plekken in Su 
 - exporteurs die de producten exporteren 
 - banken die verdienen door leningen van landbouwers 
 - de Staat Suriname die d.m.v. export van land- en tuinbouwgewassen deviezen 
   binnen krijgt 
 - opleidingen/ instanties die gericht zijn op agrarische productie en gerelateerde   
   onderwerpen. Daaruit voortvloeiende de docenten en anderen die werkzaam zijn bij de  

                     instanties en een bestaan hebben vanwege hun inbreng en daarmee hun gezin  
               onderhouden 
 



Vervolg De betekenis van de sector voor 
Suriname 
Scenario: de land- en tuinbouwsector in Suriname bestaat om één 

of andere reden niet meer 

De gevolgen zijn dan niet te overzien:  
-  De hele groep die is opgenoemd en de gezinnen die daarbij horen worden in 1 klap 

broodeloos 
-  Allen die op één of andere manier hun broodwinning hadden in de land – en 

tuinbouwsector zullen dat in een andere sector moeten zien te vinden wat zal 
betekenen dat sommige sectoren onder druk zullen komen te staan 

-  Geen inkomen hebben zal betekenen dat sommigen zich op het pad van de 
criminaliteit zullen begeven 

-  Ontwrichting in gezinnen vanwege gebrek aan financiele middelen  
-  Slechte leerprestatie van kinderen wiens ouders getroffen zijn. De gevolgen van de 

slechte schoolresultaten werken door in de gehele Surinaamse gemeenschap 
-  Inkomsten voor de Staat Suriname verminderen waardoor er een grote(-re) druk 

ontstaat op het Overheidsbudget 
 



Vervolg De betekenis van de sector voor 
Suriname	  
-  Verlies van lokale gewasgenen en daardoor noodzaak voor import van alle 

groentegewassen waardoor deviezenuitgaven worden vergroot 
-  Afwezigheid van typische surinaamse groenten b.v. de diverse bladgroenten, sim, 

antroewa, e.d.  

�  Door het scenario wordt meteen duidelijk hoe belangrijk deze sector 
is voor Suriname  

�  Initiatieven om duurzame landbouw te stimuleren worden daarom 
toegejuicht: 

 * Het Ministerie van LVV i.s.m. de private sector is bezig met b.v. het  kassenteelt project 
 waarbij de nadruk wordt gelegd op het minder of geen gebruik van chemicalien of 
 toepassing hiervan alleen wanneer het werkelijk nodig is en binnen de toegestane 
 veiligheidstermijn, meer gebruik van organische mest 
 * Stichting D’Ons is reeds geruime tijd bezig en dit jaar is het d.m.v. een l
 andbouwcongres waarbij “het gebruik van zaden” centraal staat 
 * er zijn reeds een aantal Surinaamse bedrijven die duurzaam telen 

 
 



Wat	  is	  nodig	  om	  duurzame	  landbouw	  in	  
Suriname	  verder	  te	  bevorderen?	  
	  
�  Strategische	  allianties	  met	  buitenlandse	  ondernemingen	  die	  
behalve	  kapitaal,	  maar	  meer	  nog	  met	  expertise	  het	  bestaande	  
potentieel	  kunnen	  en	  willen	  benutten.	  

�  Betere	  onderlinge	  samenwerking	  tussen	  bedrijven	  en	  
cooperaties	  waardoor	  middelen	  en	  materieel	  efficienter	  kunnen	  
worden	  gebruikt.	  

�  Een	  beter	  faciliterende	  rol	  van	  de	  overheid	  in	  het	  creeren	  van	  
infrastructuur	  maar	  ook	  stimuleren	  van	  de	  export	  door	  op	  
bilaterale	  -‐	  en	  multilaterale	  samenwerking.	  

�  De	  overheid	  zal	  belasting	  incentives	  moeten	  bieden	  aan	  
startende	  -‐	  en	  zich	  verder	  ontwikkelende	  lanbouw	  
ondernemingen	  waardoor	  het	  investeren	  van	  mens	  en	  kaptiaal	  
in	  de	  landbouw	  industrie	  haar	  aantrekkelijkelijk	  behoudt.	  	  	  	  



Vragen	  en	  of	  opmerkingen?	  


