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Potentieel van Suriname, komt de dierlijke productie aan de orde. Getracht is de stand van
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Beschreven worden de verschillende veesoorten, de veevoeding en dierziekten.
Ook wordt behandeld de ruimtelijke ordening van de veeteeltsector in Suriname, waarbij de voor
veeteelt belangrijke gebieden worden aangegeven en de veesoorten worden ingedeeld naar
geografische eenheid. Voorts worden de ontwikkelingsmogelijkheden belicht.
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Hoofdstuk 1. Samenvattende conclusies en aanbevelingen terzake
ontwikkelingsmogelijkheden van de veeteeltsector in Suriname
In dit hoofdstuk komen de ontwikkelingsmogelijkheden (productiepotentieel) en beperkingen aan
de orde. Allereerst volgt een beschouwing omtrent de algemene ontwikkelingsmogelijkheden en
beperkingen voor de veeteeltsector. Vervolgens wordt per veesoort het ontwikkelingspotentieel
weergegeven (die in de navolgende hoofdstukken nader zijn belicht).

1.1 Ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen algemeen
Alvorens de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van de veeteeltsector in het algemeen
te belichten, met inachtneming van het veeteeltbeleid alsmede de nieuwe rol van de Overheid,
zal worden getracht een inschatting te maken van de verwachte ontwikkelingen binnen de
sector:
•

De veeteeltsector zal vooralsnog aangewezen blijven op de lokale markt.
De vraag naar veeteeltproducten is afhankelijk van de koopkracht en de groei van de
bevolking.

•

Exportmogelijkheden blijven vooralsnog beperkt tot niche markten1 in de regio en situeren
vooral in de productie van rundvlees en broedeieren.

•

Importvervanging is vooral mogelijk voor zuivelproducten.

•

De toegevoegde waarde in de veeteeltproductie kan in belangrijke mate toenemen door
eigen productie van veevoergrondstoffen en meer aan de omgevingsvariabelen
aangepaste productietechnieken.

•

De productiviteit in de veeteeltsector kan aanzienlijk verbeterd worden. Productiviteitsverbetering bij een kleine, weinig rekbare markt betekent echter daling van het
aantal productie-eenheden.

De voornaamste nadruk ten aanzien van de ontwikkeling van de veeteelt zal moeten komen
te liggen op:
o

Bepaling van de economische haalbaarheid van verhoging van de lokale veevoer
productie;

o

Betere controle op de veevoerkwaliteit, zowel van de commercieel gefabriceerd voer als
van aanmaak en gebruik van bijproducten;

o

Ontwikkeling van de melkveesector, te beginnen met de vaststelling van een
streefpercentage voor lokale zelfvoorziening;

o

1

Verbetering van de vaardigheden van veeboeren via scholing, training en voorlichting.

Een niche markt is een apart, nog volop open deel van een markt

1

Stichting Planbureau Suriname

Agrarisch Potentieel

Subsector Veeteelt

De voornaamste doelstelling van de veesector zal moeten zijn: voorzien in de binnenlandse
vraag naar veeteeltproducten. Via gerichte investeringen in faciliteiten, met name in de
slachtfaciliteiten, zijn enkele exporten naar niche markten haalbaar, alhoewel deze kleiner zullen
zijn in vergelijking met lokale afzet.
Suriname bezit volgens betrouwbare informatie redelijk voldoende land ten behoeve van
veeteelt, echter is er een tekort aan vee. Naar verluidt is er vraag naar veeteeltproducten
(voornamelijk zuivelproducten), waarvoor meer boeren nodig zijn, dus meer werkgelegenheid
geschapen kan worden. De Indicatieve kaart van het Agrarisch Potentieel van het noordelijk deel
van Suriname geeft dan ook aan waar het benodigde land te vinden is.
Voor Suriname is het productiepotentieel voor de veeteeltsector gebaseerd op de
beschikbaarheid aan grond voor de productie van grassen en andere voedergewassen. Enkele
klimatologische omstandigheden (regenval en temperatuur) zijn relatief gunstig voor de teelt van
deze gewassen.
Aan de andere kant dient rekening te worden gehouden met een aantal beperkende factoren,
namelijk:
-

Overige klimatologische omstandigheden/bodemgesteldheid/ziekten;

-

Humane factoren (vakbekwaamheid, traditie, motivatie, personeel);

-

Economische (productiekosten).

Uit zowel literatuurstudie als uit gesprekken met actoren uit de veeteeltsector kan worden gesteld
dat de toekomstverwachtingen voor de veeteeltsector voornamelijk afhankelijk zijn van de
volgende factoren:
(1) de natuurlijke marktgroei;
(2) verdere importvervanging;
(3) exportmogelijkheden;
(4) verhoogde toegevoegde waarde.
Het potentieel voor elke factor kan als volgt worden samengevat:
Ad (1) Marktgroei is breed gerelateerd aan de waarschijnlijke groei van de bevolking. Deze
is thans ca. 1,2% per jaar (bron: 7e Algemene Volkstelling, ABS). Er kan enig potentieel
aanwezig zijn voor de verhoogde per capita consumptie van vlees, maar dit is geen
aannemelijke grote factor. De vraag wordt beïnvloed door onder andere sociale en religieuze
factoren. In Suriname bijvoorbeeld is een belangrijk deel van de bevolking vanwege lage
inkomens niet in staat regelmatig vlees te kopen. Ook zijn er delen van de bevolking die
vanwege religieuze redenen geen vlees consumeren. De veronderstelling dat verhoogd per
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capita inkomen noodzakelijkerwijs zou resulteren in verhoogde consumptie van vlees- en
zuivelproducten, blijkt onbetrouwbaar als gevolg van verhoogd gezondheidsbewustzijn in
ontwikkelde landen.
Ad (2) Het potentieel voor verdere importvervanging is beperkt, ondanks het feit dat de
veeteeltsector, met uitzondering van zuivelproducten, sedert begin jaren negentig de productie
heeft kunnen verhogen en zodoende de noodzaak tot omvangrijke importen heeft
teruggedrongen. Dit resultaat is bereikt via vergaande bescherming (beperking van
importvergunningen alsook toewijzing van deviezen tegen een lagere dan de parallelkoers
behoeve van inputs en investeringen).
Echter, de sector heeft ook te kampen gehad met problemen die een negatieve invloed hebben
gehad op de productiviteit, zoals beperkte en onregelmatige voorziening van essentiële inputs.
Het voornaamste potentieel voor importvervanging zit in de zuivelsector, waarvan de productie
de laatste jaren weer toeneemt als gevolg van de aangepaste melkprijs. Alhoewel Suriname
potentieel zelfvoorzienend kan zijn qua zuivelproducten, moet er rekening mee gehouden
worden dat het hanteren van realistische consumentenprijzen zal leiden tot daling van de vraag.
Ad (3) Suriname heeft, om te spreken in wereldmarkttermen, geen duidelijk comparatief
voordeel voor wat betreft de productie van veeteeltproducten.
Er is namelijk geen lokale voerproducerende industrie voor varkens en pluimvee. Ook is er, in
tegenstelling tot andere landen in Zuid-Amerika, minder toegankelijkheid tot geschikt grasland.
Voorts komt het milieuvraagstuk om de hoek kijken, als er bijvoorbeeld ten behoeve van aan te
leggen weide-arealen, omvangrijke hoeveelheden bos zouden worden verwijderd.
Er zijn ook mogelijkheden voor het voorzien in de vraag naar bepaalde vleessoorten
(voedselspecialiteiten) voor Surinamers overzee (in Nederland). Dit hangt uiteraard af van het
kunnen voldoen aan de in Europa gestelde voedselveiligheidsnormen.
Export van vlees en levend vee is en blijft een riskante onderneming, aangezien exportmarkten
plotseling kunnen sluiten om redenen die geen verband houden met de kwaliteit of diensten van
de exporteur. Dit kan serieuze problemen opleveren voor het exporterend land, tenzij exporten
op dusdanig grote schaal geschieden, waardoor sluiting van een bepaalde markt slechts
minimale invloed heeft. Voor Suriname wordt aanbevolen om elke willekeurige export niet meer
dan 10 % te laten bedragen van de binnenlandse markt. Dit zou dan samen moeten gaan met
een concentratie op de zogenaamde niche markten.
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Om de vleesexporten mogelijk te maken, moeten de bestaande en nieuw te bouwen slacht- en
verwerkingsfaciliteiten worden gebracht op het niveau van internationale standaarden. Dit zal
leiden tot kostenstijging. Er zal dan ook voldoende internationaal marktonderzoek moeten
worden verricht teneinde deze kostenstijging economisch te rechtvaardigen.
Ad 4) De meest voor de hand liggende mogelijkheid voor verhoging van de lokale
toegevoegde waarde is het verhogen van de lokale aanmaak (aanvoer) van veevoer. Zo zal
de nadruk moeten worden gelegd op het gebruik van bijproducten (voor bijvoorbeeld
varkensvoer). Aan de andere kant zijn de hoeveelheid (kwantiteit) en het assortiment aan
bijproducten uit de agrarische sector beperkt, hetgeen op zich de verdere ontwikkeling van dit
soort veevoer beperkt. De lokale toegevoegde waarde kan worden vergroot door verbetering van
de productie (efficiëntere productie), welke nog altijd beneden internationale maatstaven ligt. De
hoogte van de te creëren toegevoegde waarde zal een bepalende factor zijn.
Teneinde de toegevoegde waarde van de veesector significant te verhogen, zal het noodzakelijk
zijn om de binnenlandse productie van veevoerbestanddelen te verhogen.
De pluimveesector is vrijwel geheel afhankelijk van geïmporteerde voercomponenten, terwijl de
varkenssector eveneens sterk afhankelijk is van geïmporteerde concentraten.
Uit hetgeen in hoofdstuk 5 (Ruimtelijke ordening ten behoeve van de veeteeltsector) wordt
belicht, blijkt dat zich in de verschillende gebieden van het land geschikte arealen bevinden.
Er zijn indicaties dat in de regio de vraag naar rundvlees groeit.
Als gevolg van de ingebruikname in 1999 van het runderslachthuis ARGEMA (thans geheten NV
Surebeef), het varkensslachthuis NV Varros in 2003 en de voorgenomen opzet van een
geïntegreerde voerfabriek, zijn de mogelijkheden toegenomen om rund- en varkensvlees te
exporteren naar voornamelijk de Caribische regio. Voorwaarde is dat enkele maatregelen
worden getroffen, zoals de opzet van een Disease Monitoring and Surveillance System.
De groeimogelijkheden van de veeteeltsector op middellange termijn zullen in belangrijke mate
mede worden bepaald door de effectieve vraag op de binnenlandse markt.
Op lange termijn zal het accent komen te liggen op verhoging van het productieniveau van de
slacht- en melkveesector. Deze en de overige activiteiten, zoals pluimvee- en varkensteelt, zijn
mede afhankelijk van de levensvatbaarheid van de lokale teelt en verwerking van
veevoedergewassen (soja in rotatie met maïs, of rijst en eventueel andere gewassen geschikt
voor levering van de energiecomponent) en eventueel commercieel gebruik van lokale bij- en
afvalproducten.
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1.2 Productiepotentieel per veesoort
A. Het ontwikkelingspotentieel voor Rundvee
Alvorens het ontwikkelingspotentiel voor rundvee uitvoerig te belichten tegen de achtergrond van
de fysieke mogelijkheden, is het van belang om enkele belangrijke maatregelen voor te stellen,
om die ontwikkeling veilig te stellen.
Mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling van de rundveestapel
Er zijn indicaties dat er sprake is van een vermindering van de rundveestapel. Deze betreffen
onder andere:
•

De grote parastatale slachtveebedrijven Baboenhol en Tibiti die geen rol van betekenis
meer spelen. Dit geldt eveneens voor het veebedrijf van de SML. Deze bedrijven hadden
in 1992 nog een gezamenlijke veestapel van ongeveer 7.000 stuks;

•

Een geschat aantal van 42.000 runderen in 2003 (LVV –statistieken). In 1981
daarentegen bedroeg de rundveestapel volgens gegevens uit de Landbouwtelling ca.
51.000 stuks;

•

De vrijwel afgeronde registratie van veebedrijven welke door het Onderdirectoraat
Veeteelt van het Ministerie van LVV is uitgevoerd in het kader van de opzet van het
Disease Surveillance and Monitoring Systeem, indiceert een rundveestapel van ca.
35.000 runderen.

Er is reeds decennia sprake van inslachting van de rundveestapel, waarbij ook hoog-drachtige
koeien en vaarsjes. Het gevolg van de inslachting is dat er dan eveneens een dalende trend in
de groei van de rundveestapel zal zijn.
Gelet op de afname van het aantal slachtingen over de afgelopen 5 (vijf) jaren (zie tabel 2,
hoofdstuk 2), waarbij de inslachting ook moet worden meegerekend, kan worden aangenomen
dat er een verdere daling van het aantal slachtingen zal plaatsvinden.
De mate van daling zal afhankelijk zijn van de ontwikkeling in de melkveesector. Bij een betere
opkoopprijs voor rauwe melk is het te verwachten dat het aanbod van vrouwelijk vee uit de
sector zal afnemen.
Er dienen maatregelen te worden getroffen die enerzijds een halt moeten toeroepen aan
de

verdere

neergang

en

anderzijds

vergroting

teweeg

brengen

van

het

productiepotentieel.
Mogelijke maatregelen:
1. Een slachtverbod op alle vrouwelijke runderen met als effect dat het aanbod van
slachtdieren zal dalen. Aan de andere kant, kan de rundveestapel groeien.
In geval van gegronde redenen (zoals ongelukken en verminderde productiviteit) kan door de
afdeling Veterinaire Inspectie van het Ministerie van LVV toestemming worden verleend. Ook zal
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rekening moeten worden gehouden met de mogelijheid tot opvang van vrouwelijk rundvee, dat
de boeren van de hand willen doe om wat voor reden ook. Hiertoe kunnen er opvangbedrijven
worden opgezet.
2. Benutting van de gronden van de voormalige overheidsbedrijven. De gronden van de
voormalige veebedrijven Baboenhol en Tibiti zouden kunnen dienen voor de opvang van
vrouwelijk vee voortkomend uit het slachtverbod voor vrouwelijke dieren. Deze dieren kunnen
dan middels een upgradingsprogramma als moederdieren productief worden ingezet.
3. Stimulering van private slachtveebedrijven. De private slachtveebedrijven kunnen worden
gestimuleerd om evenals bij de overheidsbedrijven te participeren in de opvang van vrouwelijk
vee.
4. Import van vlees of slachtdieren. Teneinde de rundvleesvoorziening op peil te houden zal
moeten worden gekozen voor import van of vlees of slachtdieren. De optie van vleesimporten,
bergt de volgende bezwaren in zich:
•

Bij de import van vlees dreigen de investeringen in de slachtinfrastructuur verloren te
gaan.

Dit

geldt

zowel

voor

de

slachthuizen

als

voor

de

investeringen

in

transportmiddelen van de slagerijen;
•

De werkgelegenheid in deze sector zal sterk afnemen.

5. Import van vermeerderingsmateriaal (fokdieren). Om de opbouw van de slachtveestapel te
ondersteunen kan ook gekozen worden voor de import van vermeerderingsmateriaal (fokdieren).
Deze te importeren dieren kunnen worden geplaatst op de voormalige vee-bedrijven van de
Overheid alsmede bij de private slachtveebedrijven.
Regionalisering veestapel
Te oordelen naar data op zowel de Indicatieve kaart van het Agrarisch Potentieel als uit
bodemgeschiktheidsstudies, zijn er voldoende fysieke mogelijkheden in de districten voor de
ontwikkeling van de rundveestapel in het algemeen.
Onderstaand wordt het ontwikkelingspotentieel voor respectievelijk melk- en vleesproductie
besproken.
A.1 Melkproductie
Uitgaande

van

zowel

de

Indicatieve

kaart

van

het

Agrarisch

Potentieel

als

uit

bodemgeschiktheidsstudies kan de verdere ontwikkeling van de melkveeteelt in nagenoeg alle
districten ter hand worden genomen. Het betreft onder andere gebieden gekenmerkt door
bodems met goed tot matig gedraineerd fijnzand, midgrofzand, fijnzandige leem met weinig
beperkingen in de voorziening van voedingsstoffen en vocht alsook geschikte bodemtypen voor
de aanleg van weide (grasland) en de uitoefening van melkveeteelt. Enkele belangrijke gebieden
zijn:
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Het Reeberggebied in het ressort Lelydorp van Wanica, alsook gebieden in de ressorten
Houttuin, Koewarasan, Saramaccapolder en Kwatta.
De verder gerijpte, minder doorlaatbare kleien van de Jonge Kustvlakte in Commewijne komen
in het algemeen in aanmerking voor de aanleg van grasland ten behoeve van rundveeteelt. De
ritsgronden (lemen en zanden) van het Oude Ritsen landschap zijn geschikt voor de aanleg van
grasland ten behoeve van rundvee. Het gebied ten zuiden van de Oost-Westverbinding,
bestaande uit oude zeeklei (het zgn. Lelydorplandschap) is geschikt voor de uitoefening van de
intensieve melkveeteelt.
Het Matrijs-Noordgebied in Para en wel de Lelydorpritsgronden, groot 5000 ha, waarvan 4000 ha
te bestemmen voor melkveebedrijven.
In Sipaliwini (ressort Kabalebo) ter hoogte van Washabo (oost en noord-oost), zijn de fluviatiel
beïnvloede Lelydorp-zanden en zandige lemen geschikt voor de aanleg van grasland ten
behoeve van melkvee. De oeverwal- en komgronden zijn aan de hand van doorlatendheid en
hoogteligging onder te verdelen in stofleem- en kleigronden enerzijds en venige en kleiige
zwamp- en geulgronden anderzijds. Van de stofleem- en kleigronden zijn de beter gedraineerde
geschikt voor intensieve melkveeteelt.
Marktperspectieven
Suriname bezit het potentieel om zelfvoorzienend te worden voor wat betreft zuivelproducten,
mits een realistische productieprijs voor melk wordt vastgesteld en gehanteerd. Voltijdse
melkboeren kunnen dan meer investeringen plegen teneinde een hogere productie tot stand te
brengen.
Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat de part-time veeboeren met 1 - 5 koeien in staat zullen zijn
alle benodigde melk te leveren ten behoeve van importvervanging van melkpoeder door de
MCP. De planning zal er daarom op gericht moeten zijn om zgn. familie bedrijven te vestigen met
voldoende koeien, teneinde dusdanige verdiensten te verkrijgen, welke de familie een beter
bestaan bieden dan bij de zgn. bermboerenactiviteit met één of twee koeien.
Dit model houdt in dat het aantal melkveebedrijven, noodzakelijk om de binnenlandse markt te
voorzien van melk, relatief klein zal zijn.
De opleving in de rijstsector biedt met name voor Nickerie perspectief voor de verdere
ontwikkeling van de melkveeteelt. Als n.l. uit de rijstproductie het bijproduct slijpmeel op grote
schaal wordt geproduceerd, kan dit kostenverlagend werken ten aanzien van de benodigde
inputs. Ook de opstart van het Patamaccaproject in Marowijne biedt voornamelijk mogelijkheden
voor de ontwikkeling van de plaatselijke melkveeteelt. De palmkernen, gewonnen uit de
palmolieproductie, kunnen voor het melkvee een goed aanvullend voedingsingrediënt vormen.
Er zijn ook factoren die het voortbestaan van de melkveesector bedreigen.
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Als gevolg van de import van zuivelproducten ontstaat er voor de lokale producenten steeds
minder ruimte om hun producten af te zetten. De realisatie van de Caricom Single Market and
Economy (CSME) kan ernstige gevolgen hebben voor de lokale zuivelproducenten, als deze niet
beschermd worden of hun concurrentiepositie niet verbeterd wordt. Heffing van een
gemeenschappelijk

buitentarief

(Caricom

External

Tarif

-

CET)

is

een

mogelijke

beschermingsmaatregel.
A.2. Rundvleesproductie (Slachtveeteelt)
Over het algemeen is in Suriname het potentieel groot voor slachtvee. Er zijn wel een aantal
randvoorwaarden. Onder meer mag de op te bouwen slachtveestapel niet meer dan 60 %
Zebubloed bevatten, vanwege het gevaar van bloedparasieten en hitteresistentie.
Blijkens informatie verkregen uit de Veeteeltgids voor Suriname, is het te voorzien dat de
slachtveeteelt in Suriname gebaseerd zal blijven op continue begrazing van aangelegde
permanente weilanden, gelet op de hoge kosten van de teelt van granen en andere
voedergewassen. Voorts spelen gebrekkige verbindingen en onvoldoende gekwalificeerde
slachtfaciliteiten een rol.
Toch biedt de slachtveeteelt potentieel, door onder andere export naar Frans-Guyana en het
Caribisch gebied.
Slachtveeteelt vereist ten opzichte van melkveeteelt grotere arealen per man (volgens
literatuurgegevens 17 à 33 ha per man) en wordt danook tot de extensieve veeteelt gerekend,
die weinig bijdraagt tot de werkgelegenheid.
Uitgaande

van

zowel

de

Indicatieve

kaart

van

het

Agrarisch

Potentieel

als

bodemgeschiktheidsstudies, zijn in de navolgende gebieden voldoende mogelijkheden aan te
wijzen voor de ontwikkeling van grootschalige slachtveeteelt: het Matrijsgebied alsmede het
zuidelijker gelegen deel van Para (ressorten Noord, Zuid en Oost); de bosgordel, welke ruwweg
loopt van oost naar west door het nabijgelegen binnenland en zich alszodanig voor het grootste
deel in Sipaliwini bevindt en het westelijk deel van het district Sipaliwini (ressort Kabalebo)
alsook in het zuiden ter hoogte van de verbindingslijn Matapi – Stondansie vanwege de voor
middenstands- en groot intensieve en semi-intensieve slachtveebedrijven geschikte ongebleekte
zandige lemen en granietverweringsgronden.
Overige mogelijkheden zijn aanwezig in:
de noordelijk gelegen ressorten van Wanica, te weten Kwatta, Saramaccapolder alsmede de
ressorten Koewarasan en Houttuin, vanwege de voor extensieve veeteelt geschikte gronden, de
kleigronden van het Para-landschap alsook de hoger gelegen oevergronden aan de rechteroever
van de Commewijnerivier, in Commewijne.
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B. Het Ontwikkelingspotentieel voor Varkensvleesproductie
Op grond van bodemgeschiktheidsstudies alsook de Indicatieve kaart van het Agrarisch
Potentieel kan de varkensteelt in de navolgende gebieden ter hand worden genomen:
In Para de gebieden met bodems gekenmerkt door goed tot slecht gedraineerd gebleekt
fijnzand, gebleekt midgrofzand; onvolkomen en slecht gedraineerde halfgerijpte tot gerijpte (stof)
klei met rode, gele en bruine vlekken; matig goed en onvolkomen gedraineerd (zandige) leem
(stof) klei over klei; matig goed en slecht gedraineerde stof en stofleem over stugge roodgevlekte
klei. Deze gebieden komen voor in het ressort Zuid in de omgeving van de zgn. Spoil Area, in de
omgeving van Cola Kreek, Zanderij, ten zuiden van Zanderij alsook ten zuiden van de
Berlijnkreek, in het ressort Oost ten zuiden van Powakka en Kraka.
Het Zanderijgebied leent zich goed voor de varkensteelt, vanwege de betere absorptie van de
gronden.
Marktperspectieven lokaal: er is voldoende afzetcapaciteit.
Marktperspectieven export: met name binnen de Caricom zijn er exportperspectieven. Enkele
jaren geleden was er reeds een proefexport naar Guyana en Barbados.
C. Het ontwikkelingspotentieel voor Pluimvee
Over het algemeen gelden er geen beperkingen van fysieke aard voor pluimveeteelt.
De gebieden met bodems gekenmerkt door goed tot slecht gedraineerd gebleekt fijnzand,
gebleekt midgrofzand alook bodems gekenmerkt door matig goed en slecht gedraineerde stof en
stofleem over stugge roodgevlekte klei, lenen zich goed voor de verdere ontwikkeling van de
pluimvee. Deze gebieden komen voornamelijk voor in Para en wel de ressorten Noord, Zuid en
Oost.
Evenals bij de varkensteelt het geval is, leent het Zanderijgebied zich goed voor pluim- veeteelt
vanwege de betere absorptie van de gronden.
D. Het ontwikkelingspotentieel voor Overige vee
Schapen- en geitenteelt
De teelt van geiten en schapen is mogelijk op goed ontwaterde gronden in de kustvlakte.
In de Jonge Kustvlakte zijn de klimatologische en bodemomstandigheden niet erg geschikt,
vanwege het gevaar van ingewandsparasieten en bacteriën.
Daar deze twee veesoorten tot de kleine herkauwers gerekend worden, zijn in principe de voor
rundvee geïdentificeerde en geschikte gronden van toepassing.
Voor de teelt van schapen en geiten zijn er voorts minder eisen ten aanzien van marginale
gronden. De savannegronden blijken goed geschikt voor de teelt van deze herkauwers. In

9

Stichting Planbureau Suriname

Agrarisch Potentieel

Subsector Veeteelt

Coronie biedt de schapenhouderij onder kokospalmen op goed ontwaterde ritsen goede
mogelijkheden. In hoofdstuk 5 wordt nader hierop ingegaan.
Algemene opmerking
In de voor veeteelt geschikt bevonden gebieden zal volgens een stappenplan aan de opzet en
ontwikkeling van de bedrijven gewerkt moeten worden:
•

Allereerst dienen pilot-bedrijven opgezet te worden. Dit is van belang, teneinde bepaalde
aspecten en details van de bedrijfsvoering die nog onvolledig aan de nieuwe situatie zijn
aangepast, rationeel uit te werken. In deze fase kunnen dan ook de productiesystemen en
de standaard bedrijfsgroottes per diersoort worden ontwikkeld.

•

Deze pilot-bedrijven moeten uitgroeien tot kernbedrijven, die de ontwikkeling van
particuliere bedrijven moeten bevorden door te fungeren als centra voor opleiding,
dienstverlening, verwerking, opslag en afzet.
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Hoofdstuk 2. Algemeen overzicht van de veeteeltsector
2.1 Stand van zaken veeteeltsector
De Surinaamse veestapel bestaat uit runderen, varkens, kippen, geiten, schapen, karbouwen,
paarden, ezels, muildieren, eenden, doksen, kalkoenen, ganzen, parelhoenders, duiven en
konijnen.
In de veeteeltsector zijn er grotendeels kleine bedrijven; slechts bij de pluimveesector is het
merendeel van de producten afkomstig van enkele grote kapitaalintensieve ondernemingen.
Uit statistieken, afkomstig van de afdeling Landbouwstatistiek van het Ministerie van LVV blijkt
dat - gelet op de bruto productiewaarde, aantal slachtingen en het slachtgewicht - de kippen en
overige pluimvee, de runderen, varkens, en in mindere mate schapen en geiten als de
belangrijkste veesoorten voor Suriname kunnen worden beschouwd.
Alhoewel reeds jaren geconstateerd is dat de veeteeltsector enorme groei- en exportpotentie
bezit, kan deze potentie onder de huidige condities vooralsnog niet worden omgezet in voor het
land in het algemeen en voor de veeteeltsector in het bijzonder tastbare resultaten, zoals
verbreding van de economische basis, vergroting van de werkgelegenheid, generering van
deviezen en verbetering van het inkomen van de veeboeren. Desondanks zien wij dat in de
afgelopen twee decennia de lokale productie in toenemende mate de import van vlees- en
vleesproducten heeft vervangen, waardoor de veeteeltsector belangrijker geworden is voor de
Surinaamse economie. Heden ten dage zijn zuivelproducten, in het bijzonder melkpoeder voor
de productie van gepasteuriseerde melk, de enige significante geimporteerde veeteeltproducten
voor directe consumptie. De lokale toegevoegde waarde van de sector is in de afgelopen
decennia toegenomen vanwege:
•

De verhoogde productie van broedeieren;

•

Het toegenomen gebruik van lokale bij- en afvalproducten voor varkensvoer.

De veeteeltsector voorziet slechts de lokale markt van melk en melkproducten, vlees en eieren.
Een belangrijk kenmerk van de structuur van de veeteeltsector is dat met uitzondering van melk,
er vrijwel geen grootschalige verwerking van de overige producten (vlees en eieren) plaatsvindt.
Vlees wordt weliswaar verwerkt bij de slagerijen.
Veeteelt is nationaal bekeken van groot belang; het biedt werkgelegenheid, draagt bij aan het
nationaal inkomen via importvervanging en voorziet in de eiwitbehoefte van de bevolking.
Suriname is nagenoeg zelfvoorzienend voor wat betreft rund- en varkensvlees en in mindere
mate voor wat betreft kippenvlees en consumptie-eieren. Uit de statistieken van het Ministerie
van LVV blijkt n.l. dat de hoeveelheden geïmporteerd kippenvlees in de afgelopen jaren
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verreweg de lokale vleesproductie overtroffen (zie tabel 2). Aan de andere kant is het land tot
heden afhankelijk van de import van zuivelproducten, met melkpoeder als grootste component.

2.2 Het beleidskader voor de Veeteeltsector
Het beleidskader voor de Veeteeltsector is vastgelegd in het Agrarisch Sector Plan (ASP) en de
beleidsnota 2006 – 2010 van het ministerie van LVV, die als basis hebben gediend voor de
agrarische paragraaf van het Meerjaren Ontwikkelings Plan (MOP) 2006 t/m 2011. De
hoofddoelen van dit MOP concentreren zich op voedselzekerheid en voedselveiligheid voor de
totale bevolking, inkomensvorming en –groei voor de ondernemers en werkers in de sector en
een grotere bijdrage aan de nationale economie in de vorm van productie, werkgelegenheid,
exporten en regionale spreiding van economische activiteiten.
Het veeteeltbeleid kan als volgt worden omschreven:
De veehouderij zal georganiseerd worden naar het model van diverse productschappen met
vertegenwoordiging van belanghebbenden. Gewerkt wordt aan het instellen van een
monitoringsysteem met als basis een identificatie- en registratiesysteem voor de verschillende
subsectoren binnen de veeteelt. Ter stimulering van een gezonde en levensvatbare veeproductie
zullen de onderstaande maatregelen getroffen worden:
-

Het verrichten van onderzoek naar verdere mogelijkheden voor kostprijsverlaging in
de veehouderij en het opzetten van een trainingscentrum;

-

Ondersteunen van het particulier initiatief bij de bouw van slachthuizen in de
districten Coronie en Nickerie;

-

Het aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven voor lokale productie van voer en
inputs;

-

Het geven van incentieven voor veeboeren door het verzorgen van trainingen;

-

Het upgraden en moderniseren van de Veterinaire Dienst met als doel het verder
implementeren van de Disease Surveillance and Monitoring System;

-

Het bewaken van ziekten in de sector volgens OIE2 -standaarden teneinde toename
van de veeproductie te bevorderen;

-

Het verbeteren van grasmateriaal, waarbij met grassoorten geëxperimenteerd zal
worden;

-

Bevordering van de ontwikkeling van de melkveesector;

-

Het treffen van wettelijke voorzieningen;

-

Het stimuleren van investeringen via maatregelen zoals beschikbaarheid van
gronden, rehabilitatie van infrastructuur, kredietfaciliteiten etc.;

2

OIE: Office International de Epizooties (Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten)
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Het privatiseren van de veeteeltgronden, zoals Tibiti, Baboenhol, Landbouw
Ontwikkelingsplan Commewijne (LOC) en Jarikaba;

-

Het opstarten van een veefokkerij als voorbeeldbedrijf, welk eventueel als
veevangbedrijf zou kunnen fungeren (voor opbouw van de kudde);

-

Stimulering van de teelt van kleine herkauwers op professionele wijze;

-

Bevordering en stimulering van lokale dierlijke productie;

-

Intensivering van het onderzoek naar de teelt van veevoedergewassen (eventueel in
samenwerking met het Celos).

Door het proces van liberalisatie van de handel, die gepaard gaat met nieuwe normen en
vereisten met betrekking tot voedselkwaliteit en –veiligheid zal gestreefd worden naar
aanpassing van import- en exportbepalingen, alsmede de sanitaire en quaraintaine
voorzieningen aan de WTO/SPS3 standaarden. Hiervoor bestaat er behoefte aan de
institutionele versterking van de dienst. Op het programma staan upgradingscursussen op het
gebied van HACCP, Good Manufacture Practice, Good Agricultural Practices en Food Safety
voor zowel de keurmeesters als Animal Health Assistants, voorlichters en de producenten. In het
verlengde zullen ook de public awareness activiteiten ter hand worden genomen. Mogelijke
studieplaatsen worden ook bekeken voor keurmeesters van vee en vlees met betrekking tot
internationale oriëntatie ten behoeve van mogelijke export van vlees en vleesproducten.
Door uitvoering van de in het kader van het ASP goedgekeurde project Veehouderij Ontwikkeling
in Suriname zal onze dierziektesituatie regelmatig worden onderzocht en bewaakt.
De slachtfaciliteiten in de districten Nickerie en Coronie zullen verbeterd moeten worden om aan
de hygiënische eisen te kunnen voldoen.
Ook dienen gerealiseerd te worden de decentralisatie van de Dienst Kunstmatige Inseminatie,
import van hoogwaardige fokdieren en verbetering van het grasland. De voorlichting aan en
training van veeboeren wordt verder ter hand genomen.

2.3 SWOT analyse veeteeltsector
De huidige situatie in de subsector veeteelt wordt gekenmerkt door zowel positieve als
negatieve factoren, hetgeen met een SWOT -analyse wordt gepresenteerd.

3

SPS = Sanitary and Phytosanitary Standards
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Tabel 1. SWOT analyse van de subsector Veeteelt
Sterkten

Zwakten

Kansen

Bedreigingen

Aantrekkelijke melkprijs
sedert 2003, kan de
melkproductie ten goede
komen;

Sterke
afhankelijkheid
van
import van inputs: zowel
voor veevoer (de grootste
productiekostencomponent) als voor medicijnen
en materialen. Dit geldt
met name voor de
kippen- en varkensteelt;

Veeteeltsector
biedt
veel
groeimogelijkheden;

Onzekerheid
m.b.t.
privati-sering van het
slachthuis-wezen;

Opzet
van
een
moderne,
aan
internationale
eisen
aangepast veeziekteregistratiesysteem ten
behoeve
van
vrnl.
vleesexport.

Inslachting van vrnl.
Jong en vrouwelijk
vee;

Voervoorziening
t.b.v.
rundvee
bestaat
hoofdzakelijk uit grasland
Voldoende beschikbare
gronden voor uitoefening
veeteelt

Relatief weinig integratie
tussen de (sub)sectoren
Gewassen en Veeteelt,
hoewel de productie van
veevoer een potentiële
markt
vormt
voor
gewasproductie;
Weinig geschikte import
rassen voor Suriname,
noodzaak tot kruising van
enkele rassen met de
Criollo.
Ontoereikende graslanduitbating en onvoldoende
bijproducten beschikbaar
als krachtvoeding
Commercieel
economische motieven qua
rundvee
ondergeschikt
aan beleggingsmotieven
Onvolkomen
ondoorzichtige markt
grondstoffen
eindproducten
oligopolistische
kenmerken.

en
van
en
met

Onduidelijk
en
vaak
productieremmend prijsen afzetbeleid.
Kleine bevolking, dus
beperkte
binnenlandse
markt-omvang.
Gebrek aan geschoolde
en ongeschoolde arbeid
wegens
vertrek
van
buitenlandse arbeiders en
lage waardering in de
agrarische sector.
Bron: Ministerie van LVV, Onderdirectoraat Veeteelt; bewerking SPS
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2.4 Knelpunten in de veeteeltsector
Alhoewel de veeteeltsector veel groeimogelijkheden biedt, doen zich een aantal moeilijkheden
en beperkingen voor:
-

de veevoervoorziening blijkt nogal gevoelig vanwege een onregelmatig en instabiel
aanbod, dat niet voldoet aan internationale normen;

-

institutionele/organisatorische aspecten; de dienstverlening, doorgaans in handen van
overheidsorganen, blijkt ontoereikend naar de producenten toe;

-

hoge rente op door de handelsbanken verstrekte kredieten;

-

lage graad van professionalisering in samenhang met overige factoren met als gevolg
een lage productie-efficiëntie;

-

inadequate fysieke infrastructuur, met name bij de drainage die van essentieel belang is
voor graslandontwikkeling;

- onzekerheid m.b.t. privatisering van het slachthuiswezen;
-

het ontbreken danwel afwezig zijn van een Veeziekte surveillance en registratiesysteem,
dat van belang is in het kader van de exportmogelijkheden van voornamelijk
rundvlees en het vergroten van de voedselzekerheid;

-

concurrentie in de veeteeltsector vanwege de import van vlees- en zuivelproducten.

2.5 Ondersteunende diensten, instituten en actoren binnen de Veeteeltsector
Het Onderdirectoraat Veeteelt van het Ministerie van LVV kan, gelet op haar taken, worden
beschouwd als de belangrijkste en voornaamste ondersteunende organisatie voor de
veeteeltsector in het algemeen.
Er zijn ook andere instanties, zoals de ministeries van Handel en Industrie (prijsbeleid t.a.v. melk,
vlees en veevoer) en van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeleid (allocatie van grond) en
overkoepelende organisaties binnen de verschillende subsectoren (Veehoudersbond, Associatie
Pluimveesector - APSS, Vereniging Surinaamse Melkboeren).
Vooralsnog zal het accent worden gelegd op het Onderdirectoraat Veeteelt.
Het Onderdirectoraat Veeteelt heeft als doel de veeteeltsector in Suriname tot verdere
ontwikkeling te brengen. Het onderdirectoraat is samengesteld uit de afdelingen Economie en
Planning, Veeteeltontwikkeling, Slachthuiswezen en Veterinaire Inspectie.
Onderstaand worden deze afdelingen belicht.
Afdeling Economie en Planning
Deze afdeling is belast met de navolgende taken:
1. Het verzamelen van gegevens in tijd en ruimte met betrekking tot:
-

productie, verwerking en afzet van producten van dierlijke oorsprong;
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de plaats van de veeteeltsector in het algemeen en de verschillende subsectoren in

-

het bijzonder, binnen het geheel van de agrarische sector;
de situatie van de veeteelt ten opzichte van de andere sectoren binnen de nationale

-

economie.
2. Het beheren en verwerken van genoemde gegevens in overzichtelijke tabellen en publicaties,
waarbij een zo groot mogelijke uniformiteit wordt nagestreefd.
3. Het statistisch analyseren van de verzamelde gegevens zowel op bedrijfs-, subsectoraal als
sectoraal niveau.
Afdeling Veeteeltontwikkeling
Deze afdeling heeft als taken: het begeleiden van de ontwikkeling van de veeteelt in de
verschillende subsectoren op zowel veeteelttechnisch als veeteelteconomisch gebied; het
verrichten

van

onderzoek

alsmede

het

verzorgen

van

training

en

voorlichting

op

veeteelttechnisch en veeteelteconomisch gebied. Deze afdeling bestaat verder uit de
subafdelingen of secties Staatsboerderij, Kunstmatige Inseminatie (KI) en Onderzoek en
Voorlichting.
De Staatsboerderij heeft als doel het aandragen van sleutels die moeten leiden tot een
economisch verantwoorde ontwikkeling van de veeteeltsector in Suriname. Lange tijd fungeerde
deze boerderij als praktijkcentrum voor aangepast onderzoek, training en voorlichting ten
behoeve van de veehouderij. Jongvee (al dan niet aangemaakt op de Staatsboerderij) werd via
deze boerderij aan de veehouders overgedragen. De Staatsboerderij vervulde eveneens een rol
bij de vermeerdering van plantmateriaal. Voor de uitvoering van deze taken had zij een areaal
van 500 ha ter beschikking. Reeds geruime tijd is de Staatsboerderij in verval geraakt en is een
deel van het areaal verkocht aan particulieren. De rehabilitatie is vanaf 2002 ingezet. Er is een
plan van aanpak ontwikkeld gebaseerd op de navolgende aandachtspunten:
•

Voeding (verbetering van het graslandbeheer);

•

Huisvesting en verzorging (renovatie van de noodzakelijke opstallen, zoals melkkamer);

•

Genetische samenstelling.

De subafdeling Kunstmatige Inseminatie (KI) houdt zich voornamelijk bezig met het tegen
vergoeding ter beschikking stellen van rundersperma via inseminatie. Andere taken betreffen
kalverregistratie, voorlichting en drachtigheidsonderzoek.
De subafdeling Onderzoek en Voorlichting heeft ten doel de wenselijke ontwikkelingen in de
veeteeltsector te ondersteunen door het verlenen van diensten op het gebied van aangepast
onderzoek, training en voorlichting.
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Afdeling Slachthuiswezen
Deze afdeling heeft het beheer over de openbare slachthuizen in de districten Nickerie en
Coronie en voert ook nog inspectie- en controlewerkzaamheden uit bij deze slachthuizen
alsmede bij huisslachtingen met ritueel kader. Als onderdeel van het agrarisch beleid is het
besluit genomen om het slachthuiswezen te privatiseren, waardoor deze afdeling zich in de
toekomst slechts zal richten op inspectie en controle van de slacht- en verwerkingsfaciliteiten.
Afdeling Veterinaire Inspectie
De afdeling Veterinaire Inspectie is belast met de algemene monitoring van ziekten en
preventieve maatregelen. Quarantainemaatregelen bij de import en export van veesoorten,
vlees- en vleesproducten alsmede onderzoek, training, vleeskeuring en inspectie van onder
meer slagerijen en slachthuizen behoren eveneens tot de taakstelling.
De afdeling Veterinaire Inspectie is verder onderverdeeld in de secties Animal Health,
Laboratorium en Keuringsdienst.

2.6 Monitoring van dierziekten en plagen
In Suriname komen weinig dierziekten en plagen voor. In voorkomende gevallen hebben deze
geen vernietigende gevolgen voor de nationale veestapel. Desondanks is het van belang om, in
het

licht

van

een

efficiëntere

productie

alsmede

exportbevordering,

een

adequaat

ziekteregistratiesysteem op te zetten en in stand te houden. Dit systeem, het “disease monitoring
and surveillance system” regelt de registratie van vee en eventuele ziekten die veestapels
teisteren en geldt als een vereiste om vlees te exporteren.
In het kader van de nieuwe WTO-regelgeving en andere handelsovereenkomsten met betrekking
tot de eisen export van veeteeltproducten, is door het Onderdirectoraat Veeteelt van het
Ministerie van LVV ten behoeve van een op te zetten Disease Monitoring and Surveillance
System sedert het derde kwartaal van 2002, een registratie gehouden van veebedrijven in alle
districten, welke omstreeks eind 2004 werd afgesloten. De gegevens worden thans gebruikt om
een databestand op te zetten ten behoeve van het project Disease Surveillance and Monitoring
System.
Een overzicht van de resultaten van de registratieactiviteiten is vereist om de behoeften vast te
stellen van de productiegebieden en ter identificatie van de problemen en mogelijke oplossingen.
Tevens is als onderdeel van het Agrarisch Sector Plan (ASP) in uitvoering het project
Veehouderij ontwikkeling in Suriname. Doel is de afdeling Veterinaire Inspectie van het
Onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie om te vormen tot het kwaliteitbewakend orgaan op
het

gebied

van

dierziektemonitoring

en

-bewaking,

mede

ondersteund

bedrijvenregistratie en identificatie- en registratiesysteem voor landbouwhuisdieren.
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Hoofdstuk 3. Subsectoren Veeteeltsector
De veeteeltsector in het algemeen heeft in de afgelopen vijf jaren een groei doorgemaakt. Zowel
de omvang, productie, slachtingen als (gemiddeld) slachtgewicht over de periode 2000 – 2005
geven een overwegend groeiende trend aan. Dit komt tot uiting in onderstaande tabel, waarin
een overzicht van de ontwikkeling van de veestapel is weergegeven.
Tabel 2. Ontwikkeling van de veestapel in Suriname over de periode 2000 – 2005
OMSCHRIJVING
OMVANG VEESTAPEL:
Totaal rundvee*
w.v. koeien ( > 30 mnd )*
Totaal varkens
Totaal ov. Grootvee
Tot.kippen en ov.pluimvee
Tot. geiten en schapen

EENH.
stuks
"
"
"
1000 st.
"

2000

2001

2002 2003

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
22280 23130 24825 22605
685
594
585
535
3395 3947 4072 4045
14290 14577 14778 13180

PRODUCTIE:
Melk
1000 ltr
8000 8500 8500 8500
Melk naar Melkcentrale
"
1449 2107 2898 3644
Eieren
1000 st. 50000 55000 55000 59000
SLACHTINGEN:
Runderen
st.
12914 12005 10295 9870
Varkens
"
19377 20226 21100 20031
Kippen en ov.pluimvee
1000 st.
2886 3355 3461 3438
Geiten en Schapen
"
870 1411
773 1458
SLACHTGEWICHT:
Runderen
ton
1952 1890 1606 1607
Varkens
"
1165 1282 1437 1392
Kippen en ov.pluimvee
"
4040 4920 5538 5500
Geiten en Schapen
"
8
14
8
12
GEMIDD.SLACHTGEWICHT
Runderen
kg.
151,2 157,4 156,0 162,8
Varkens
"
60,1
63,4
68,1
69,5
Geiten en Schapen
"
9,2
9,9
10,3
8,2
VLEESIMPORT:
Zoutvlees – hoeveelheid
ton
829
552
698
588
Waarde
USD 1000 1344 1087 1282 1213
Kippenvlees – hoeveelheid
ton
9718 9882 11629 13801
Waarde
USD 1000 7207 8211 7698 9302

2004

2005

n.a.
26065
479
4420
13335

n.a.
28640
640
4645
12390

8500
4401
58000

8500
5684
58800

8648
22683
3757
1600

7647
24905
3948
1813

1483
1650
5804
14

1338
1687
6500
12

171,5
72,7
8,8

175,0
67,7
6,6

654
1493
12707
11882

695
1822
13292
14235

Bron: Ministerie van LVV, Afdeling Landbouwstatistieken Mei 2006.

Allereerst laat de tabel zien dat de cijfers omtrent de rundveestapel ontbreken. Uit de eerste
resultaten van de sedert 2002 door het Onderdirectoraat Veeteelt uitgevoerde veeregistraties
blijkt dat onze rundveestapel veel kleiner is dan aanvankelijk werd verondersteld. Op grond
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daarvan besloot de afdeling Landbouwstatistieken van LVV om het eindresultaat van deze
registratie af te wachten alvorens de aantallen rundvee op te geven.
Als de ontwikkeling van de veestapel wordt bekeken over de periode 2000 – 2005, dan is een
overwegend constante groei waar te nemen.
Het totaal aantal varkens alsmede de pluimveestapel groeide gestadig, met uitzondering van
2003. Zowel de productie van melk (in deze de aanvoer naar de Melkcentrale) als van eieren
nam gestadig toe.
Bij de runderen is een afname te zien van het aantal slachtingen, wat duidt op een afname van
het slachtaanbod. Volgens informatie van actoren uit de veeteeltsector zijn er minder runderen
dan aanvankelijk verondersteld. Ook worden er meer vrouwelijke runderen geslacht waardoor de
groeipotentie van de rundveestapel achteruitgaat.
Daarentegen is een stijging te merken in het aantal slachtingen van varkens, kippen en overig
pluimvee alsmede van geiten en schapen. Dit indiceert een groei en dynamiek in deze
subsectoren.
Het slachtgewicht toont eveneens een afname voor wat betreft de runderen, voornamelijk als
gevolg van de afname van het slachtaanbod.
De vleesimport betreft zoutvlees, voornamelijk uit Canada.
De import van kippenvlees overtreft de lokale productie; volgens bekomen informatie wordt een
niet onbelangrijk deel bestemd voor doorvoer naar Guyana.
Onderstaand worden zowel de structuur, de productiefactoren als de infrastructuur van de
belangrijkste subsectoren binnen de veeteeltsector belicht. Tevens volgt een beschouwing van
de slacht- en verwerkingsfaciliteiten.

3.1 Rundvee
Runderen worden tezamen met schapen en geiten tot de herkauwers gerekend.
Binnen de veeteeltsector nemen de herkauwers een belangrijke plaats in. Herkauwers hebben
als voordeel dat een groot deel van hun voeding uit gras en leguminosen bestaat, hetgeen een
belangrijke kostenbesparing oplevert ten opzichte van bijvoorbeeld pluim- en varkensvee.
Oorspronkelijk kwamen geen runderen voor in de Amerika’s. De introductie op het Amerikaanse
continent, en dus ook in Suriname, geschiedde met de komst van de Spaanse veroveraars.
Runderen dienden als trek-, last- of melkdier. Aangezien er toentertijd in Europa niet op
systematische wijze aan veredeling werd gedaan, vielen vele van deze runderen ten prooi aan
endemische ziekten en plagen. De runderen die ziekten en plagen overleefden, werden tezamen
tot het ras Criollo gerekend. Criollo-runderen komen voor in de Guyana’s, Venezuela, de WestIndies, Honduras en Guatemala. In beginsel werden de dieren gehouden met het typische
tweeledig doel (vlees en melk), doch zij worden in toenemende mate ingekruist met Europese
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melkveerassen of Zebu-slachtveerassen. De oorspronkelijke rundveestapel in Suriname bestond
dus uitsluitend uit Criollo. De Criollorunderen bezitten alle kenmerken die in de verschillende
Europese rassen verder zijn uitgeselecteerd, maar zijn door de negatieve selectie ook nog on- of
minder gevoelig geworden voor lokale ziekten en plagen. In de loop der tijd werden de dieren
onderling gekruist, zonder een bepaald doel met als gevolg dat jarenlang werd gesukkeld met
kleine Criollorunderen en de vlees- en melkproductie te wensen overliet.
Daarom werd in 1903 een commissie geïnstalleerd, die adviezen moest uitbrengen met
betrekking tot verbetering van de Surinaamse rundveestapel. Aan de hand van de adviezen
werden sinds ± 1930 verschillende runderrassen geïmporteerd, waaronder Zwartbont, Roodbont,
Sana Gertrudis, Hereford en Chianina.
Om tot snelle verbetering te geraken, werd vanaf 1952 Kunstmatige Inseminatie (KI) toegepast
via de Kunstmatige Inseminatie Dienst van het ministerie van LVV.
Zodoende heeft een aanzienlijke infusie plaatsgevonden met Zwartbont-bloed, omdat de
melkproductie destijds prioriteit verdiende.
De runderteelt in Suriname kent behalve positieve ook nog enkele niet te verwaarlozen
negatieve aspecten:
•

Vanwege het klimaat kunnen geen volbloed Europese melk- en slachtveerassen worden
gebruikt. Er moet dus worden gewerkt met kruisingsvee dat geschikt is voor tropische
omstandigheden.

•

Slechte ontwatering, nog altijd een groot probleem in verschillende agrarische gebieden
van zowel de Jonge als Oude Kustvlakte, heeft een sterk negatief effect op de
gezondheidstoestand van het vee, de vermeerdering (verbetering) van de veestapel en
de kwaliteit van het grasland.

•

De kosten voor de aanleg van grasland zijn aan de hoge kant.

•

Voor de rundveeteelt, met name de extensieve teelt, zijn grote arealen vereist.

De rundveestapel had in 1966 een omvang van ca. 42.000 stuks, maar is sindsdien onderhevig
geweest aan inslachting. Anno 2006 bleek op basis van een voorlopige schatting in het kader
van de opzet van het ziekte- en veeregistratiesysteem, de stapel ca. 35.000 stuks te bedragen.
Binnen de rundveesector wordt onderscheid gemaakt tussen melk- en slachtvee.

3.1.1 Melkvee
Een algemeen probleem in de vochtige tropen, en dus ook in Suriname, is het feit dat enerzijds
de lokale rassen zoals de Criollo onvoldoende melk produceren. Anderzijds komt hoog
producerend melkvee, gehaald vanuit de koudere streken, niet tot optimale melkproducties. Om
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toch tot een redelijke productie te komen, zijn er vaak vrij dure investeringen vereist, zoals
bijvoorbeeld speciale stallen met ventilatoren om de koeien af te koelen. Voorts heeft een
dergelijk hoog producerend melkras veel duur voer nodig (zoals speciaal melkkoeienvoer). De
melkproductie is namelijk grotendeels eveneens afhankelijk van beschikbaar voer, zowel qua
kwaliteit als kwantiteit.
De redenen waarom koeien van koudere streken het niet goed doen in de tropen zijn:
•

Een minder gunstige lichaamsbouw; de koeien zijn meestal groot gebouwd en hebben
een tonvormig lichaam met als gevolg een moeilijke warmteuitwisseling met de
buitenlucht. De trek in gras neemt af en het dier zal zoeken naar water en snel
verteerbaar voer met veel eiwit en verteerbare suikers.

•

Relatief kleine voorhoofds- of sinusholte. Een kleine sinusholte is in de tropen zeer
nadelig voor vee, omdat de sinusholte dienst doet als radiateur voor de hersenen van het
dier. Bij een kleine holte warmen de hersenen snel op en gaat het dier hijgen en wordt
minder productief.

•

Gevoelige huid waarbij pigment over het algemeen ontbreekt. Er treden makkelijk teken
(koeparie) infestaties, zonnebrand en huidaandoeningen op.

•

Lager gehalte aan melkvet en eiwit in de melk.

In de tropen moet dus gebruik gemaakt worden van rassen of kruisingen, waarbij deze nadelige
factoren geheel of gedeeltelijk verholpen worden.
De beste melkveerassen voor Suriname zijn naar de mening van deskundigen: een kruising
tussen Holstein en Melkzebu of een kruising tussen Holstein en Criollo, waarbij er sprake is van
70 – 75 % Holstein en 20 - 25 % Criollo. Deze kruising doet het onder Surinaamse
omstandigheden het best qua melkproductie met een gemiddelde van 6 tot 8 liters per dag.
Een belangrijk kenmerk van de melkveehouderij is de intensiteit. Er moet op een beperkte
oppervlakte gegraasd worden, omdat de koeien elke dag in staat moeten zijn naar de stal terug
te lopen om gemolken te worden. De oppervlakte gras per koe is dus geringer dan in de meer
extensieve slachtveebedrijven. Het gras dient van een betere kwaliteit te zijn en er dient
bijgevoederd te worden.
Melkveeteelt wordt voornamelijk bedreven op kleine bedrijven met 1 – 5 koeien (de zogenaamde
bermboeren). Voorts is er een beperkt aantal middelgrote familie-bedrijven (10 – 30 koeien),
waarvan de meeste zich in het Reeberggebied (district Wanica, ressort Lelydorp) en Rijsdijkweg
(district Para, ressort Oost-Para) bevinden. Deze familiebedrijven kunnen als de ruggengraat van
de melkveesector beschouwd worden, omdat ze qua bedrijfsvoering professioneler zijn ten
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opzichte van de bermboeren en bovendien wordt de melkveeteelt bedreven met een zekere
mate van liefde voor het vak door opeenvolgende generaties.
Melkproductie
De melkproductie in Suriname kent een lange
geschiedenis. Daarom zullen allereerst enkele
historische aspecten met betrekking tot de
melkveeteelt worden belicht.
De basis voor de melkproductie werd gelegd in 1849,
toen een groep Nederlandse kolonisten zich vestigden
in en nabij Paramaribo. Aanvankelijk waren deze
kolonisten actief in de landbouw, maar vanwege
Foto 1: Melkvee in het Reeberggebied

concurrentie van Aziatische contractarbeiders stapten

zij over op de melkproductie, welke destijds een aantrekkelijke markt en prijs had. Deze
specialisatie leidde niet tot merkbaar verhoogde productiviteit. Slechte ontwatering, nog altijd een
groot probleem, had een sterk negatief effect op de gezondheidstoestand van het vee, de
vermeerdering en verbetering van de veestapel en de kwaliteit van het grasland. De stagnatie bij
de Nederlandse melkveeboerderijen leidde tot een snelle toename van vooral Hindostaanse
boeren in de melkproductie.
De stapelgrootte en melkaanvoer groeiden zodanig, dat de prijs terugliep naar een niveau,
waarbij vele melkveeboeren gedwongen waren om uit te kijken naar alternatieve bronnen van
inkomsten.
Na de Tweede Wereldoorlog zakte de melkprijs verder, terwijl de kosten van levensonderhoud
geleidelijk aan toenamen. Steeds meer boeren besloten toen om hun bedrijf voort te zetten op
deeltijdsbasis. Vóór het jaar 1960 was het grootste deel van de melkboeren geconcentreerd in
en rond Paramaribo. Van 1950 tot 1966 vertoonde de melkproductie een snelle toename, waarbij
de dagelijkse aanvoer de vraag zelfs overtrof. Voor de oprichting van de Melkcentrale
Paramaribo (MCP) in 1961, verkochten de melkboeren hun melk rechtstreeks aan de consument
of aan beroepshandelaren.
De Melkcentrale werd opgericht met de volgende doeleinden:
1) Stimuleren van de melkveehouderij;
2) De consument een goed product garanderen.
Op basis van de afgekondigde Melkwet (G.B. 1959 No. 39) heeft de MCP een opkoopplicht voor
alle rauwe koeienmelk.
De productiegroei tot 1966 werd in stand gehouden door een goed georganiseerd
ophaalsysteem, een gegarandeerde markt bij een blijkbaar aantrekkelijke prijs en een
stimulerend overheidsbeleid (voorlichting, onderzoek en KI-diensten). Hoewel na 1966 de
aanvoer daalde, voornamelijk vanwege uitbreiding van het stedelijk gebied, was er tot 1968
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sprake van een opwaartse trend in de productie (20.000 liter per dag). Nadien zette zich een
keldering in. Het productieniveau van 1966 is nooit meer bereikt.
Als gevolg van een jarenlang gehanteerde lage melkprijs, urbanisatie en arbeiderstekort, trad er
een verschuiving op richting vleesproductie, welke minder zorg vereist. Bovendien waren er geen
of onvoldoende investeringen in graslandverbetering. Desalniettemin zien actoren binnen de
melkveesector het jarenlang gehanteerde melkprijsbeleid als de grootste oorzaak van de
achteruitgang. De economische crisis in de jaren tachtig leidde tot een deviezentekort waardoor
de Overheid niet meer kon voldoen aan de vraag naar inputs, zoals voer, geneesmiddelen en
machines. De melkveehouders waren toen genoodzaakt op de parallelmarkt deviezen op te
kopen tegen veel meer Suinaamse guldens teneinde de benodigde inputs aan te schaffen,
hetgeen tot een enorme stijging van de productiekosten leidde. Aan de andere kant bleef de
opkoopprijs

voor

rauwe

melk

vanwege

de

enige

gewettigde

melkopkoop-

en

verwerkingsinstantie, de MCP, ongewijzigd. Doordat aanpassing uitbleef, nam de melktoevoer
naar de MCP af en nam de noodzaak tot import van melkpoeder toe.
Als gevolg van deze jarenlang aangehouden opkoopprijs, werd de melkveehouderij dan ook
steeds meer een deeltijds beroep en in 1992 bereikten de melkleveranties hun laagste niveau
sedert de oprichting van de MCP en op sommige momenten daalde de productie zelfs naar 1500
liters per dag.
Tot 1995 was de MCP verlieslatend en afhankelijk van subsidies. Na een realistische aanpassing
van de melkprijs aan de hand van een speciaal gehanteerde wisselkoers, begon het bedrijf
winstgevend te draaien.
Teneinde de situatie in de melkveesector gezond te maken, benoemde de Minister van LVV in
januari 2001 een werkgroep. Deze werkgroep maakte een overzicht van de knelpunten, die een
obstakel vormen voor de ontwikkeling van de sector. Getracht is een onderverdeling te maken
naar onder meer problemen die op korte termijn opgelost dienen te worden, waardoor een solide
basis gelegd wordt en perspectieven geboden kunnen worden voor een duurzame ontwikkeling
van de melkveesector. Behalve deze kortetermijnoplossingen zijn er ook middellange- en
langetermijn maatregelen vereist. Uitgangspunt bij de benadering van de knelpunten is steeds
geweest dat de productie dient te worden verhoogd met het huidige boerenbestand en de reeds
aanwezige infrastructuur. Onder meer de volgende aanbevelingen zijn door de werkgroep
aangegeven in een nota4:
-

het hanteren van een realistische prijs voor rauwe melk door de Overheid;

-

het aanpakken van de macro-infrastructuur in de belangrijke melkproductiegebieden,
conform de reeds uitgewerkte ontwaterings-/irrigatieplannen voor deze gebieden;

4

het opzetten van melkcollectiecentra in de melkproductiegebieden.

Nota betreffende aanbevelingen ter stimulering van de melkproductie. Ministerie van LVV. 2001
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In deze nota is voorts vermeld dat de prijs per liter rauwe melk als één van de belangrijkste
factoren wordt beschouwd voor de stimulering van de melkproductie. Het jarenlang hanteren van
een lage melkprijs kan dus als één van de belangrijkste oorzaken worden genoemd voor de
achteruitgang.
In het jaar 2003 werd er tussen de melkboeren en de Overheid overeenstemming bereikt voor
het aanpassen van de melkprijs: SRD 1,50 per liter rauwe melk af-boerderij, terwijl de
consumentenprijs van een liter gepasteuriseerde melk werd vastgesteld op SRD 1,60. Met deze
aanpassing was het voor de melkboeren weer aantrekkelijk om zich te gaan toeleggen op
productie verhoging. Deze gunstige situatie duurde voort tot september 2005, toen gestegen
brandstofprijzen en daaraan gerelateerde prijzen van inputs, prijsaanpassing wederom
noodzakelijk maakten, namelijk SRD 1,65 per liter rauwe melk af-boerderij.
De huidige consumentenprijs voor een liter gepasteuriseerde melk bedraagt SRD 2,Deze aanpassing heeft niet geleid tot enige rust onder de melkveeboeren en de MCP is evenmin
uit de gevarenzone. De melkveeboeren willen een hogere opkoopprijs dan met de MCP c.q. LVV
is overeengekomen
De productie van melk dekt volgens informatie van het Ministerie van LVV voor meer dan 30%
de consumptie.
Onderstaande tabel geeft een beeld van de ontwikkeling van de melkproductie bij de MCP in
relatie tot de aanvoer van rauwe melk en daarbij gehanteerde prijzen.
Tabel 3.Ontwikkeling van de productie en prijzen van gepasteuriseerde melk
in relatie tot aanvoer van rauwe melk.
Jaar

Productie

Consumenten

Melkaanvoer

Af-boerderij

Aanvoer /

(x 1000 ltr )

Prijs

(x 1000 ltr )

Prijs

Productie

SRD

SRD

SRD

(x 1000 ltr)

2000

7900

0,60

1400

0,72

6500

2001

8800

1,00

2100

0,92

6700

2002

9100

1,30

2900

1,20

6200

2003

8900

1,60

3600

1,60

5300

2004

8200

1,60

4500

1,60

3700

2005

7700

1,60

5700

1,60

2000

2006 (t/m

3700

2,00

3000

1,65

700

juni)
Bron: Melkcentrale NV, juli 2006
Opm: De cijfers van koeiemelkleveranties aan de Melkcentrale zijn een indicatie voor de
ontwikkeling van de melkproductie.
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Een goede indicatie met betrekking tot de melkproductie vormen de cijfers van rauwe melk
leveranties aan de MCP, alhoewel deze cijfers niet de totale melkproductie weergeven, doordat
een deel van de melk wordt gebruikt voor voeding aan kalveren en eigen gebruik.
De leveranties van rauwe melk nemen toe bij een voor de melkveeboeren aantrekkelijke prijs
van rauwe melk.
Teneinde een beeld te verkrijgen omtrent de huidige zorgelijke ontwikkeling rond de melkprijs,
worden onderstaand twee berekeningen rond de totstandkoming van de prijs weergegeven.
Het betreft zowel de opbouw van de prijs, zoals door de Melkcentrale berekend, alsmede het
voorstel van de Veehoudersbond.
Tabel 4. Vergelijking van de voortsellen van zowel MCP als Veehoudersbond voor
kostprijs van 1 liter gepasteuriseerde melk
Opbouw

kostprijs

1

liter

Voorstel MCP c.q. Overheid

Voorstel Veehoudersbond

gepast. melk
SRD 1, 65

SRD 1,91

,, 0,12

,, 0,12

,, 0,20

,, 0,20

Totale productiekosten

SRD 1,97

SRD 2,23

Verkoopprijs 1 liter gepast.

SRD 1,80

SRD 2,50

Rauwe melkprijs af-boerderij
Transportkosten
Verwerkingskosten

(incl.

verpakking)

melk door MCP
Bron: Veehoudersbond, augustus 2006 bewerking Stichting Planbureau Suriname

Uit de tabel blijkt dat volgens het voorstel van de Overheid de MCP een verlies van SRD 0,17
per liter gepasteuriseerde melk lijdt (SRD 1,80 – SRD 1,97), hetgeen het eigen voortbestaan in
gevaar brengt.
Daartegenover staat het voorstel van de Veehoudersbond, waarbij de MCP een winst van SRD
0,27 per liter maakt (SRD 2,50 – SRD 2,23), ook vanwege de verkoop van bijproducten (yoghurt,
chocolademelk).

3.1.2 Slachtvee
Aanvankelijk bestonden er practisch geen rundveebedrijven die uitsluitend gericht waren op de
productie van vlees. Historisch bekeken, werd slachtvee altijd beschouwd als bijproduct van de
melkveesector. Als gevolg van verslechtering van de melkveesector is in de afgelopen decennia
een omschakeling opgetreden in teelt van melk- naar slachtvee. Een structurele opzet van de
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slachtveehouderij begon in de zeventiger jaren toen door de Landsboerderij runderen van het ras
Zebu (Brahma’s) alsmede andere slachtveerassen en slachtveekruisingen werden geïmporteerd
uit voornamelijk de VS. Dit ging gepaard met de oprichting van een aantal slachtveebedrijven,
zowel parastataal als particulier, die zowel lokaal vee opkochten als slachtvee importeerden.
Als gevolg van het zeer beperkte gebruik van aanvullend veevoer, werd slachtveeproductie
beschouwd als die subsector waarin Suriname in staat was enig comparatief voordeel te behalen
met de mogelijkheid voor ontwikkeling van een levensvatbare exporthandel. Met name vanuit de
zijde van de Overheid bestond bezwaar tegen een dergelijk voornemen, vanwege het gevaar dat
de exporten zouden kunnen leiden tot vleestekorten op de lokale markt met als gevolg
prijsstijgingen. Het is daarom van belang om de te verwachten ontwikkeling in de vleesaanvoer
in de komende jaren in te kunnen schatten.
De productie van rundvlees voorziet in de lokale behoefte, hoewel er de laatste jaren wat
inslachting heeft plaatsgevonden en dus extra aandacht moet worden besteed aan het wederom
doen groeien van de rundveestapel. Dit kan extra ondersteund worden door een goede
dierziektebestrijding, waardoor de sterfte van met name kalveren kan worden teruggebracht.
De slachtveeteelt heeft naar verluidt een hoge binnenlandse toegevoegde waarde, vooral
vanwege de geringe brandstofkosten. Ook is het een arbeidsextensieve activiteit, hetgeen in ons
land met zijn kleine bevolking een belangrijke rol speelt.

Foto 2: Slachtvee aan de Vierde Rijweg

3.2 Varkensvee
De varkensteelt is intensief van aard. De varkens worden gehouden in stallen of hokken en
worden elke dag gevoed. Volgens informatie ontleend aan de Veeteeltgids voor Suriname, zijn er
aan de lokale varkensteelt zowel voor- als nadelen verbonden:
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Voordelen:
1. De varkensteelt is mogelijk op zowel gespecialiseerde als kleine, gediversifieerde
bedrijven;
2. Varkens hebben een snellere omzet dan andere veesoorten, het geïnvesteerd vermogen
wordt snel terugverdiend met het uitoefenen van de varkensteelt. De zeugen kunnen na
een korte drachtigheidsperiode van 112 – 120 dagen een worp van 6 – 12 biggen
produceren. Het duurt 6 – 7 maanden om een afgespeende big tot een verkoopgewicht
van 90 kg te kweken danwel af te mesten.
3. Varkens hebben een goede voerconversie; het zijn snelle groeiers, waardoor zij relatief
weinig voedsel behoeven.
4. Varkens behoren tot de omnivoren (alleseters) en kunnen vele soorten voeders goed
verdragen. Met uitzondering van de biggen kunnen varkens alle soorten voeding
verteren.
5. Voor de varkensteelt zijn er geen grote arealen vereist zoals bij de teelt van herkauwers.
6. Daar de varkensteelt intensief van aard is zijn de arbeidskosten relatief beperkt.
7. Varkenskwekers

zijn

in

staat

zich

snel

aan

te

passen

aan

gewijzigde

marktomstandigheden en prijsfluctuaties.
8. In Suriname komen er ten opzichte van andere landen in de regio geen economisch
belangrijke varkensziekten voor, zoals klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest en
brucellose.
9. Evenals bij de overige subsectoren in de veeteelt kan varkensmest gebruikt worden voor
bemesting van graslanden, landbouwgronden, aquacultuur- en visvijvers en ten behoeve
van de biogasproductie. De jaarlijkse mestproductie van een volwassen varken bedraagt
ca. 600 – 730 kg.
Nadelen:
1. Als er ziekten in het varkensbedrijf uitbreken hebben ze vaak ernstige gevolgen met hoge
sterftepercentages.
2. Voor de teelt van varkens wordt een behoorlijk opleidingsniveau alsmede goed
administratief, technisch en financieel management vereist.
3. De consumptiemarkt voor varkensvlees is beperkt.
4. Afhankelijk van de hygiënische en voedingsomstandigheden op de varkensbedrijven kan
er door stank en het aantrekken van vliegen milieuoverlast ontstaan voor de omgeving en
omwonenden.
5. Het belangrijste nadeel betreft het voer. Alhoewel reeds gesteld is dat varkens alleseters
(omnivoren) zijn, blijven ze grotendeels afhankelijk van de voeding , die in de meeste
gevallen ook voor de mens geschikt is; de mens is immers ook een alleseter. Hierdoor
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treedt er competitie op tussen mens en varken voor voedsel, zoals mais, rijst, zoete
bataat, cassave, bacoven enz. Vaak genoeg levert de menselijke consumptie een hogere
prijs op, waardoor het niet verantwoord is om deze producten als varkensvoeder te
gebruiken.
6. De bestaande regelgeving ten aanzien van varkensteelt is zwak met als gevolg een
gebrekkige structuur van de sector. Dit betekent dat er o.a. op het gebied van milieu
enkele maatregelen getroffen moeten worden, zoals het weglozen van mest.
7. Rasverbetering (bijv. versbloed). Weliswaar worden hier en daar initiatieven ondernomen
tot import van nieuwe rassen, maar dat is erg duur vanwege onder andere luchttransport.
8. Gebrekkige voorlichting vanuit het sector- ministerie.
In de varkensteelt worden de volgende typen bedrijven onderscheiden:
Vermeerderingsbedrijven, fokkerijen oftewel zeugenhouderijen; deze bedrijven
bestaan uit enkele beren, een groep zeugen en gelten (jonge zeugen die voor het
eerst gedekt worden of werden), een groep drachtige zeugen en gelten en een groep
zeugen met biggen. Deze biggen worden aangehouden tot ze de speenleeftijd
hebben bereikt en het grootste deel komt terecht in de mesterij. Een deel kan geschikt
worden bevonden voor de fokkerij.
Mesterijen; op deze bedrijven worden biggen vanaf 12 tot 15 kg vetgemest tot een
gewicht van 65 tot 90 kg.
Alhoewel er enkele gespecialiseerde mesterijen en vermeerderingsbedrijven bestaan, wijst de
praktijk uit dat de meeste varkensbedrijven bestaan uit gemengde, gesloten bedrijven (dus zowel
vermeerdering en vetmesting op hetzelfde bedrijf, zonder aankopen van buitenaf).
In Suriname worden sinds enkele jaren de
navolgende rassen gebruikt: Landvarken, York,
Hampshire, Pietrain. Het meest bekende en meest
gebruikte ras is het landvarken.
Ons land is zelfvoorzienend in de productie van
varkensvlees.

De

sector

ontwikkelt

zich

voorspoedig, vooral met de komst in het jaar 2002
Foto 3: Varkens

van het nieuw varkensslachthuis N.V. Varros in

het Bethesdagebied (District Paramaribo, ressort Livorno).
De voeding en het ras spelen een belangrijke rol bij de grootte van het slachtgewicht.
Hoewel gestreefd wordt naar een gewicht van 95 á 100 kg, wordt meestal afgemest op een
gewicht van tussen de 80 en 100 kg. De reden is gelegen in de voederconversie: als het varken
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langer dan normaal wordt gehouden, zal het meer eten, wat niet leidt tot relatieve
gewichtstoename.
Het ideale gewicht voor de slager is 90 kg. Suriname heeft geen gespecialiseerde fok- en
mestbedrijven. Er zijn wel plannen voor oprichting, maar het fokmateriaal is kostbaar vanwege
luchttransport.
De afgelopen jaren zijn er veel varkens geïmporteerd uit de Verenigde Staten en Nederland.
De behoefte betreft rassen die binnen 5 maanden vanaf geboorte een gewicht van 90 – 95 kilo
hebben bereikt.
Er is binnen de varkenssector in Suriname sprake van een geïntegreerde productiestructuur
(geïntegreerde groepen). Dit is overigens vrijwel overal ter wereld het geval. Het voorgaande
betekent dat een klein aantal varkenshouders de teelt-, slacht- en marktafzetfaciliteiten beheerst.
In Suriname beheersen de grote varkenshouders alle drie faciliteiten (van zeug tot mestvarken);
in volgorde van de grootte zijn dat de Rossignolgroep (Van Dijk), gevolgd door Van Beek en
d’Azevedo. Laatstgenoemde houdt zich echter uitsluitend bezig met afmesten.
Het aandeel van de grote varkensbedrijven in de vleesproductie is als volgt:
•

Rossignol (± 30 %)

•

Van Beek (± 20 %)

•

D’ Azevedo (dit bedrijf richt de bedrijfsvoering uitsluitend op het afmesten van de
varkens; aandeel onbekend).

De lokale productie van varkensvlees is voldoende voor de consumptie.
Er is in de varkenssector geen sprake meer van een georganiseerde structuur, wat in het
verleden (periode NACOVAR) overigens nooit goed heeft gewerkt. Er zijn wel voornemens om
een overkoepelende organisatie van varkenstelersop te zetten, zoals de APSS bij pluimvee.
Volgens informatie van de Rossignolgroep, wordt het aantal varkensboeren (bedrijven) in
Suriname geschat op ± 58, dit op basis van een inventarisatie in het jaar 2002. In 1991
daarentegen bedroeg de schatting ca. 1000 bedrijven.
Een groot deel van deze bedrijven is kleinschalig, met slechts 1 of 2 zeugen. De kans is klein dat
er meer dan 250 bedrijven zijn, aangezien de varkenshouderij als bijkomstige activiteit wordt
beschouwd. Het aantal middelgrote en grote bedrijven bedraagt waarschijnlijk minder dan 20.
Het aantal varkensbedrijven is sterk verminderd als gevolg van een terugval in de productie
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gedurende de laatste jaren vanwege voornamelijk de economische crisis in de afgelopen 15
jaren. Momenteel zijn voornamelijk de grote bedrijven in productie.
Volgens cijfers afkomstig van de afdeling Landbouwstatistieken van het Ministerie van LVV
bedroeg het totaal aantal varkens in 2005 ca. 28.640 stuks.

3.3 Pluimvee
Structuur van de Pluimveesector
Volgens de Associatie van Pluimvee Sector Suriname (APSS) moet onder pluimvee worden
verstaan: elke vogelsoort die in grote aantallen voor handelsdoeleinden gefokt wordt. Tot
pluimvee worden dan ook gerekend: kalkoenen, doksen, eenden, kippen en hoenders.
De pluimveesector is grotendeels samengesteld uit intensieve eenheden, die afhankelijk zijn van
(pluimvee)voer, dat grotendeels is samengesteld uit hoofdzakelijk geïmporteerde ingrediënten.
Er is sprake van een hoge mate van verticale integratie, hetgeen inhoudt dat slechts een klein
aantal bedrijven de kweek-, broed- en afzetactiviteiten domineren.
Over het algemeen wordt op basis van grootte en professionalisme onderscheid gemaakt in de
volgende soorten pluimveehouderij:
A. De achtertuinpluimveehouderij; deze vorm van productie wordt gerekend tot de klassieke
vorm van kippenhouderij (de zgn. scharrelkip op het erf). Het doel van deze productievorm is een
aanvullende bron van dierlijk eiwit te vormen voor het eigen gezin.
De investeringen zijn danook beperkt en de voeding bestaat vaak uit keukenafval.
B. De kleine landelijke pluimveehouderij; hier
gaat het om familiebedrijven die consumptieeieren of panklare kip produceren ten behoeve
van de lokale markt. De pluimveehouders
werken vrij professioneel en zijn voor hun
kuikens

afhankelijk

van

de

industriële

pluimveehouderijen.
C. De industriële pluimveehouderij; deze
productievorm

wordt

gekenmerkt

door

een

verticale specialisatie met ontkoppeling van
verschillende

deelactiviteiten

als

selectie,

vermeerdering, broeden, opfok, leg en slacht;
Foto 4: Pluimvee

door schaalvergroting waarbij verregaande mechanisatie de arbeid per eenheid van product
minimaliseert. Tezamen met de verticale specialisatie treedt er integratie op, waarbij de
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verschillende schakels in het productieproces middels contracten en andere vormen van
samenwerking aan elkaar worden gebonden.
Kippen
Aangezien kippen de belangrijkste component vormen binnen de pluimveesector, zal vooralsnog
deze subsector worden belicht. Suriname is heden ten dage niet meer zelfvoorzienend voor wat
betreft de productie van kippenvlees en -eieren. Sinds begin jaren negentig wordt namelijk
bevroren kip geïmporteerd, in eerste instantie om de piek te dekken in de vraag rond
hoogtijdagen (zoals Kerst). Gaandeweg kregen deze importen een permanent karakter en
vormen ze nog altijd een bedreiging voor de ontwikkeling van de lokale pluimvee-industrie.
De pluimveeteelt geschiedt voornamelijk op moderne wijze, waarbij hybriden worden gebruikt
voor zowel de eier- als vleesproductie. Behalve deze moderne productiemethoden worden ook
op extensieve wijze kippen gehouden op kleine bedrijven en erven.
De voornaamste ontwikkeling in de recente jaren betrof de uitbreiding van de broedstapel, met
als doel de afhankelijkheid te verminderen ten opzichte van de import van broedeieren.
De productie van eieren is voldoende om de lokale vraag op te vangen. De lokale productie van
kippenvlees voorzag vroeger vrijwel geheel in de lokale behoefte. Door concurrentie van
geïmporteerde goedkope kipdelen is het aandeel van de lokale productie in de consumptie
gedaald. De Surinaamse pluimveeproductie is in relatie tot de Caricom-regio redelijk efficiënt. De
kostprijs op basis van hele slachtkippen is zelfs vergelijkbaar met efficiënte producenten in de
VS.
Overig pluimvee
Tot het overig pluimvee worden gerekend: doksen en eenden, kalkoenen, hoenders.
De doksen en eenden worden op extensieve wijze geteeld. Het doksenvlees is zeer gewild bij
verscheidene bevolkingsgroepen. Kalkoenen zijn ook zeer gewild; het vlees is vooral in trek rond
de kerstdagen. Behalve lokaal geproduceerd vlees wordt er ook kalkoenenvlees geïmporteerd uit
de VS.

3.4 Geiten en schapen
Het telen van geiten en schapen brengt een aantal voordelen met zich mee: ze vormen een
goede aanvulling op kleine boerderijen vanwege de productie van vlees, huid, mest en
nakomelingen voor de verkoop.
Deze kleine herkauwers zijn altijd van speciaal belang geweest voor het Islamitisch deel van de
bevolking. Er kan hier niet gesproken worden van specifieke 'rassen'. De teelt geschiedt op
extensieve wijze.

31

Stichting Planbureau Suriname

Agrarisch Potentieël

Subsector Veeteelt

3.5 Overig vee
Tot overig vee worden gerekend: paarden, muildieren, ezels en karbouwen.
De paarden zijn niet zozeer van belang in de agrarische sector. Hun aantal is vrijwel altijd
beperkt gebleven tot enkele honderden en ze worden voornamelijk voor recreatie- doeleinden
gehouden. Naar verluidt worden bij enkele slachtveebedrijven paarden gebruikt bij de controle
van het slachtvee. Sedert enkele jaren is er een dynamische ontwikkeling in de paardenrensport;
op enkele locaties in het district Wanica worden regelmatig wedstrijden gehouden.
De muildieren en ezels zijn geringer in aantal dan de paarden; in de tachtiger jaren gebruikten de
oliepalmbedrijven muildieren voor transportdoeleinden op de oliepalmvelden. Na stopzetting van
de activiteiten op deze bedrijven hebben deze dieren geen verdere rol van betekenis meer
vervuld.
De karbouwen zijn nooit van noemenswaardig belang geweest. Vroeger werden karbouwen (de
zgn. swamp buffalo) gebruikt voor de uitsleep van hout o.a. in het Corantijngebied.

3.6 Slacht- en verwerkingsfaciliteiten
•

Slachthuizen (Slachthuiswezen)

Tot vóór de opening van het particulier runderslachthuis Argema in augustus 1999 was het
slachthuiswezen uitsluitend een publieke aangelegenheid. In 2003 werd de privatisering verder
gestalte gegeven met de oprichting van het particulier varkensslachthuis Varros. In 2004 volgde
de oprichting van het particuliere kipslachthuis NV Sranan Fowru. Vanwege verkeerde
inschattingen van de runderstapel, was Argema niet langer in staat haar productiedoelstelllingen
te realiseren en werd het bedrijf geveild. Thans is het slachthuis in andere handen overgegaan
onder de naam NV Sure Beef. Al deze particuliere slachthuizen voldoen aan de door EU
gehanteerde normen.
De slachthuizen te Beekhuizen (Abbatoir), Nickerie en Coronie zijn nog altijd onder beheer van
de Overheid (Onderdirectoraat Veeteelt, afdeling Slachthuiswezen).
Na de oprichting van Argema waren er zijdens het Ministerie van LVV plannen om het
rundergedeelte van het Abbatoir te sluiten.
Als gevolg van door Argema gehanteerde tarieven, die veel hoger lagen dan die bij het oude
slachthuis, ontstond er met name vanuit de zijde van de Vereniging van Islamitische Slagers
ontevredenheid. Van het Ministerie van LVV werd in het jaar 2000 toestemming verkregen om
het oude slachthuis voor twee jaren te gebruiken, onder de voorwaarde dat er vernieuwingen en
aanpassingen werden gepleegd, teneinde te voldoen aan de minimale eisen.
Deze toestemming werd verlengd tot december 2005.
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Inmiddels is het slachthuiswezen in Paramaribo door het Ministerie van LVV afgestoten en staan
slechts de slachthuizen te Nickerie en Coronie nog onder beheer van het Ministerie. Ook vinden
er in met name Wanica, Saramacca, Commewijne en Para huisslachtingen (particuliere
slachtingen) plaats met toestemming van de Veterinaire Inspectie van het Ministerie van LVV.
Na de opening van het particulier varkensslachthuis Varros NV werd het varkensge-deelte van
het oude abbattoir gesloten en is slechts het rundergedeelte nog open.
Van de bestaande slachthuizen in Suriname beschikken slechts NV Sure Beef en NV Varros
over de USDA/EU- standaarden, waardoor eventuele vleesexporten slechts via bovenvermelde
slachthuizen mogelijk zouden zijn. Teneinde standaarden in de bestaande slachthuizen te
verbeteren, zijn er investeringen vereist.
In het licht van de huidige mondiale ontwikkelingen zal de Overheid zich zoveel als mogelijk
trachten terug te trekken uit de directe slacht- en verwerkingsactiviteiten, zoals management en
de zorg voor voorzieningen en zich moeten concentreren op inspectie en controle.
Suriname kan namelijk voordeel trekken uit het exportpotentieel, terwijl daarentegen de
individuele slagers kunnen ervaren dat op strict commerciële basis het exportpotentieel de
additionele kapitaalsinvestering niet kan rechtvaardigen.
Geslacht rund- en varkensvlees wordt in slagerijen verwerkt en verkocht als half- en eindproduct.
Eén der beleidsmaatregelen van het Ministerie van LVV is dan ook dat het particulier initiatief
met betrekking tot de bouw van slachthuizen in Coronie en Nickerie alsmede de bouw van een
varkensslachthuis zal worden ondersteund.
•

Slacht en verwerking van Pluimvee

Bij de slacht en verwerking van pluimvee zal hoofdzakelijk de kippenteelt worden besproken.
Kippen worden zowel levend als geslacht en schoongemaakt (panklare kip) verkocht.
Pluimveeverwerking is niet gebonden aan regulering van vlees en inspectie zijdens de
ministeries van LVV en Volksgezondheid. Pluimvee is namelijk in de relevante wetgeving, niet
aangeduid als slachtdier, maar is de verwerking gedefinieerd als te zijn een agrarische activiteit,
waarvoor

geen

industriële

vergunning

vereist

is.

De

schattingen

van

de

pluimveevleesvoorziening in Suriname zijn dus gebaseerd op berekeningen van de aanvoer van
kippen en voer en kunnen derhalve onderhevig zijn aan significante miscalculaties, met name
tijdens beperkte beschikbaarheid van voercomponenten. Het slachten van pluimvee geschiedt
overwegend in kleine bedrijfsfaciliteiten met weinig apparatuur. Deze faciliteiten staan over het
algemeen onder beheer van klein- of groothandelaren die de levende kippen opkopen van de
kippenkwekers. Ook zijn er enkele kippenslachterijen met een significant aandeel in de
vleesproductie: Espee Kippen NV, Suki NV, Suribreed/Surihatch, Interchicken NV en Sranan
Fowru NV (In 2004 werd tevens een moderne kippenslachterij van NV Sranan Fowru in gebruik
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genomen in het ressort Lelydorp, District Wanica, met een gemiddelde slachtcapaciteit van
10.000 – 15.000 kippen per week).
De verwerking in de kippenslachterijen is arbeidsintensief. Het gebrek aan regulering is
grotendeels ontstaan vanwege de praktische problemen bij het organiseren van het grote aantal
slachtfaciliteiten, waarvan vele eenvoudig zijn uitgerust en periodiek worden gebruikt. Deze
situatie draagt bij aan een gezondheidsrisico en zal in de naaste toekomst de nodige aandacht
moeten krijgen. Met de toegenomen dominantie van enkele groepen binnen de pluimveesector,
moet het mogelijk zijn om tenminste de grote slacht- en verwerkingsfaciliteiten te inspecteren in
het belang van de voedselveiligheid. De geslachte kippen worden, na van ingewanden te zijn
ontdaan, gewoonlijk verpakt in plastic zakken en ingevroren, teneinde ze te conserveren
gedurende de periode van verkoop en distributie.
•

Melkverwerking

De rauwe koeienmelk (ook wel boerenmelk genoemd) wordt grotendeels opgekocht en verwerkt
door de Melkcentrale Paramaribo (MCP) NV. De melk op de boerderijen wordt in melkbussen
opgeslagen en via een collectiesysteem in de verschillende regio’s opgehaald door transporteurs
en bij de Melkcentrale bezorgd.
De melk wordt in het productieproces gecombineerd met geïmporteerde melkpoeder en verwerkt
tot respectievelijk gepasteuriseerde volle, halfvolle en magere melk alsook yoghurt, vla en
chocolademelk (sucamel). De Melkcentrale heeft een maximale productiecapaciteit van ca.
80.000 liters gepasteuriseerde melk per dag, terwijl volgens schattingen de huidige
productiecapaciteit ca. 40.000 liters per dag zou moeten zijn.
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Hoofdstuk 4. Veevoeding
Met betrekking tot veevoeding kan een onderscheid worden gemaakt tussen veevoer, grasland
en bijproducten.
Onderstaand worden enkele algemene aspecten van achtereenvolgens de veevoer en
veevoerindustrie, grasland en bijproducten besproken.

4.1 Veevoer geproduceerd door de veevoederindustrie
Veevoer kan worden omschreven als een product dat is samengesteld uit de grondstoffen maïs
en soyameel en bijvoegingen, zoals rijst en slijpmeel, concentraten, kalk, grasmengsels, ureum,
vismeel, mineralen, vitaminen en antibiotica. Deze bijvoegingen zijn noodzakelijk voor de
gewenste samenstelling van het voer teneinde in de energie- en eiwitbehoeften van het vee te
kunnen voorzien. Slijpmeel is het voornaamste lokale bijproduct dat wordt gebruikt voor veevoer,
dat meestal is te verkrijgen in de vorm van korrels van een bepaalde grootte (pellets) om het
wegen en inzakken te vergemakkelijken. Ook zijn deze korrels de beste manier om te voorzien in
de behoeften van het vee.
Een regelmatige en stabiele voervoorziening is belangrijk voor de ontwikkeling van de
veeteeltsector in Suriname, voornamelijk omdat het de belangrijkste kostenfactor is voor de
bedrijfsvoering. De samenstelling van het voer zal afhangen van de volgende factoren:
•

De behoeften van het soort vee; daarbij moet worden gelet op de kwaliteit van het voer
(voedzaamheid, eiwitgehalte, enz.); bij herkauwers en paardachtigen bestaat de voeding
hoofdzakelijk uit gras, waardoor deze dieren ten opzichte van pluim- en varkensvee
minder afhankelijk zijn van geïmporteerd veevoer;

•

De leeftijd van het vee;

•

Het doel van het houden van vee (melk-, vlees- en/of eierenproductie).

De vereiste voedingsstandaarden dienen te worden gehandhaafd, teneinde een optimale
productie te bereiken.
In Suriname zijn operationeel de veevoerfabrieken: Vitalo, Vesu, Oudsten. Ook produceren
enkele grote veeboeren voer, voornamelijk voor hun eigen veestapel, de zogenoemde
zelfmengers. Vitalo bezit het grootste marktaandeel. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
het geschatte marktaandeel van zowel de veevoerfabrieken als de zelfmengers .
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Tabel 5. Overzicht van het geschatte marktaandeel van de veevoerfabrieken en de
zelfmengers in Suriname per juli 2006.
Veevoerfabriek

Geschatte
Marktaandeel (%)

Vitalo

60 %

Vesu

15 %

Oudsten

15 %

Zelfmengers

10 %

Bron: Ministerie van LVV, Afd Landbouwstatistieken; NV Vitalo, juli 2006

De volgende soorten veevoer worden geproduceerd:
I.

Runderenvoer;

in

deze

gaat

het

om

supplementair

voer

voor

kalveren,

geconcentreerd voer voor de melkproductie, geconcentreerd voer voor de
vleesproductie
II.

Varkensvoer; voer voor pas geworpen biggen tot een leeftijd van 2 – 3 weken (starter
feeds), supplementair voer voor biggen ouder dan 2 – 3 weken (creep feeds), voer
voor volgroeide vrouwelijke varkens, voer voor varkens tot een gewicht van 30 – 60
kg

III.

Voer

voor

pluimvee;

hier

kan

worden

onderscheiden

slachtkippenvoer

en

legkippenvoer.
De veevoerfabrieken zullen een belangrijke rol blijven vervullen in de totale voervoorziening.
Daarom dienen alle mogelijkheden te worden aangewend om hun kwaliteit en dienstverlening te
verbeteren en zo het vertrouwen van de veeboeren te (her)winnen.
Er hebben zich de afgelopen twee decennia belangrijke veranderingen voorgedaan in de
productie, samenstelling en prijs van mengvoeders, waardoor het gebruik van alternatieve
voerbronnen belangrijk is geworden. Ook is er een groeiende belangstelling voor de lokale
productie van voeringrediënten, teneinde importen te vervangen.

4.2 Grasland
Gras vormt in het bijzonder voor de herkauwers de belangrijkste voedselbron.
De voedingswaarde van grassen wordt voornamelijk beinvloed door het klimaat, het
groeistadium van de grasplant en de bodem. Het vochtgehalte van de grassen is hoger
naarmate deze jonger zijn, dus nemen de klimatologische omstandigheden een belangrijke
plaats in.
De grassoorten kunnen worden onderverdeeld in snijgrassen en weidegrassen.
Snijgrassen worden gesneden en na eventueel hakselen toegediend aan het vee op de stallen.
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Weidegrassen worden meestal door het vee gegrazen, maar kunnen ook gesneden worden.
In de regel worden weidegrassen aangeplant omdat snijgrassen zeer arbeidsintensief zijn.
In de tabel wordt een overzicht gegeven van de in Suriname geschikte en gebruikte grassoorten.
Tabel 6. Overzicht van de in Suriname geschikte en gebruikte grassoorten.
Snijgrassen

Weidegrassen

Olifantsgras

Tannergras

Guatemalagras

Palissadegras

Paardegras

Coebitigras

Paragras

Schapegras
Kongogras
Loekoentoe
Pangola
Waterpangola
Paardegras
Beschuitgras
African Star
Reuze African Star

Bron: Veeteeltgids voor Suriname, Herkauwers 1995.

Deze grassoorten kunnen an de hand van bodemgeschiktheid en waterbestendigheid alsvolgt
worden ingedeeld.
Tabel 7. Indeling van de voor Suriname geschikte grassoorten naar bodemgeschiktheid
en waterbestendigheid.
Bodemtype
Klei

Droog

Drassig

Nat

Guatemalagras

Paragras

Paardegras

Pangola

Paardegras

Loekoentoe

Loekoentoe

Beschuitgras

Waterpangola

Guatemalagras
Olifantsgras
Zand & Leem

Kongogras
Schapegras
Waterpangola
Beschuitgras

Bron: Veeteeltgids voor Suriname, Herkauwers 1995
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Het belang van grasland is toegenomen, sedert de kosten van te importeren aanvullende
voedingsbronnen zijn gestegen. De verbetering van het grasland, van uitermate belang voor
melk en rundvlees, is tot nog toe onvoldoende geweest.
De verdere ontwikkeling en verbetering van grasland dient daarom als één van de prioriteiten te
gelden bij de verhoging van de rundveeteeltproductie.
Behalve grassen zijn leguminosen eveneens van belang bij de veevoeding. Leguminosen zijn
planten die peulen als vrucht voortbrengen. Ze leven samen met bacteriën die in knolletjes op de
wortels leven. Leguminosen leveren de bacteriën een schuilplaats en suikersappen op, die in ruil
stikstof binden (fixeren) in de plant. Het is onmogelijk om op een weiland met uitsluitend grassen
het gehele jaar door in voldoende eiwitten te voorzien; na drie maanden daalt het eiwitgehalte
naarmate het gras ouder wordt.
Leguminosen bieden vele voordelen: ze brengen stikstof in de bodem en zorgen zo voor een
betere kwaliteit en grotere hoeveelheid gras. Voorts bevatten leguminosen meer eiwitten dan
grassen.

4.3 Bijproducten als veevoer
Bijproducten die worden aangewend voor aanmaak van veevoer zijn:
1. Slijpmeel, het voornaamste bij- en afvalproduct dat wordt gebruikt als veevoer.
De beschikbare hoeveelheden zijn gerelateerd aan de hoeveelheden cargorijst, verwerkt
voor lokaal gebruik.
2. Tarwezemelen; de productie is gerelateerd aan import van tarwe voor meelproductie.
3. Brouwerij- en distillatiegranen
4. Vis- en garnalenafval.
5. Bacovenafval
6. Fruitafval en perskoek
7. Hospitaal- en restaurantafval
8. Palmkernkoek (perskoek)
9. Kippenmest
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Hoofdstuk 5. Ruimtelijke ordening ten behoeve van de veeteeltsector
In dit hoofdstuk komen zowel de potentiële fysieke mogelijkheden als de actuele regionale
spreiding voor de veeteeltsector in Suriname aan de orde.
De aanleiding tot bespreking van de ruimtelijke ordening van de veeteeltsector is gelegen in het
feit dat er aan de hand van bodemkundig onderzoek en inventarisatie in de afgelopen veertig
jaar voldoende gronden geschikt bevonden zijn voor het uitoefenen van veeteelt. Deze gronden
zijn grotendeels vooralsnog om diverse uiteenlopende redenen niet in cultuur gebracht. Ook is er
nog in onvoldoende mate een cultuur ontwikkeld om ruimtelijke informatie gestructureerd te
gebruiken in besluitvormingsprocessen, beleidsontwikkeling en uitvoering.
In de praktijk blijkt dat er in de verschillende regio’s van het land veeteelt wordt bedreven op
zowel geschikte als niet-geschikte gronden.
Tevens doet zich het fenomeen voor, waarbij de agrarische sector (en dus ook de veeteeltsector)
in vele traditionele agrarische gebieden onder grote druk staat van verkavelingsactiviteiten ten
behoeve van de woningbouw. Dit kan zonder meer als verontrustend fenomeen worden
aangemerkt, daar de continuiteit van de agrarische productie en derhalve de voedselzekerheid in
gevaar komt.
Grond kan als één van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen van Suriname worden
aangemerkt en vormt de basis waarop ruimtelijke ordening gestoeld is.
Er dient danook een dusdanige mobilisatie plaats te vinden dat grond ook daadwerkelijk een
effectieve functie gaat vervullen ter versnelling van de economische ontwikkeling.
De noodzaak tot betere benutting van ruimtelijke informatie wordt eveneens door het Ministerie
van LVV erkend en alszodanig zal als onderdeel van het Agrarisch Sector Plan (ASP) het project
Ruimtelijke analyse en planning worden uitgevoerd. Doel is het beter benutten van ruimtelijke
informatie in beleidsontwikkeling en -uitvoering in de agrarische sector, hetgeen nagestreefd zal
worden via de opzet van een geografisch informatie-systeem (GIS). Ruimte is één van die
belangrijke horizontale thema’s die voor alle subsectoren van de agrarische sector van belang
zijn. Informatie met een ruimtelijke component krijgt veel meerwaarde als deze in onderlinge
samenhang kan worden geanalyseerd en vormt een basis voor besluitvorming en een effectief
en duurzaam meerjarenbeleid. Dergelijke informatie over Suriname is ruim aanwezig. Zo is de
bodem van de hele kustvlakte gedetailleerd in kaart gebracht.
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Via de in dit hoofdstuk gepresenteerde informatie zal een aanzet worden gegeven tot het
scheppen van een ruimtelijk kader, dat gedurende vele jaren mede bepalend kan zijn voor de
verdere ontwikkeling van de veeteeltsector.
Allereerst zullen de potentiële fysieke mogelijkheden worden belicht, waarna de actuele
regionale spreiding voor de veeteeltsector in Suriname aan de orde komt.

5.1 De potentiële fysieke mogelijkheden voor de veeteeltsector
Als onderdeel van het Onderzoek Agrarisch Potentieel in Suriname is door het Onderdirectoraat
Ruimtelijke Ordening en Milieu van de Stichting Planbureau Suriname in 2004 een digitale
Indicatieve kaart van het Agrarisch Potentieel van het noordelijk deel van Suriname uitgebracht.
Deze kaart geeft een algemene en globale beschrijving van de grondgebruiksmogelijkheden voor
de agrarische sector. Uitgaande van deze kaart is een voor veeteelt specifieke kaart ontworpen
(zie bijlage 1) waarop geschikte en ongeschikte gebieden van Noord-Suriname zijn aangegeven.
De bodemgesteldheid en topografie van Suriname zijn als volgt gerangschikt. Vanaf de kust naar
het zuiden toe onderscheiden we:
- De Jonge Kustvlakte;
- De Oude Kustvlakte;
- Het Zanderij deklandschap;
- Het lage en hoge heuvelland.
Ook komen in de grote rivierdalen complexen van oeverwallen en kommen voor. Elk van deze
zones bestaat uit bodemkundige landschappen die worden gekenmerkt door een combinatie van
eigenschappen, die bepalend zijn voor het agrarisch potentieel.
Blijkens literatuurstudies zijn de geschikte gronden met een redelijke potentie voor het uitoefenen
van veeteelt (in het bijzonder rundveeteelt):
a.

Het Jonge Kustvlakte ritsenlandschap;

b. De kleiplaatgronden in de Jonge Kustvlakte;
c. De

hoger

gelegen

gronden

in

de

Oude

Kustvlakte

vanwege

de

goede

afwateringsmogelijkheden van aan te leggen grasland;
d. Het Lelydorp ritsenlandschap;
e. Het ongebleekte Zanderijplateaulandschap;
Uitgaande van de Indicatieve kaart voor het Veeteeltpotentieel (bijlage 1) alsmede
literatuurstudies kunnen per district de potenties voor de veeteeltsector alsvolgt worden
weergegeven.
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Voor wat betreft het district Paramaribo zijn zowel de noordelijk gelegen ressorten (Blauwgrond,
Munder, Weg Naar Zee) alsmede de zuid-westelijk gelegen ressorten die aan Wanica grenzen
(ressorten Tammenga, Livorno, Pontbuiten), matig geschikt tot geschikt voor de uitoefening van
veeteelt (aanleg van weide, melk- en slachtvee, extensieve veeteelt). Het overgote deel van
deze gebieden is echter uitgegeven voor andere doeleinden, waaronder bewoning. De
geschiktheid van deze gebieden spruit voort uit de navolgende voorkomende bodemtypen:
•

Goed tot matig gedraineerd fijnzand, midgrofzand, fijnzandige leem, dat geschikt is voor de
aanleg van weide (grasland) en de uitoefening van melk- en slachtveeteelt;

•

Zeer slecht gedraineerde halfgerijpte klei met bruine en olijfkleurige vlekken, matig geschikt
voor slachtveeteelt in combinatie met mechanische rijstbouw

In Wanica biedt voornamelijk het midden en noordelijk gedeelte perspectieven voor het houden
van grootvee, terwijl het zuid-westelijk deel geschikt is voor zowel grootvee als pluim- en
varkensvee. Voor wat betreft de Jonge Kustvlakte lenen de navolgende gronden zich voor de
veeteelt:
A. De zandritsen bestaande uit:
•

Ritsrug (hoogste deel van het ritslichaam) opgebouwd uit zeer fijn zand, goede
doorlatendheid en goed gedraineerde gronden. Behalve voor intensieve tuinbouw en
meerjarige (boom)gewassen zijn deze gronden ook geschikt voor veeteelt.

•

Ritsflank- en ritsvoetgronden: op deze gronden kunnen na ontwatering snijgrassen als
grasland worden aangeplant ten behoeve van herkauwers.

B. De zwinkleigronden: in de droge tijd na ontwatering kunnen op deze gronden goede
weidegronden voor het vee worden aangelegd.
Van de Oude Kustvlakte-gronden (Lelydorplandschap) komen de onderstaande gronden in
aanmerking:
•

Plaatvoetgronden; na ontwatering zijn deze gronden matig geschikt voor eventueel
aanplanten van snijgrassen.

•

Plaatflankgronden; deze gronden zijn in agrarisch opzicht vergelijkbaar met de
plaatvoetgronden, hoewel ze bij toepassing van de juiste cultuurtechnische maatregelen
iets beter geschikt zijn.

•

Zandige rugplaatgronden; deze gronden hebben weinig wateroverlast en kunnen in
agrarisch opzicht tot de beste gronden worden gerekend.

De noordelijk gelegen ressorten in Wanica, te weten Kwatta, Saramaccapolder alsmede de
ressorten Koewarasan en Houttuin worden hoofdzakelijk gekenmerkt door de navolgende
geschikte bodemtypen:
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Kunstmatig gedraineerde halfgerijpte en gerijpte klei met rode, gele en bruine vlekken.
Grotendeels gaat het hier om verlaten plantages en recent ingepolderd land, dat geschikt
is voor extensieve veeteelt.

•

Goed tot matig gedraineerd fijnzand, midgrofzand, fijnzandig leem met als geschiktheid
de aanleg van weide (grasland) en de uitoefening van melk- en slachtveeteelt.

In de zuidelijker gelegen ressorten komen de volgende geschikte bodemtypen voor:
•

Kunstmatig gedraineerde halfgerijpte en gerijpte klei met rode, gele en bruine vlekken.
Grotendeels gaat het om verlaten plantages en recent ingepolderd land, welke geschikt is
voor extensieve veeteelt.

•

Matig goed en onvolkomen gedraineerde (zandige) leem (stof) klei. Dit bodemtype is
matig geschikt voor slachtvee en geschikt voor varkensvee.

In Nickerie bieden de ritsgronden goede mogelijkheden voor het bedrijven van pluimveeteelt,
mede gezien de aanwezige van gunstige natuurlijke omstandigheden voor de teelt van
veevoedergewassen (maïs, sorghum enz.). Verder lenen de aan weerszijden van de OostWestverbinding gelegen polders zich voor de aanleg van grasland ten behoeve van grootvee.
Coronie blijkt grotendeels ongeschikt voor de graslandcultuur ten behoeve van rundveeteelt,
maar biedt goede mogelijkheden voor schapenhouderij onder kokospalmen en wel op goed
ontwaterde ritsen. Evenals in Nickerie is pluimveeteelt mogelijk vanwege de aanwezige
ritsgronden in relatie tot de teelt van veevoedergewassen.
In Saramacca komt onder andere voor de Demeraraformatie die deel uitmaakt van de Jonge
Kustvlakte. De formatie bestaat uit jonge rivier- en zeeafzettingen.
Binnen de Demeraraformatie komt het ritsenlandschap voor welke wordt gekenmerkt door
hooggelegen, langgerekte, door rivieren afgezette zandlichamen met daartussen zwampgronden
met een zwaardere textuur.
De ritsgronden behorende tot deze formatie hebben een textuur van midgrof tot fijn zand en zijn
uitstekend geschikt voor de aanleg van grasland.
Het gebied gelegen achter de percelen van de Larecoweg (ressort Groningen) en het
Garnizoenspad (ressort Wayamboweg) omvat een groot areaal van ca. 40.000 tot 50.000 ha dat
behalve voor rijstteelt, ook geschikt is voor veeteelt.
Commewijne ligt grotendeels in de Jonge Kustvlakte en is opgebouwd uit mariene afzettingen
van de Demeraraformatie uit het holoceen. Het landschap bestaat uit:
•

zand- en schelpritsen

•

zware zeeklei, waarop uitgebreide zwampen voorkomen
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rivier- en estuariumoeverwallen, die eveneens uit zware klei bestaan.

De Jonge Kustvlakte kan onderverdeeld worden in het ritsenlandschap, het zwamplandschap,
het polderlandschap, pegasse en veenlandschap. De kleigronden van de Jonge Kustvlakte zijn
alle zeer zwaar, met een hoog percentage afslibbare delen (80 – 90 %). De kleien zijn relatief
arm aan calcium en rijker aan magnesium.
De verder gerijpte, minder doorlaatbare kleien komen in het algemeen in aanmerking voor de
aanleg van grasland ten behoeve van rundveeteelt.
Meer naar het midden in dit district ligt de Oude Kustvlakte die hoofdzakelijk is opgebouwd uit
mariene afzettingen van de Boven-Coropinaformatie. De Oude Kustvlakte bestaat uit zand-,
leem- en kleigronden en kan onderverdeeld worden in het Oude Ritsenlandschap en het
Paralandschap. De ritsgronden (lemen en zanden) van het Oude Ritsenlandschap zijn geschikt
voor een aantal agrarische activiteiten, zoals voor de aanleg van grasland ten behoeve van
rundvee. De kleigronden van het Paralandschap bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor
extensieve veeteelt.
Voorts bieden de vele ritsgronden uitgestrekt over het gehele district mogelijkheden. In het
bijzonder de ritsen gelegen aan beide zijden van de Oost-Westverbinding. De mogelijkheden
voor veeteelt in Peperpot en de nabije omgeving (ressort Meerzorg) zijn goed.
Het gebied ten zuiden van de Oost-Westverbinding, bestaande uit oude zeeklei (het zgn.
Lelydorplandschap) is geschikt voor de uitoefening van de intensieve melk- en slachtveeteelt.
Voorts bieden de hoger gelegen oevergronden aan de rechteroever van de Commewijnerivier
mogelijkheden voor de teelt van grootvee. Alhoewel de veeteelt in Marowijne overwegend
bedreven wordt ten behoeve van de zelfvoorziening van de lokale gemeenschappen, bevindt
zich in het zuiden voldoende geschikte grond voor de aanleg van grasland voor zowel kleine als
grote herkauwers. Ook in het kustgedeelte op de ritsen en de ingepolderde gebieden is veeteelt
mogelijk. In het gebied tussen Papatamkondre en Bigiston is na bodemkundig onderzoek een
voor veeteelt matig geschikt areaal van ca. 1200 ha aanwezig gebleken. De voor veeteelt
bestemde gebieden in dit district beslaan volgens literatuurstudies een oppervlak van ca. 30.000
ha met voldoende uitbreidingsmogelijkheden.
Para leent zich overwegend in zijn geheel voor de uitoefening van veeteelt.
Voor het middengebied, gelegen tussen Matta en Rijsdijk (het zgn. Matrijsgebied) bevinden de
gronden zich in de overgangsgordel die bijzondere economische perspectieven biedt, gezien de
grootte van het aaneengesloten gebied voor agrarische doeleinden geschikte gronden. Tevens is
uit een studie, verricht door het Celos in de jaren zeventig, gebleken dat de kosten voor inrichting
en ontginning van dit gebied geringer zijn ten opzichte van gebieden in de Jonge Kustvlakte.
Dit middengebied, is door de Dienst Landsbosbeheer bestemd als bosconversiegebied en kan
na eventuele kaalkap worden aangewend voor onder andere veeteelt.
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In het door het Planbureau opgestelde Matrijsplan (1989 en geactualiseerd in 1997) zijn op
grond van bodemkundige analyses en literatuurstudies de navolgende gronden, die geheel en/of
ten dele in het bosconversiegebied vallen, geïdentificeerd voor de gemechaniseerde landbouw
en veeteelt:
1. Matrijs-Noord: de Lelydorpritsgronden, groot 5000 ha, waarvan 4000 ha te
bestemmen voor melkveebedrijven;
2. De Lelydorpplateaugronden, totaal 18500 ha, te bestemmen voor onder andere
slachtvee;
3. Een areaal groot 10000 ha van de Para scholgronden bezit de potentie voor
onder andere slachtveebedrijven.
Ook het Zanderijgebied leent zich goed voor pluim- en varkensvee, vanwege de betere absorptie
van de gronden.
Voor het stroomgebied van de Beneden-Suriname vanaf Afobaka tot aan Phedra (de zgn.
bovenstroomse gebieden), gelegen in Brokopondo zijn de volgende landtypen matig geschikt
tot geschikt voor de aanleg van grasland ten behoeve van de veeteelt (weidebouw):
•

Vlak tot licht golvend land; specifiek gaat het hier om de landschappen oevervlaktes
(matig geschikt) en de middenterassen (geschikt);

•

Golvend land; de voor weidebouw geschikte landschappen zijn de erosieterrassen, Tibiti,
Karia en als matig geschikt de landschappen Gonini en Compagnie;

•

Versneden plateauland met als geschikt landschap de hoogterassen en het
Kaurilandschap als matig geschikt;

•

Matig steillaag heuvelland; de hieronder vallende landschappen Masonia, Stondansi en
Awara zijn matig geschikt voor de weidebouw.

Op grond van verzamelde bodemkundige gegevens en verkregen landbouwresultaten afkomstig
van uitgevoerde studies in het westelijk deel van Sipaliwini (ressort Kabalebo) kunnen
vooralsnog de navolgende bestemmingen ten behoeve van veeteelt worden gegeven:
•

Ter hoogte van Washabo (oost en noord-oost) zijn de fluviatiel beïnvloede Lelydorp
zanden en zandige lemen geschikt voor de aanleg van grasland ten behoeve van
melkvee

•

In het zuiden ter hoogte van de verbindingslijn Matapi – Stondansie lenen de
ongebleekte zandige lemen en granietverweringsgronden zich voor de aanleg van
veeweide ten behoeve van middenstands- en groot intensieve en semi-intensieve
slachtveebedrijven
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Specifiek lenen de volgende gronden zich voor veeteelt:
•

Zanderijgronden; van deze gronden zijn de ongebleekte gronden geschikt voor de aanleg
van grasland ten behoeve van zowel groot- als kleinvee.

•

De oeverwal- en komgronden; deze gronden zijn aan de hand van doorlatendheid en
hoogteligging onder te verdelen in stofleem en kleigronden enerzijds en venige en kleiige
zwamp- en geulgronden anderzijds. Van de stofleem- en kleigronden zijn de beter
gedraineerde geschikt voor intensieve melk- en slachtveeteelt.

•

De residuaire gronden; tot deze gronden behoren onder andere de matig goed tot goed
gedraineerde zandige leem-, zware leem- en kleigronden met hellingen van 8 – 16% (z.g.
Tibiti-landschap). Blijkens literatuurstudie kan alleen aan deze categorie een zekere mate
van geschiktheid voor agrarische ontwikkeling worden toegeschreven. De beste gronden
in deze categorie zijn waarschijnlijk geschikt voor onder andere veeteelt.

Ten noorden van de spoorweg tussen Bakhuys en Apoera zijn er productiemogelijkheden voor
de opzet van veeteeltbedrijven. Aan weerszijden van de spoorlijn tussen Apoera en de Paris
Jacobkreek is in het noorden ca. 60.000 ha land geschikt voor veeteelt.
Een belangrijk gebied dat zich uitstekend leent voor de aanleg van grasland ten behoeve van de
slachtveeteelt is de bosgordel, welke ruwweg loopt van oost naar west door het nabijgelegen
binnenland en als zodanig voor het grootste deel door dit district loopt.
Voor het gebied welke de stroomgebieden van de Lawa en de Tapanahony, de BovenSuriname, de Gran Rio, de Pikien Rio en de Boven-Saramacca omvat (ressorten Boven
Coppename en Boven Suriname), zijn de volgende landtypen matig geschikt tot geschikt voor de
aanleg van grasland ten behoeve van de veeteelt (weidebouw):
•

Vlak tot licht golvend land; specifiek gaat het hier om de landschappen oevervlaktes
(matig geschikt) en de middenterassen (geschikt).
Voor de gronden van de oevervlakten (rivierdallandschap) wordt de belangrijkste
beperking op het gebruik gevormd door de kans op overstroming. Hoewel geschikt voor
veeteelt, is veehouderij af te raden, vanwege het schaarse voorkomen in deze ligging in
het binnenland alsook het feit dat deze landschappen zeer waardevol zijn voor de teelt
van andere commerciële gewassen.
De gronden van het zwakgolvend land bieden interessante mogelijkheden voor veeteelt,
enerzijds extensieve slachtveeteelt met 1 koe per hectare zonder omweidingssysteem,
anderzijds intensieve veeteelt met 3 – 5 koeien per hectare met een omweidingssysteem.
In beide gevallen moeten goede uit te zaaien grassoorten worden uitgekozen en dient
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bemesting te worden toegepast. Voorts zal zorgvuldig gewaakt moeten worden tegen
overbegrazing.
•

Golvend land; de voor weidebouw geschikte landschappen zijn de erosieterrassen, Tibiti,
Karia en als matig geschikt de landschappen Gonini en Compagnie.

•

Versneden plateauland met als geschikt landschap de hoogterrassen en het
Kaurilandschap als matig geschikt.

•

Matig steillaag heuvelland met de landschappen Masonia, Stondansi en Awara, die matig
geschikt zijn voor de weidebouw.

De gronden van het sterker hellend terrein zijn minder geschikt voor weidebouw.
Voor de concentratie van de boslandbevolking ten zuiden van het stuwmeer zijn de voornaamste
middelen van bestaan de landbouw en veeteelt.
Dit geldt ook voor de bevolkingsconcentraties langs de Lawa en de Tapanahonyrivier (dorpen
Drietabbetje en Cottica aan de Lawa). Bij deze dorpen zal blijkens literatuurstudies, naar
schatting een veeteeltgebied van ca. 500 ha in cultuur kunnen worden gebracht om de
werkgelegenheid te vergroten.
Nadere opmerking omtrent potenties
Niet alle fysieke mogelijkheden voor de uitoefening van veeteelt van de districten zijn belicht. Het
betreft hier mogelijkheden die om diverse redenen, nog niet zijn uitgewerkt.

5.2 De actuele regionale spreiding van de veestapel
Teneinde een beeld te hebben van de kwantitatieve landelijke verdeling van de veestapel, is in
onderstaande tabel een overzicht gegeven van de regionale spreiding van de veestapel van
Suriname over de periode 2000 – 2005.
Tabel 8. Overzicht van de regionale verdeling van de veestapel
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Wanica

415163

292524

552890

250814

455607

301198

Nickerie

25983

27289

44336

42781

39840

9297

Coronie

4609

10282

17022

10777

12822

11662

Saramacca

108057

115143

112541

120103

52773

81631

Commewijne

34540

72409

69929

60334

55177

57778

Marowijne

n.b.

9000

7038

13062

14076

2082

Para

84181

75770

189178

151524

156763

190777

Brokopondo

45

n.b.

n.b

n.b

n.b

n.b

Bron: Ministerie van LVV, Afdeling Landbouwstatistieken
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Volgens de tabel bevinden de grootste veestapels zich respectievelijk in de districten Wanica,
Saramacca, Para, Commewijne en Nickerie. Tevens blijken zich over de periode 2000 – 2005
opmerkelijke fluctuaties te hebben voorgedaan in de veestapels van Wanica, Saramacca en
Para. In Brokopondo en Sipaliwini is de veehouderij niet tot ontwikkeling gekomen, wat
mogelijkerwijs verband houdt met het ontbreken van een veeteelttraditie in het cultuurpatroon
van de plaatselijke bevolking.
Na afronding en publicatie van de resultaten van de veeregistratie door het Onderdirectoraat
Veeteelt zal een beter inzicht in de regionalisering van de veestapel verkregen worden.
In dit hoofdstuk komt allereerst aan de orde de rundveeteelt, onderverdeeld in melkvee- en
slachtveeteelt. Vervolgens worden in volgorde van belangrijkheid de subsectoren varkens-,
pluim- en overig vee in beschouwing genomen.

5.3 Regionale spreiding Rundveeteelt
Blijkens informatie afkomstig van zowel de door het Onderdirectoraat Veeteelt uitgevoerde
veeregistratie over de periode 2002 – 2004 alsmede de afdeling Landbouwstatistieken van het
ministerie van LVV en van overige actoren, komen de grootste aantallen runderen in volgorde
van grootte van de rundveestapel voor in Wanica, Para, Commewijne (m.n. de rechteroever, op
de Plantage Rust en Werk), Saramacca en Nickerie. Behalve dat er afzonderlijk aan melk- of
slachtveeteelt wordt gedaan, komen er ook veel gemengde rundveeteeltbedrijven voor, waarbij
dus zowel melk- als slachtvee wordt gehouden. Onderstaand volgt er van zowel melk- als
slachtveeteelt een beschrijving van de actuele locaties (districten).
Melkveeteelt
In de ressorten Weg Naar Zee, Munder, Blauwgrond, Welgelegen, Tammenga, Pontbuiten en
Livorno van het district Paramaribo wordt er op kleine schaal aan melkveeteelt gedaan door
zgn. bermboeren. Als gevolg van stedelijke uitbreiding en overige factoren (vergrijzing,
prijsontwikkelingen) neemt deze activiteit steeds meer af.
Wanica herbergt een zeer belangrijk melkveeteeltgebied, het Reeberggebied, gelegen in het
ressort Lelydorp. Het Reeberggebied dat te bereiken is via de Javaweg, staat bekend als de
melkschuur van Suriname met een gemiddelde melkproductie van ongeveer 3500 liter per dag.
Het grootste deel wordt aan de Melkcentrale geleverd.
In het Reeberggebied bevinden zich voornamelijk familiebedrijven met een gemiddelde grootte
van 50 ha. Deze bedrijven kunnen als de ruggengraat van de melkveesector beschouwd worden,
omdat ze qua bedrijfsvoering professioneler zijn ten opzichte van de bermboeren en bovendien
wordt de melkveeteelt bedreven met een zekere mate van liefde voor het vak door
opeenvolgende generaties. Overige belangrijke delen van het district Wanica waar melkveeteelt
wordt bedreven, zijn de ressorten Domburg, Houttuin, Kwatta en Saramaccapolder.
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Nickerie, Saramacca, Commewijne en Para worden ook als belangrijke melkveeteeltgebieden
aangemerkt, voornamelijk omdat het overgrote deel van de rauwe melk geleverd wordt aan de
Melkcentrale. In Nickerie concentreert de melkveeteelt zich in de Middenstandspolder (ressort
Wageningen) en de stalweiden (I en II) die gelegen zijn in het ressort Nieuw Nickerie.
Van Saramacca wordt in de Vijfde Rijweg en omgeving alsmede Larecoweg (ressort
Wayamboweg), de Vankweg (ressort Kampong Baroe) alsmede de nabije omgeving van
Groningen aan melkveeteelt gedaan.
In Para geldt als belangrijkste melkveeteeltgebied, de Rijsdijkweg (ressort Noord Para). Evenals
het Reeberggebied in Wanica kan de Rijsdijkweg als de melkschuur van Suriname worden
aangemerkt. In de overige districten wordt er ook aan melkveeteelt gedaan, zij het in mindere
mate en hoofdzakelijk bestemd voor eigen gebruik.
Uit informatie, verkregen van de Melkcentrale NV blijkt dat bij de aanvoer van boerenmelk de
volgende regioindeling gehanteerd wordt: Pad van Wanica (Reeberggebied en Rijsdijkweg),
Uitkijk, Kwatta, Domburg en Meerzorg. Dit levert nog geen juiste conclusie op omtrent het
specifieke aandeel van elk district in de aanvoer van boerenmelk.
De volgende tabel geeft een beeld van de aanvoer van melk naar de Melkcentrale per regio.
Tabel 9. Melkleveranties per regio aan de Melkcentrale NV in 2005
Regio

Totale hoeveelheid melk (l)

Pad van Wanica

2800000

Uitkijk

675000

Kwatta

375000

Domburg

1570000

Meerzorg

280000

Totaal

5700000

Bron: Melkcentrale NV Paramaribo

Slachtveeteelt
Voor wat de slachtveeteelt betreft, kan worden gesteld dat er in de districten geen sprake is van
specifieke

gebieden.

Voor

slachtvee

immers

gelden

hoofdzakelijk

dezelfde

fysieke

mogelijkheden. De ressorten Kwatta, Houttuin, Koewarasan, Nieuwe Grond en Domburg van
Wanica zijn de belangrijkste gebieden waar slachtveeteelt bedreven wordt. Ook gelden
Commewijne en Saramacca als belangrijke slachtveeteeltgebieden. In Coronie waar veelal in
en om de hoofdplaats Totness en de Oost-Westverbinding aan rundveeteelt wordt gedaan,
overheerst de slachtveeteelt.
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5.4 Regionale spreiding varkensteelt
De teelt van varkens vergt weinig areaal. Zoals vermeld in hoofdstuk 2 betreft het een intensieve
vorm van veeteelt.
Vanwege de typische geurafscheiding die gepaard gaat met varkensteelt en het gevaar van
mestlozing, is het van belang varkensbedrijven dusdanig te situeren dat woongebieden er geen
tot weinig last van ondervinden. Momenteel is er op dat gebied weinig tot geen sprake van
ruimtelijke ordening van de varkensteelt. Door de verstedelijking van oorspronkelijk agrarische
gebieden in voornamelijk Wanica, ondervinden de nieuwe woongebieden last van de geur,
welke gepaard gaat met het bedrijven van varkensteelt.
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de regionale spreiding van varkensveestapel naar
district in 2005.
Tabel 10. Geografische spreiding varkens in 2005
District

Aantal varkens

Wanica

14763

Nickerie

1200

Coronie

1437

Saramacca

6842

Commewijne

296

Marowijne

n.b.

Para

4102

Bron: Ministerie van LVV, Afd. Landbouwstatistieken

Alhoewel de nauwkeurigheid van de statistieken in twijfel wordt getrokken, geeft bovenstaande
tabel aan dat Wanica, Saramacca en Para de belangrijkste districten zijn als het gaat om de
grootte van de varkensstapel.
Uit zowel veldoriëntatie, gegevens van actoren als uit voorlopige resultaten van de veeregistratie
blijkt dat in vrijwel alle districten de verakensteelt in dezelfde gebieden als rundveeteelt bedreven
wordt. Weliswaar is de varkensteelt overwegend intensief, dus in hokken en op hoger gelegen
gedeelten.
In de visie van de grote varkenshouders moet de varkensteelt vergunningplichtig worden gesteld,
aangezien deze gepaard gaat met een sterke mate van geuroverlast.
Vanwege mestlozing en stank vindt er regelmatig controle plaats door de Milieuinspectie en het
BOG.
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5.5 Regionale spreiding Pluimveeteelt
Voor pluimvee gelden geen beperkingen van fysieke aard.
In vrijwel alle districten met agrarisch karakter zijn de pluimveebedrijven het meest
vertegenwoordigd.
De statistieken geven aan dat Wanica en Para het grootste pluimveebestand herbergen, met
voor kippen het grootste aandeel. In deze districten zijn ook enkele pluimveebedrijven met groot
bestand gevestigd, zoals Hilly’s Farms en Sranan Fowru. Een overconcentratie van
pluimveebedrijven kan de risico’s van ziekteverspreiding doen toenemen. Onder Surinaamse
omstandigheden wordt di niet gezien als een serieus risico.

5.6 Regionale spreiding teelt Overig vee
Geiten- en Schapenteelt
Een beschouwing van de regionale spreiding van de geiten en schapenteelt levert de
navolgende stand van zaken op:
Evenals bij de varkensteelt het geval is, blijkt uit zowel veldoriëntatie, gegevens van actoren als
uit voorlopige resultaten van de veeregistratie dat in vrijwel alle districten de geiten- en
schapenteelt in dezelfde gebieden als rundveeteelt wordt bedreven.
Weliswaar vindt de teelt plaats op hoger gelegen gedeelten.
De grootste aantallen geiten en schapen komen volgens de statistieken voor in Wanica,
Nickerie, Saramacca en Commewijne. In Saramacca bijvoorbeeld zijn er enkele grote
schapenhouders, te weten aan de Vierde Rijweg, Catharina Sophia en Vankweg.
Te Tibiti, in Para (Oude Kustvlakte), is er een bedrijf operationeel, dat zich uitsluitend toelegt op
de teelt van de Black Belly, het meest bekende in het Caribisch gebied voorkomende ras.
Te Kalebaskreek, in Sipaliwini, wordt aan schapenteelt gedaan in het kader van een proefproject.
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