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VOORWOORD 

Dit rapport, waarin de subsector Visserij en Aquacultuur wordt belicht, is het laatste deel uit een 

serie van 4 (vier) rapporten over het Onderzoek Agrarisch Potentieel van Suriname. Getracht is 

de stand van zaken voor de natuurlijke productiegebieden (zee- en bevolkingsvisserij) alsmede 

de teeltvisserij (aquacultuur) vast te steIlen en een prognose te maken voor de naaste toekomst. 

Uitgangspunt is de beschouwing van de situatie over de afgelopen vijf jaar.  

Na een hoofdstuk omtrent het algemeen overzicht van de visserij & aquacultuur in Suriname, 

wordt de ruimtelijke ordening van de visserijsector behandeld, waarbij de voor visserij belangrijke 

gebieden worden aangegeven en de vissoorten worden ingedeeld naar geografische eenheid. 

Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen.   

De totstandkoming van dit rapport is het resultaat van literatuurstudie, veldoriëntaties en 

gesprekken c.q. interviews met actoren in de visserijsector. 

De Stichting Planbureau Suriname bedankt voorts een ieder, die een bijdrage heeft geleverd aan 

de samenstelling van dit rapport. 

 
 

 

Paramaribo, december 2008 

 

 

 

Drs. Lilian J.M. Monsels-Thompson 

Directeur 
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 
 
ABS : Algemeen Bureau voor de Statistiek 

ASP : Agrarisch Sector Plan 

Bijzonder beheersgebied : Een gebied dat onder controle van de Overheid staat 

en waar verscheidene commerciële activiteiten (zoals 

visserij, aquacultuur, landbouw) ontwikkeld en 

uitgevoerd kunnen worden met instandhouding van de 

productiviteit en de hulpbronnen. 

Caricom : Caribbean Community & Common Market 

Cevihas : Centrale Visaanvoer Haven Suriname 

CELOS : Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in 

Suriname 

CSME : Caricom Single Market and Economy 

CSNR : Centraal Suriname Natuur Reservaat 

Demersale vis : Vissoorten die dichtbij de rivier- en zeebodem leven 

en gevangen worden 

EEZ : Exclusieve Economische Zone 

Estuarien gebied : Een half ingesloten gebied dat onder invloed van de 

getijdewerking (eb en vloed) staat en waar menging 

van zeewater (afkomstig van de zee) met zoetwater 

(afkomstig van het land) plaatsvindt. 

EU : Europese Unie 

FAO : Food and Agriculture Organization 

FTAA : Free Trade Area of the Americas 

HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point 

LVV : Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij 

MOP : Meerjaren Ontwikkelings Plan 

Pelagische vis : Vissoorten die nabij het wateroppervlak leven 

SAIL : Suriname American Industries Limited 

SPS : Stichting Planbureau Suriname 

VMS : Vessel Monitoring System 
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HOOFDSTUK 1.  ALGEMEEN OVERZICHT 

 

Inleiding  
Onder visserij wordt verstaan: alle menselijke activiteiten die als doel hebben om vissen, 

schaaldieren (garnalen, krabben, kreeften), schelpdieren (mosselen, kokkels, enz.), weekdieren 

(zoals inktvissen), zoogdieren (walvissen), algen en wieren uit het water te halen, voornamelijk 

met het doel ze te consumeren1. 

 

De visserij kan worden aangewend als bron van inkomsten of als voedingsmiddel, de zogeheten 

beroepsvisserij, of voor recreatiedoeleinden, de sportvisserij. 

Suriname beschikt over een vlak continentaal plateau, dat rijk is aan voedingsstoffen en dus ook  

een omvangrijk visbestand. Onze kustwateren bevatten vele vissoorten met een hoge 

marktwaarde. Deze vissoorten zijn zeer gewild in het Caribisch gebied, de Verenigde Staten van 

Amerika, Europa en Japan. Ook bevatten de rivieren, kreken en zwampen diverse vissoorten. 

Een kenmerk van de visserijsector is dat er bij het gebruik van deze hulpbron, in tegenstelling tot 

de niet-regenereerbare hulpbronnen, op lange termijn veel meer mensen een belang hebben. 

Genoemd worden de vissers werkzaam in de verschillende soorten visserij, de verwerkers, de 

verkopers, de exporteurs alsmede de consumenten. 

Hoewel de visserij een regenereerbare hulpbron is, is duurzame exploitatie geboden ten 

behoeve van het regenereren. 

Wereldwijd kampt de visserijsector met een toenemend tekort aan voornamelijk traditioneel 

geconsumeerde vissoorten, dat het gevolg is van onder andere overbevissing, milieuvervuiling 

en internationale visserijbeperkingen vanwege het wereldwijd proclameren van 200-mijls zônes. 

In 2007 werd internationaal voor ca. 59 miljard euro vis verhandeld. Dat is een stijging van bijna 

7 procent in vergelijking met 2006. Twee jaar geleden nam de internationale vishandel zelfs met 

9,5 procent toe. Die sterke groei hangt samen met een wereldwijde toename van de consumptie 

van vis. Vissers en viskwekers produceren nu samen ongeveer 145 miljoen ton vis per jaar. 

Daarvan wordt 55 miljoen ton internationaal verhandeld. De helft van die hoeveelheid met een 

nettowaarde van 16 miljard euro komt uit ontwikkellingslanden. De import is nog altijd voor 

ongeveer 80 procent voor rekening van rijke landen. China is de grootste exporteur van vis en 

wordt tegelijk een steeds belangrijkere importeur. Met een invoer ter waarde van 2,7 miljard euro 

volgt China de Europese visgrootmacht Spanje al op de hielen. Alleen Japan en de VS voeren 

nog meer vis in. De Chinezen consumeerden in de jaren 70 minder dan vijf kilogram vis per 

persoon per jaar; nu is dat al 26 kilogram. “China was goed voor een groot deel van de toename 

van de wereldproductie maar ook van de consumptie“, concludeert de FAO. Maar de Chinese 

                                                 
1 Bron: Wikipedia, digitale encyclopedie 
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invoer is niet alleen voor Chinese magen bestemd. Bedrijven in China verwerken vis uit andere 

delen van de wereld - zelfs uit Noord-Amerika en Europa - tot producten die weer worden 

uitgevoerd. Volgens de FAO worden de verwerking en de verpakking van vis steeds meer 

internationaal georganiseerd, hetgeen de vishandel nogal complex maakt. Japan is nog altijd de 

grootste visimporteur ter wereld, maar de hoeveelheden slinken jaar na jaar. Regionaal bekeken 

is de Europese Unie de grootste markt voor vis. In 2007 importeerden de 27 lidstaten voor 15 

miljard euro vis van buiten de EU. Dat is een stijging van 11 procent tegenover 2006. In het 

Caribisch gebied creërt de visserij 182.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen en wordt jaarlijks 

150 miljoen US dollar gegenereerd2. 

 

In onderstaande paragrafen zullen de visserij- en aquacultuursector behandeld worden aan de 

hand van de volgende gezichtspunten: 

• Structuur van de visserij- en aquacultuur 

• Plaats en betekenis van de visserij- en aquacultuursector binnen de nationale economie 

• SWOT analyse  

• Knelpunten binnen de visserij- en aquacultuursector  

• Het visserij- en aquacultuurbeleid 2006 –2010 

 

1.1 Structuur van de visserij- en aquacultuursector  in Suriname 

Binnen de visserij- en aquacultuursector zijn de volgende visserijsoorten te onderscheiden: 

A. Bevolkingsvisserij; 

B. Zeevisserij; 

C. Aquacultuur.  

 

A. Bevolkingsvisserij 

Deze subsector voorziet voornamelijk de binnenlandse markt van vis en visproducten en is  

relatief minder kapitaalintensief. Individueel actieve vissers zijn voornamelijk van Guyanese 

afkomst. Overige kenmerken van deze subsector zijn geringe mechanisatie (kleine boten met 

buitenboordmotoren), geringe vangsten en primitieve vangmiddelen (veelal statische netten). Als 

gevolg van primitieve faciliteiten beperkt deze subsector zich tot de ondiepe kust- en 

binnenwateren. De bevolkingsvisserij kan naar vanggebieden verder worden onderscheiden: 

A.1 Kustvisserij  

Hiertoe worden visserijactiviteiten gerekend welke worden uitgeoefend in diepten van 

minder dan 18m. De vloot betreft voornamelijk houten boten van het ‘Guyana type’ en 

korjalen, die zijn uitgerust met drijvende kieuwnetten, schutbanknetten (njawarie), 

                                                 
2 Bron : FAO yearbook 2007 
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fuiknetten of handlijnen. De kustvisserij kan op basis van vangtechnieken ingedeeld 

worden in banknetvisserij en drijfnetvisserij.  

Bij de banknetvisserij gebruiken de vissers netten van 1000 tot 2000m lengte en 1,20m 

hoogte, die met de bovenlijn vastgemaakt worden aan om de 10m in de modderbanken 

geplaatste stokken. De onderkant wordt met de voeten in de zachte modder vastgetrapt. 

Bij hoogwater wordt op die manier een deel van de modderbank afgezet, waarbij begin en 

eind van het net aansluiten op de strandlijn. Als de bank droog valt wordt de vis die achter 

het net is blijven steken, opgehaald met behulp van een modderpaard (plank waarop een 

kist is geplaatst). Het modderpaard wordt door de visser met beenkracht voortbewogen. 

Voor het uitzetten van het net wordt een 13m lange open boot met buitenboordmotor 

(vermogen van 40 pk) gebruikt. De vissoorten die voornamelijk worden gevangen, zijn 

kandratiki, botervis, dagoetifi, snoek, trapoen en schubloze vissen zoals jarabaka, koepila 

en barbaman. 

Bij de drijfnetvisserij maken de vissers gebruik van twee typen netten, namelijk de 

grootmazige met maaswijdten van 15 tot 20cm (gestrekte maas) en een hoogte van 30 

mazen (1,20 à 1,40m) en netten met een maaswijdte van 5 tot 7,5cm en 50 mazen hoog 

(1,10 à 1,40m). De lengte van de netten varieert tussen 1000 en 2000m. Met deze tuigen 

wordt gevist op de banken op een waterdiepte van 1 tot 7m en om de 6 tot 10 uur wordt 

het tuig ingehaald door een ploeg van 2 tot 3 man. Deze methode is arbeidsbesparend ten 

opzichte van de banknetvisserij. De vissoorten die worden gevangen, zijn vooral bang-

bang en zeekoebi. Bij deze methode maken de vissers gebruik van de zogeheten gesloten 

en open Guyanese boottypen. De gesloten typen hebben een binnenboorddieselmotor met 

meer ruimte voor de vissers, terwijl de open typen van een buitenboordmotor zijn voorzien. 

Teneinde de kustvisserij verder te ontwikkelen zijn visserijcentra opgezet te Nieuw Nickerie 

(district Nickerie), Nieuw Amsterdam (district Commewijne) en Boskamp (district 

Saramacca). 

 

A.2 Riviermondvisserij 

Bij deze vorm van visserij wordt gebruik gemaakt van fuiken en lijnen. 

Fuikvisserij: met deze methode wordt op garnalen gevist op de vlakke modderbanken, 

waarbij de vloed- en ebstroom benut wordt. Hoe vlakker de modderbanken, des te meer 

fuiken in serie naast elkaar geplaatst kunnen worden. Een sterke vloedstroom en een 

vlakke ondiepe kust zijn de beste voorwaarden voor deze vorm van garnalenvisserij. De 

ongeveer 7m lange fuik wordt aan 2 palen bevestigd; de mond kan zowel naar zee toe als 

van de zee af geplaatst worden. Afhankelijk van het seizoen wordt er met vloedstroom of 

ebstroom gewerkt. De staart van de fuik hangt los en wordt door de stroom gespannen 
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gehouden. Op gezette tijden wordt de zak boven water gehaald en de inhoud in de boot 

geledigd. De garnalenfuiken worden op de ondiepe modderbanken in de riviermonden 

uitgezet in rijen van 5 tot 15 stuks naast elkaar. In diepere delen van de rivier wordt een 

type met grotere mazen gebruikt waarmee hoofdzakelijk vis wordt gevangen. 

Lijnvisserij: het vistuig bestaat uit een lange lijn waaraan met korte zijlijntjes, twee- tot 

driehonderd vishaken zijn bevestigd. De uiteinden van de lijn zijn aan boeien bevestigd. 

De visser blijft met zijn boot langs de lijn liggen en trekt zich er steeds heen en weer langs 

om de vis van de haak te halen en het aas te verwisselen. Het aas bestaat uit garnalen 

(sea bob). 

Voor zowel de fuik- als lijnvisserij wordt over het algemeen een van planken gebouwde 

open boot van ongeveer 10m lengte gebruikt met een aanhangmotor van 10 tot 40 pk. De 

lijnvisser is minder beperkt in zijn viswater daar hij zijn lijnen zowel in ondiep als in dieper 

water kan uitzetten.  

 

A.3 Riviervisserij 

Hierbij maken de vissers gebruik van zeeg- en sleepnetten. 

Zeegnetvisserij: deze methode wordt toegepast aan de benedenloop van de rivieren tot 

maximaal 25km van de monding, vanwege obstakels op de bodem verder stroomopwaarts. 

Het net heeft een lengte van 150 tot 200m, is 8m diep en heeft een gestrekte maaswijdte 

van 7,5cm. In het midden bevindt zich de zak met 2cm mazen. De bovenpees is voorzien 

van drijvers en de onderpees is met lood verzwaard. Onder het varen wordt het net in een 

cirkel uitgezet, waarna de verlengstukken van de bovenpees worden vastgepakt. De boot 

wordt verankerd, waarna het net op handkracht naar binnen wordt gehaald; de visploeg 

bestaat uit 4 man. Deze methode raakt door gebrek aan arbeiders steeds meer in onbruik. 

De vangsten zijn matig maar de vis is erg duur zodat de opbrengst meevalt. Er worden 

vooral schubloze vissen, zoals jarabaka, gevangen. 

Sleepnetvisserij: het sleepnet is ongeveer 40m lang en 2m diep; aan de bovenpees zijn 

drijvers bevestigd, de onderpees is met lood verzwaard. Aan de uiteinden zijn stokken van 

1,5m lengte bevestigd. Het net wordt door twee man bediend, één loopt, de boot zachtjes 

voortduwend langs de laagwaterlijn, terwijl de ander tot borsthoogte langs de oever door 

het water loopt. Nadat zo’n 100m zijn afgelegd worden de einden bijeen gebracht en het 

net opgehaald. Deze methode wordt hoofdzakelijk door niet-kapitaalkrachtige vissers 

uitgeoefend. 
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A.4 Pannenvisserij 

Hieronder wordt verstaan de visserij in de brakwatermoerassen, die in een betrekkelijk 

smalle strook – in breedte variërend van 1 tot 5km – dicht achter de kustlijn zijn gelegen. 

Pannen zijn ondiepe brakwatervoorkomens nabij de kust, die als legplaats dienen voor een 

groot aantal vissoorten en garnalen. De belangrijkste vissoorten die gevangen worden zijn: 

snoek, kweriman en tilapia. Er wordt op twee manieren gevist: 

a. In de toevoerkanalen worden visvallen gemaakt van stukken gespleten bamboe die 

met tussenafstanden van 1-2cm aan elkaar worden gevlochten. De vallen worden met 

de opening naar de pan toe geplaatst. Bij springvloed vertoont de vis de neiging tegen 

de stroom in naar zee te trekken en komt dan in de vallen terecht die tweemaal per 

dag leeggehaald worden. Deze methode wordt vooral toegepast in het 

Matapica/Warappa-gebied waar een stelsel van kanalen in de vroegere plantages zich 

ertoe leent. 

b. In het opengedeelte van de pannen (= het onder water staande deel van het moeras) 

worden staande netten gebruikt waarin de vis met de kieuwen blijft hangen. Vroeger 

werd de vis naar de netten toegejaagd, thans worden meer en meer de netten ’s 

nachts tot een lengte van enkele honderden meters uitgezet. De in de netten verstrikt 

geraakte vis wordt in de vroege morgen verzameld. De laatstgenoemde methode 

wordt vooral in het Nickerie pannengebied toegepast. 

 

A.5 Zwampvisserij 

Deze wordt bedreven in de zoetwatermoerassen die voorkomen in de jonge en in de oude 

kustvlakte op zogenaamde visconcessies die men van de Overheid huurt voor een periode 

van een jaar met mogelijkheid van verlenging. Deze vorm van visserij is seizoengebonden 

en kan alleen in de droge tijd met succes beoefend worden. Slechts bij de vangst van 

vissen, waaronder kwie-kwie en anjoemara, die hoge prijzen opbrengen, kan de 

zwampvisserij van commercieel waardevolle betekenis geacht worden. 

 

A.6 Visserij in het binnenland 

Deze vorm van visserij wordt overwegend bedreven om in eigen behoefte te voorzien en 

voor recreatiedoeleinden (sportvisserij). Er wordt gevist in rivieren en kreken in de districten 

Brokopondo (alsook in het van Blommenstein stuwmeer) en Sipaliwini. Belangrijke 

gebieden in Sipaliwini zijn Apoera en omgeving, Kwamalasemutu, 

Coppenamerivierbekken, Kabalebogebied, Corneliskondre en omgeving en het zuidelijk 

deel van het Centraal Suriname Natuurreservaat. De laatste jaren is de aanvoer van 

voornamelijk uit het stuwmeer afkomstige vis naar Paramaribo toegenomen.  
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Er wordt gebruik gemaakt van de volgende methoden: 

a. Vangkorven: dit zijn cylindervormige vallen van ongeveer 1,40m doorsnee, gemaakt van 

gespleten bamboe. Nadat aas geplaatst is, wordt de korf in de oeverbegroeiing onder 

water uitgezet. Als de vis aan het aas bijt, slaat de opening dicht; 

b. Springhaken: ‘s nachts wordt een aantal haken met aas langs de oever uitgezet, even 

onder de waterlijn. Elke haak is door een touw verbonden met een gespannen boomtak. 

Als de vis in het aas hapt, veert de tak terug en de vis blijft uit het water hangen. 

c. Netten: de bovengenoemde methoden worden steeds meer vervangen door inzet van 

nylonnetten die in het donker langs de oeverbegroeiing worden uitgezet. De vis die dan 

het ondiepe water opzoekt, raakt verstrikt.  

 

B. Zeevisserij 

De zeevisserij wordt ook wel genoemd de industriële visserij en uitgeoefend over de gehele 200 

mijls Exclusieve Economische Zone (EEZ) met trawl- en lijnboten. De vangsttechnieken zijn 

trawl- en lijnvisserij. De trawlvisserij is onderverdeeld in seabob-, garnalen- en vistrawlvisserij. De 

vangst bestaat voornamelijk uit garnalen en red snapper, hoofdzakelijk bestemd voor export. De 

lijnvisserij vindt plaats middels lijnen in gebieden tussen de 30 en 80 meter diepte. Deze vorm 

van visserij wordt voornamelijk uitgeoefend door Venezolaanse vissers die red snapper (Lutjanus 

purpureus), lane snapper (Lutjanus synagris) en makreelsoorten vangen. Daarnaast wordt er ook 

gevist op tonijnsoorten. 

 

De zeevisserij geldt als zeer kapitaalintensief, vooral vanwege de aanschaf van zeewaardige 

schepen. Voorts overheerst het buitenlands kapitaal in deze subsector. Deze tak van de visserij 

heeft zich tot op heden voornamelijk beperkt tot de vangst van garnalen, vanwege de goede 

afzetmogelijkheden met marktconforme prijzen. Dit wil niet zeggen dat de zeevisserij geen 

vispotentie biedt. De aanwezigheid van een vlak continentaal plateau, rijk aan voedingsstoffen, 

brengt met zich mee dat Suriname in zijn kustwateren over een grote visrijkdom beschikt. Het  

gaat dan niet zozeer om grote aantallen vis, maar ook om de variatie aan vissoorten met een 

hoge marktwaarde, waar in diverse landen een grote vraag naar is. 

In 1978 werd een belangrijke stap gezet richting ordening van de zeevisserij met  de afkondiging 

van de Exclusieve Economische Zone (EEZ). Suriname kreeg de bevoegdheid buitenlandse 

schepen die binnen deze zone visten, te verbieden of regels op te leggen. Buitenlandse schepen 

waren vanaf toen verplicht een vergunning in hun bezit te hebben om in onze wateren te vissen. 

Daar voor deze rechten in buitenlandse valuta betaald moest worden, was de instelling van de 

EEZ een positieve bijdrage aan de economie van Suriname. 
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De zeevisserij kan worden onderverdeeld in:  

B.1 Garnalenvisserij 

De garnalenvisserij begon met de komst van het Amerikaans bedrijf Bumble Bee in 1951, 

waarbij een serie experimenten met het vangen van de Penaeus garnalen werden verricht. 

Aangezien de resultaten veelbelovend waren, werd overgestapt op de commerciële vangst. 

Nadat in 1956 Bumble Bee overging in de Suriname American Industries Limited (SAIL), 

werd de exploitatie van garnalen voortgezet. In het begin was de productie gericht op de 

kleinere soort, de seabob (Xiphopenaeus kroyeri). Later bleek de opbrengst van de grotere 

garnalen (Penaeus  soorten) ook aantrekkelijk, waarna het bedrijf overstapte op de vangst 

en verwerking van deze garnalen. Suriname leverde een reële bijdrage met de oprichting 

van een nationale vloot in 1973 (SUGAM, Suriname Garnalenvangst Maatschappij). In 

januari 1985 werd SAIL een nationaal bedrijf, waarvan tot op heden alle aandelen in 

handen van de Staat zijn. 

De garnalen worden over vrijwel de gehele EEZ gevangen op diepten, variërend tussen de 

20m en 90m. De EEZ kan, blijkens informatie van de Visserijdienst, in 3 belangrijke 

visgronden ingedeeld worden, namelijk: 

a. Western grounds, tussen de 40 en 90m in het westelijk deel van de EEZ 

b. Middle grounds, tussen de 25 en 40m in het centrumgebied van de Surinaamse 

wateren; 

c. Puw patch, tussen de 30 en 80m in het oostelijk deel van de EEZ. 
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Foto 1: Garnalenvangst 

Bij de vangst wordt gebruik gemaakt van garnalentreilers (trawlers) van het Florida type, 

double rigged, dat wil zeggen ijzeren boten met aan weerskanten palen waaran de netten 

worden bevestigd. Deze palen zorgen er ook voor dat de boten op zee beter in balans 

gehouden worden. Ook wordt gebruik gemaakt van platte bodemtreilnetten met houten 

deuren. De trawlers maken reizen van gemiddeld 50 tot 90 dagen, alhoewel reizen van 

meer dan 100 dagen regelmatig voorkomen. De Surinamers en de Koreanen vissen zowel 

overdag als ’s nachts, terwijl de Japanners slechts 2 trekken ’s nachts maken.  

De Japanners verwerken het grootste deel van hun vangst op de boot, gelet op hun doel, 

namelijk het exporteren van head-on garnalen (met kop). 

De garnalenexport vormt één van de belangrijkste deviezenbronnen van Suriname; de 

exportwaarde bedroeg in 2007 ca. SRD 63.897.000. 

 

De garnalenvangst bestaat hoofdzakelijk uit twee soorten, de Brown shrimp en Hopper. 

Beide soorten zijn goed voor een totale bijdrage van ongeveer 97% in de totale vangst.  

Elke soort heeft zijn eigen levenscyclus, milieueisen, voortplantingspatroon, enz. Het 

vangstresultaat is afhankelijk van het voorkomen van beide soorten. Sedert de ontwikkeling 

van dit type, schommelt de productie van jaar tot jaar. Het onderdirectoraat Visserij 

controleert middels bemonsteringen het aandeel van elke soort in de aanvoer, alsmede de 

samenstelling per lengte en geslacht. Het doel van deze steekproefgewijze controle is de 

schommeling van de rendementen te kunnen relateren aan de evolutie van elke 
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garnaalsoort, die op hun beurt afhankelijk zijn van bepaalde milieuparameters. Uiteindelijk 

doel is de rendementen in zekere mate te kunnen voorspellen. De medewerking van de 

bedrijven bij dit onderzoek is onmisbaar. De vangst van de grote zeegarnaal vindt plaats 

vanaf een diepte van 27m. De vloot bestaat uit schepen die aan Japanse, Koreaanse, 

Nederlandse en Surinaamse eigenaren toebehoren. Vis die tezamen met de garnaal wordt 

gevangen, de zogeheten by-catch, wordt normaliter weinig benut. Hoewel dit reeds lang 

bekend is, wordt de by-catch steeds belangrijker, vanwege minstens twee redenen. 

Enerzijds vormen sommige van de vissoorten die in de by-catch voorkomen, de 

doelsoorten van andere vissers. Anderzijds wordt de publieke opinie wereldwijd zich steeds 

meer van bewust van de verspilling en is het verwachtbaar dat er druk zal worden 

uitgeoefend om garnalenimport te beperken uit landen die onvoldoende maatregelen 

treffen om deze verspilling te verminderen. 

 

B.2 Seabobgarnaalvisserij 

De term seabob wordt gehanteerd voor de garnaalsoort (kleine rode garnaal) die kleiner is 

dan de gewone grote Penaeus garnaal. Op de Centrale Markt en andere verkoopplaatsen 

worden seabobs als droge garnalen verkocht. Toen de Amerikanen in 1951 met de 

garnalenvisserij in Suriname van start gingen, was deze aanvankelijk gericht op de seabob. 

Al gauw werd overgegaan op de gewone garnaal. In die periode beschikte SAIL ook over 

pelmachines voor Seabob. De Seabobvloot die in 1996 operationeel werd, heeft als 

werkterrein het zeegebied tussen 18 en 27m diepte. De seabob zwemt in scholen bijeen; 

vandaar dat de seabob trawlers ook meestal in groepen bij elkaar op zee vertoeven. De 

gezagvoerders zijn totaal van elkaar afhankelijk bij het volgen van de beweging van 

scholen Seabobs. In seizoenen met lage vangsten, drijven de trawlers uiteen op zoek naar 

Seabob. Als één van de boten gevangen heeft, is die genoodzaakt de hulp van de overige  

in te roepen om de school te volgen, omdat die zich snel verplaatst. In de eerste helft van 

het jaar zijn er goede vangsten, terwijl deze afnemen vanaf augustus en de seabob dan 

naar de rivermondingen en de pannen trekt om er te broeden. In de maanden september 

en oktober komen de kleine vissers aan hun trekken door middels fuiknetten in de 

riviermondingen de seabob in grote hoeveelheden te vangen en tot droge garnalen te 

verwerken. De seabobgarnalenvisserij kan dus in feite ook wel tot de bevolkingsvisserij 

worden gerekend.  

 

B.3 Vistrawl of bodemtrawlvisserij 

Bij dit type worden twee soorten vistrawlers gebuikt, namelijk: 

• De omgebouwde garnalentrawlers (type 1); 
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• De kotters, afkomstig uit Nederland (type 2) 

 

De type 1 trawlers vissen in ondiepe wateren tot 20 meter en reizen gemiddeld 10 tot 14 

dagen. De kotters (type 2 trawlers) bevissen hoofdzakelijk visgronden tussen de 25 en 35 

meter en een gemiddelde trip op zee duurt 14 tot 20 dagen. 

Tot 1991 bestond deze vloot uit garnalentrawlers, waarvan de netten omgebouwd zijn voor 

het vangen van vis. Met de komst van de grote buitenlandse trawlers, kotters genaamd, die 

speciaal gebouwd zijn voor visvangst, is de vloot uitgebreid. 

De type 1 trawlers gebruiken twee netten die aan weerskanten van de boten bevestigd zijn, 

terwijl de kotters slechts één (1) net gebruiken dat achter de boot gesleept wordt. Alle 

trawlers maken gebruik van bodem-trawlnetten en de kotters ook van midwater trawlnetten. 

De meeste trawlers opereren vanuit de Centrale Visaanvoer Haven Suriname (Cevihas). 

De soortensamenstelling van deze twee typen boten is sterk verschillend. Bij type 1 zijn de 

belangrijkste vissoorten Kandratiki, Botervis, Dagoetifi en schubloze vissen. Voor de 

kotters zijn de belangrijkste vissoorten de Lane Snapper, Kandratiki en Wit-witi. 

 

B.4 Snappervisserij 

Ten behoeve van dit type visserij hebben Suriname en Venezuela een visserij-

overeenkomst gesloten, die aan Venezolaanse vissers de mogelijkheid biedt in de 

Surinaamse EEZ te vissen. Deze overeenkomst werd in 1986 voor het eerst getekend en 

moet ieder jaar worden herzien. Per jaar is er een maxium aantal van 100 boten 

toegestaan. Deze snapperboten zijn gebouwd van hout en behoren tot het type handliners 

met 5 lijntjes en haken. Voor de lijnen wordt nylon gebruikt met een dikte van 8 mm. In de 

overeenkomst wordt aan verwerkingsbedrijven toestemming verleend de vangst van de 

snapperboten op te kopen. Alle snapperboten zijn geregistreerd bij NV Cevihas (Centrale 

Visaanvoer Haven Suriname), van waaruit de vangst naar verwerkingsbedrijven 

getransporteerd wordt. De vangst van deze boten bestaat voornamelijk uit Red Snapper 

met daarnaast Makreel, Lane Snapper, Dog Snapper, haaien en kleine soorten 

schoolvissen en is grotendeels bestemd voor de export. 

De snapperboten vissen op dode koraalgronden tussen 40 en 90 m diepte en hebben als 

standplaats Venezuela (het eiland Margarita). Het vissen duurt 13 – 15 dagen. 

Op Red Snapper wordt van zonsopkomst tot zonsondergang gevist, waarbij stukjes haring 

of sardientjes als beet worden gebruikt, terwijl makrelen ’s nachts worden gevangen met 

gebruikmaking van levende haringen of sardientjes. 
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B.5 Grote pelagische visserij 

De grote pelagische visserij wordt uitgeoefend middels longlines, lange horizontale lijnen 

met haken die mechanisch worden bediend. Bij deze vorm worden voornamelijk pelagische 

vissen als beet gebruikt. De grote pelagische visserij wordt in Suriname reeds lang 

uitgeoefend, maar op kleine schaal en steeds met onderbreking. 

Zo waren in 1986 en 1987 twee haaienboten actief, die uiteindelijk anders moesten worden 

ingezet vanwege lage productie en gebrek aan afzet. In 2001 en 2002 zijn twee 

Amerikaanse boten ingezet voor het vissen op tonijn en tonijnachtigen. 

Grote pelagische vissen zijn niet plaats gebonden en migreren volgens seizoen van plaats 

tot plaats. Vandaar dat voor deze vissoorten een speciale wereldorganisatie is ingesteld, 

de ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna). De  

soortensamenstelling bij deze visserij kent slechts enkele families: de tonijn en 

tonijnachtigen en de haaien. De tonijn en tonijnachtigen komen voor in diepere wateren 

(meer dan 50 m diepte), terwijl de haaien in ondiepe en diepe zeeën voorkomen. In het 

paringsseizoen zijn deze vissen in scholen bij elkaar waar te nemen aan het 

wateroppervlak. 

 

B.6 Kleine pelagische visserij 

In het kader van de exploitatie van nieuwe visserijbronnen, startte het onderdirectoraat 

Visserij van het ministerie van LVV in samenwerking met een particulier vangst- en 

verwerkingsbedrijf in juni 2002 met het pilot programma Onderzoek naar de vangst en 

verwerkingsmogelijkheden van kleine pelagische vissen. Doel was meer inzicht te 

verkrijgen in de commerciële haalbaarheid van exploitatie. Dit pilot project is in 2004 

overgegaan in exploitatie van gewone vergunningen en thans zijn 6 boten operationeel in 

deze tak van visserij met positieve vooruitzichten. 

De exploitatie van de kleine pelagische vissen geschiedt vanaf de 6.30º Noorderbreedte 

lijn op 35m diepte en meer. Deze lijn is arbitrair zodanig gekozen om conflicten te 

voorkomen, aangezien andere vormen van visserij ook actief worden ontplooid in de 

Surinaamse kustwateren. 

De kleine pelagische vissen bestaan over het algemeen uit een groot aantal soorten 

binnen drie grote families namelijk ansjovis en ansjovisachtigen, haring, haringachtigen, 

sardines en sardinachtigen en jacks en zalmachtigen. Deze scholen kleine pelagische 

vissen worden vaak vergezeld door grote predatoren, zoals barracudas, makrelen en 

haaien in de pelagische zone. De verspreiding van de demersale vissen wordt over het 

algemeen beïnvloed door de kleine pelagische vissen die als voeding dienen voor deze 

vissen. 
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De pelagisch zwemmende scholen vis worden middels echometers opgezocht. Nadat de 

hoogte boven de zeebodem is gelokaliseerd en het net is uitgezet, wordt dan met zo groot 

mogelijke snelheid geprobeerd het net door de waargenomen school heen te trekken. Aan 

boord van de boten wordt de gevangen vis geselecteerd en meteen op ijs bewaard.  

 

C. Aquacultuur 

Onder aquacultuur wordt verstaan het telen van aquatische organismen en de daarbij gepaard 

gaande bijkomende activiteiten. 

Een andere definitie luidt: de rationele productie van waterorganismen alsmede de verwerking en 

marketing van die organismen. 

 

Binnen de aquacultuursector kan de volgende onderverdeling worden gemaakt: 

1. Industriële aquacultuur: de grote bedrijven, die ruim investeren in zowel infrastructuur als  

inputs. 

2. Bevolkingsaquacultuur: kleine ondernemingen (ook wel boeren) die minimaal investeren 

 

Aquacultuur is een wereldwijd groeiende activiteit, evenals de vraag naar vis. De ontwikkeling 

van aquacultuur gedurende de laatste drie decennia is het gevolg van een rond de zeventiger 

jaren ingezet proces van sterke achteruitgang in commerciële visvangsten. Deze achteruitgang 

is te wijten aan overbevissing, vernietiging van broedplaatsen en vervuiling van de kustwateren. 

Aquacultuur kan zowel intensief als extensief uitgoefend worden. Bij intensieve teelt wordt 

getracht zoveel mogelijk organismen op een zo klein mogelijk oppervlak te telen door middel van 

kunstmatige ingrepen. Bij extensieve teelt wordt de populatiegrootte op natuurlijke basis bepaald.  

Blijkens literatuurstudie is de meeste ervaring opgedaan in de teelt van vissen, kreeftachtigen, 

schelpdieren en algen. Azië heeft het langst ervaring op het gebied van aquacultuur, gevolgd 

door Europa en de Verenigde Staten van Amerika. In Suriname zijn de visgaten (kwikwi) in de 

Jonge Kustvlakte de meest bekende vorm van aquacultuur. 

De nabijheid van Suriname ten opzichte van één van de grootste afzetmarkten ter wereld (de 

Verenigde Staten van Amerika) alsook de goede luchtverbinding met Nederland, leveren op het 

gebied van aquacultuur voordelen op ten opzichte van andere landen. 

 

De omstandigheden in Suriname, in termen van bodemgesteldheid, infrastructuur en klimaat, zijn 

geschikt voor aquacultuurdoeleinden. Ook reserves aan water (zowel zoet als brak) zijn ruim 

aanwezig. 

Thans zijn twee bedrijven in Suriname commercieel actief met de productie van garnalen 

(Penaeus vannamei) in vijvers, te weten Comfish en Comas. 
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1.2 Plaats van de visserijsector binnen de national e economie  

De bijdrage van de visserijsector aan de Surinaamse economie is op de volgende gebieden 

merkbaar: 

• Productie van dierlijke eiwitten voor de lokale bevolking; 

• Bijdrage aan het Bruto Binnenlandse Produkt;  

• Werkgelegenheid, zowel primair als secundair;  

• Invloed op de betalingsbalans via export van vis en garnalen; 

• Bijdrage aan de staatsbegroting via visvergunningen en inkomstenbelastingen. 

 

Tabel 1. Globale schatting productie vis en garnale n periode 2000 – 2007 

Jaar  Zeegarnalen*  Seabob**  Kweekgarnalen  Vis  

2000 1697 9300 111 8871 
2001 1976 1156 n.b. 12202 
2002 1873 10026 156 10937 
2003 1900 12130 260 12000 
2004 1530 10567 288 18647 
2005 1335 8927 242 17395 
2006 982 10340 n.b. 19062 
2007 780 8233 n.b. 20000 
Bron: Afdeling Statistiek en Onderzoek, Onderdirectoraat Visserij 

* = Productie headless garnalen vermenigvuldigen met 1.4; ** = 30- 35 %  
verlies bij verwerking; n.b. = niet bekend; Alle gewichten in tonnen 
 

Figuren 1a t/m 1d. Exportgegevens visserijproducten  2004-2007 
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Bron : Ministerie van LVV, Afdeling Agrarische Statistieken 2008;  Douane (ASYCUDA) 

 

In 2005 bedroeg de exportwaarde van vis en garnalen ruim USD 30 miljoen en een jaar later 

meer dan meer dan USD 32 miljoen. In 2007 bedroeg de waarde bijna USD 35 miljoen. In de 
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spin-off, zoals verwerking en toelevering, werken naar schatting 30.000 mensen. Vanwege de 

steeds hoger wordende brandstofprijzen krijgt de sector het steeds moeilijker.  

De achteruitgang van de garnalenproductie kan hoofdzakelijk worden toegeschreven aan : 

1. Het verminderde aantal garnalentrawlers, vanwege het teruglopen van de vangsten in de 

loop der jaren 

2. Kelderende wereldmarktprijzen 

3. Verhoging van brandstofprijzen 

4. Hoge rente op leningen  

 

Figuur 2. Kredietverlening door lokale banken t.b.v . de  

visserijsector 2003 – 2007* 

 
Bron : Centrale Bank van Suriname 

*  Voorlopige cijfers eerste kwartaal 2007 

 

De nominale kredietverlening vertoont in de periode 2003 tot en met het eerste kwartaal 2007 

een afnemend verloop in SRD-kredieten en een toenemend verloop in USD-kredieten, vanwege 

het lagere debitpercentage op USD-kredieten. 
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Tabel 2. Procentuele bijdrage per bedrijfstak aan h et reëele BBP tegen  

basisprijzen (1990 prijzen) 

Bedrijfstakken  2004* 2005* 2006* 

Landbouw,Veeteelt en Bosbouw 6 6 6 

Visserij 3 2 2 

Mijnbouw 7 8 8 

Industrie/Fabricage 13 14 13 

Elektriciteit, Gas en Water 6 6 6 

Constructie 5 6 6 

Handel 14 14 15 

Hotels en Restaurants 3 3 4 

Transport, Opslag en Communicatie 14 15 14 

Financiële instellingen 9 9 9 

Woon- en Commerciële diensten  11 11 10 

Overheid (excl. Onderwijs en Volksgezondheid) 7 7 7 

Onderwijs 5 5 5 

Gezondheidszorg 1 1 1 

Overige Persoonlijke, Sociale en Gemeenschapsdiensten 2 2 2 

Minus: Rente marge van de Banken 7 7 7 

Bruto Binnenlandse Product (formele sector)  100 100 100 

Bron: Nationale Rekeningen / Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) 

* = voorlopige cijfers 
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1.3 SWOT analyse  
Een overzicht van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in de visserij- en 

aquacultuursector (SWOT analyse) wordt in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 3. SWOT analyse 
Visserijactiviteit  Sterkten  Zwakten  Kansen  Bedreigingen  
A. 
Bevolkingsvisserij 

- Regelmatige 
aanvoer over het 
hele jaar van 
economisch 
belangrijke 
vissoorten 

- Betaalbare 
visvoorziening op 
lokale markt 

- Positief effect op 
werkgelegenheid 

- Bundeling vissers 
tot collectief 

- Dominante rol van 
Guyanese vissers 

- Illegale visvangst 
en aanlanding in 
Guyana  

- Gebruikmaking 
van traditionele 
methoden 

- Heractivering 
biomassa- 
onderzoek 

- Vergroting  
toegevoegde 
waarde 
(verwerking en 
industrialisatie) 

- Rationele 
exploitatie en 
ontwikkeling  
natuurlijke 
visgronden 

- Regionale 
speiding 

- Piraterij 
- Overbevissing 
- Stijgende 

brandstofprijzen 
- Dominante rol  

Guyanese vissers 
- Internationale 

regelgeving t.a.v. 
duurzaamheid en 
kwaliteit 

- Dalende prijzen en 
inkomsten vanwege 
recessie 

- Internationale 
regelgeving m.b.t. 
kwaliteit en 
duurzaamheid 

B. 
Zeevisserij 

- Inzet  
internationale 
regels 

- Goede 
buitenlandse 
afzetmarkten (VS, 
Japan en EU) 

- Industrieel van 
opzet 

- Moderne 
bedrijfsvoering 

 

- Sterke 
afhankelijkheid van 
buitenlands 
kapitaal, vloot en 
bemanning 

- Gebrek aan 
biomassa- 
onderzoek 

- Ontbreken  
zeemanscultuur bij  
Surinamers 

- Onvoldoende 
controle kustwacht 

 
 

- Meer verwer-
kingsbedrijven 
t.o.v. Caribisch 
gebied 

- Heractivering 
biomassa- 
onderzoek 

- Rationele 
exploitatie en 
ontwikkeling  
natuurlijke 
visgronden 

- Piraterij 
- Overbevissing 
- Sterk  teruglopende 

vangst zeegarnalen  
- Economische 

recessie 
afzetmarkten 

- Stijgende 
brandstofprijzen 

- Voorwaarden  
instandhouding  
internationale 
kwaliteitsnormen 

- Internationale 
regelgeving m.b.t. 
kwaliteit en 
duurzaamheid 

C. 
Aquacultuur 

- Beschikbare 
productiearealen  

- Klimatologisch 
redelijk tot goede 
aquacultuur-
condities 

- Beschikbaarheid  
arbeidskrachten 
op verschillend 
educatieniveau 

- Toegang tot 
kennis en 
ervaring  
aquacultuur 

- Gebrekkige 
wetgeving 

- Geen operationele 
bestemmingsplan-
nen 

- Kapitaalintensief 
- Sterke afhankelijk-

heid van geïmpor-
teerde inputs 

- Voor Suriname  
relatief nieuwe 
productiekolom 

- Kleinschaligheid 

- Optimale 
benutting fysieke 
mogelijkheden 

- Nieuwe  
arbeidsplaatsen 

- Exportmogelijk-
heden naar o.a. 
Europa 

 

- Milieuvervuiling 
- Internationale 

regelgeving voor 
kwaliteit en 
duurzaamheid 

- Onduidelijk beleid 
t.a.v. ruimtelijke 
ordening en 
bodembestemming 

- Hoge kostprijs 
eindproduct 

- Concurrentie met 
andere landen 
(schaalgrootte) 

Bron: SWOT analyse: Agrarisch Sector Plan, Deelstudie Visserij, 2003. Bewerking SPS 
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1.4 Knelpunten binnen de visserij- en aquacultuurse ctor 

Over het algemeen kunnen als voornaamste knelpunten voor verdere ontwikkeling worden 

genoemd: 

• het ontbreken van beleid dat deze sector goed organiseert, voldoende aandacht schenkt 

aan structurele oplossingen en structurele ontwikkelingen op korte, middellange en lange 

termijn op gang helpt brengen; 

• onvoldoende onderzoek en verzameling van statistische gegevens; er zijn weinig adequate 

data beschikbaar m.b.t. biologische aspecten en het potentieel van deze regenereerbare 

natuurlijke hulpbron. 

 

De belangrijkste knelpunten van respectievelijk bevolkings- en zeevisserij en aquacultuur zullen 

nader worden belicht. 

 

Bevolkingsvisserij  

Overbevissing en desastreuze vistechnieken van grote hektrawlers bedreigen de 

bevolkingsvisserij met ondergang. Ook is de bescherming van Suriname’s maritieme 

economische zone door de marine van het Nationaal Leger als gevolg van het gebrek aan 

fondsen niet optimaal. De problemen worden ook aanmerkelijk vergroot door sterk gekelderde 

prijzen op de internationale afzetmarkt en stijgende bedrijfskosten. 

 

Zeevisserij 

Reeds lang voor de internationale brandstofcrisis kampte de trawlvisserij in Suriname met  

problemen als tegenvallende omzet, stijgende productiekosten en slechte kustbewaking. Het 

gevolg van de slechte kustbewaking is illegale visserij door voornamelijk Guyanezen en, in 

mindere mate, Venezolanen die de visgronden leegroven, alsook piraterij die ondernemers in de 

kosten jaagt. De verouderde landelijke vloot is geslonken van 80 trawlers in de glorietijden, naar 

minder dan 50 in de afgelopen jaren en zal binnenkort nog verder inkrimpen. De trawlvisserij is 

duur vanwege het hoge verbruik van brandstof. Met de steeds hoger wordende brandstofprijzen 

krijgt de sector het nog moeilijker. De concurrentie met de omliggende landen komt in het 

geding, doordat de productiekosten in Suriname veel hoger zijn dan elders. In Trinidad en 

Venezuela betalen de vissers USD 0,25 respectievelijk 0,05 per liter diesel. Het geheel wordt 

gecompliceerder doordat de vissers niet in staat zijn hun hogere kosten door te berekenen. Op 

de Surinaamse markt is in enkele maanden tijd de brandstofprijs met meer dan 30% gestegen, 

maar zijn de prijzen van vis nauwelijks aangepast.  
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Aquacultuursector  

Als knelpunten binnen de aquacultuursector kunnen worden genoemd: 

• Gebrek aan know-how: onvoldoende kennis en ervaring met betrekking tot de teelt, kweek 

en marketing. Het gevolg hiervan is een onvolledige opzet van infrastructuur. 

• Gebrek aan kader: gebrek aan zowel deskundigheid als goed opgeleid personeel is één 

van de belangrijkste oorzaken van stangerende ontwikkeling van  

aquacultuurondernemingen. 

• Onvoldoende afscheepmogelijkheden  

 

Verwerking en verwerkingsfaciliteiten 

De gevangen vissoorten afkomstig uit de bevolkingsvisserij worden voor ongeveer de helft op 

eenvoudige wijze verwerkt en op de markt ten verkoop aangeboden (gedroogd, 

gerookt/gebarbakot of gezouten). De voornaamste verwerkingsmethoden zijn invriezen, zouten, 

drogen en roken. Als voorbewerking wordt vaak het fileren toegepast. Dit is het evenwijdig aan 

de ruggegraat uitsnijden. Door invriezen wordt de smaak van de vis het best geconserveerd. Bij 

het roken worden behalve de houdbaarheid, ook de kleur en de smaak op typische manier 

beïnvloed. 

De vis wordt niet door de vissers zelf op de markt afgezet, maar via tussenhandelaren aan 

marktverkopers geleverd. Deze lange weg verhoogt de handelsmarge in de prijs aanmerkelijk. 

Het zijn de tussenhandelaren die de laatste jaren het meest geprofiteerd hebben van hogere 

visprijzen. Het aandeel van de vissers in de prijs is relatief gedaald. 

De verwerking van garnalen geschiedt door bedrijven SAIL, Sujafi en Guiana Seafoods. 

 

1.5 Het visserij- en aquacultuurbeleid 2006 – 2010  

Het beleid van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij voor de periode 2006 – 2010 is 

gericht op een optimale en duurzame exploitatie van de Surinaamse visrijkdommen. De doelen 

die daarbij nagestreefd worden zijn: 

1. het voorzien van de lokale bevolking van betaalbare viseiwitten; 

2. het genereren van inkomsten voor de Staat 

3. het creëren van (regionale) werkgelegenheid voor Surinamers 

4. het verruimen van exportgerichte productie middels een zo groot mogelijke toegevoegde 

waarde 

5. het stimuleren van nationaal ondernemerschap 

 

Teneinde bovengenoemde beleidsdoelen te realiseren zijn de volgende maatregelen van belang: 

• het aanpassen van de visserijwetgeving ter bevordering van de visexporten 
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• het uitvoeren van trainingsprogramma’s om de efficiëntie te verhogen; 

• reorganisatie van minivisserijcentra; 

• reorganisatie van de professionele visserij naar het model van productschap; 

• het afstemmen van het vergunningenbeleid op duurzame benutting van de hulpbron, 

waarbij in dit verband het biomassaonderzoek gecontinueerd zal worden. 

 

Voorts zullen controlemethoden op de illegale visvangst in diepwateren ontwikkeld worden, het 

pilotprogramma voor benutting van bijvangsten (bycatch) uit de garnalenvangst zal worden 

voortgezet, de vangst van kleine pelagische visserij zal gecontinueerd worden, de samenwerking 

met de visserij-industrie wordt gecontinueerd en de Overheid stimuleert de verwerking van kleine 

pelagische vissen. 

Om het beheer en de duurzame ontwikkeling van de visbestanden in Surinaamse wateren 

mogelijk te maken, is het beleid gericht op een verantwoorde exploitatie van deze visbestanden. 

Noodzakelijk is een gerichte visserijwet, die inmiddels wordt voorbereid. 

Het ministerie van LVV heeft aan de kwaliteits- en milieueisen voldaan om naar internationale 

markten te kunnen exporteren. Het beleid richt zich op duurzame export ontwikkeling. 

Een belangrijk potentieel vormt de rijkdom aan dichtbij het wateroppervlak levende vissen, zoals 

barracuda, riemvis, makreel, zalmachtigen, kingfish en tonijnsoorten. 

Het bewaken van onze visgronden binnen de 200 mijl Exclusieve Economische Zone (EEZ) is 

één van de grootste prioriteiten. Gestreefd wordt naar een permanent systeem voor de bewaking 

van de Surinaamse visgronden. De sector kent de laatste jaren een opvallende diversificatie in 

de vangst en verwerking. 

 

De aquacultuur is gericht op de productie van brak- en zoetwatergarnalen en vissen, die verder 

zal worden ontwikkeld en uitgebreid met andere organismen. Regulering van aquacultuur door 

regelgeving geldt als één van de belangrijkste maatregelen om de beleidsdoelen te realiseren. 

Gezien de potentie van aquacultuur en de bijdrage die zij kan leveren aan de economie, zal de 

bevolkingsaquacultuur worden gestimuleerd. Het Onderdirektoraat Visserij is reeds begonnen 

met het begeleiden en voorlichten van boeren die met bevolkingsaquacultuur willen beginnen. 

De aquacultuur zal verder worden ondersteund door onderzoek waarbij eveneens de marketing- 

mogelijkheden voor belangrijke potentiële Surinaamse soorten zullen worden bekeken. Het 

streven is de aquacultuurwet vast te stellen. 
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HOOFDSTUK 2. RUIMTELIJKE ORDENING 

 

In dit hoofdstuk zal de actuele geografische spreiding van de visserij- en aquacultuursector 

belicht worden. Als onderdeel van deze publicatie is de vierdelige kaart Agrarische zonering 

subsector Visserij & Aquacultuur samengesteld, waarop zowel actuele als potentiele 

visserijactiviteiten landelijk zijn weergegeven (zie bijlage). Middels deze kaart heeft de lezer dan 

een beeld van de mogelijkheden voor visserij en aquacultuur verspreid over de verschillende 

regio’s zowel te land als binnen de 200 mijls Exclusieve Economische Zone (EEZ) voor de kust. 

Allereerst zullen de activiteiten van de bevolkingsvisserij geografisch worden besproken, waarna 

die van de zeevisserij en aquacultuur aan de orde komen. 

 

A. Bevolkingsvisserij 

Alvorens de visserijactiviteiten per district te beschrijven zal een globale indeling van de visserij 

in de kustvlakte worden weergegeven. Bekeken vanuit de riviermondvisserij kunnen er 4 (vier) 

belangrijke mondingsgebieden worden onderscheiden: 

• de Marowijnerivier; 

• de Commewijne- en de Surinamerivier; 

• de Saramacca- en de Coppenamerivier; 

• de Nickerie- en de Corantijnrivier.  

 

Naast deze riviermondingen vormen de pannen en de modderbanken langs de kust het 

werkgebied van de vissers. Met name zijn de volgende gebieden belangrijk: 

• Wia Wia bank gelegen voor de kust van het district Marowijne tot aan de monding van de 

Surinamerivier met onder andere de Krofajapasikreek, het Matapicakanaal, het 

Warapakanaal en de Katkreek; 

• Coronie tot de monding van de Nickerierivier waarin onder andere de Platolo Pan, de 

Fräser pan en de Bigi Pan gelegen zijn. 

 

Zowel visvangst als visverwerkingsactiviteiten vinden voornamelijk plaats in het kust- en 

estuarienegebied. De estuariene zone is zeer belangrijk vanwege de natuurlijke functies: 

• Hoge biologische productie van voor consumptie geschikte vis, garnalen, krabben en 

jachtwild; 

• Verrijking van het aangrenzend zeegebied met voedingsstoffen en vis- en garnalenbroed 

(kraamkamerfunctie). 
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Paramaribo kan als coördinerend district voor de visserij en aquacultuuractiviteiten over het 

gehele land worden beschouwd, aangezien het beleid vanuit dit district wordt bepaald en vrijwel 

alle parastatale en particuliere vis-, garnaal- en aquacultuurbedrijven er hun hoofdkantoor 

hebben gevestigd. Ook geschiedt de aanlanding van vis en garnalen in Paramaribo. 

De visverwerkingsbedrijven zijn voornamelijk geconcentreerd in de ressorten Blauwgrond en 

Rainville (langs de Surinamerivier  bevinden zich de bedrijven SAIL en Namoona) alsmede 

Livorno (Sujafi, Cevihas, Suvveb). De visserijactiviteiten van deze bedrijven zijn voornamelijk 

gericht op export met daarnaast activiteiten ten behoeve van de binnenlandse markt. 

Overige activiteiten in Paramaribo betreffen de hengelsport langs kreken en zwampen in de 

randgebieden. 

 

 
Foto 2: Snappervangsten bij Cevihas 

 

In Wanica vinden vrijwel geen commerciële visserijactiviteiten plaats. Op diverse plaatsen in het 

district wordt voornamelijk gevist voor recreatieve doeleinden (sportvissen) alsmede voor 

zelfvoorziening van plaatselijke bewoners. Genoemd kunnen worden de zwampvisserij in 

speciaal daarvoor gegraven kanalen aan weerszijden van het Garnizoenspad in het ressort 

Kwatta, maar ook het Leidingengebied en Domburg zijn bekende en geschikte plaatsen voor de 

hengelsport. Ook biedt de sluis aan de Henry Fernandesweg in het ressort Kwatta toegang tot de 

nabij gelegen visgronden aan de Atlantische Oceaan. Daarbij maken enkele vissers gebruik van 

deze waterweg om de banknetvisserij uit te oefenen. Vanwege de getijwisseling en het 
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ontbreken van losfaciliteiten maakt slechts een gering aantal vissersvaartuigen gebruik van deze 

sluiskreek. 

 

In het district Nickerie kunnen als belangrijke visserijactiviteiten worden genoemd de 

pannenvisserij, fuik/lijn, bank- en zeegnet/drijfnetvisserij. Een significant gebied voor de visserij 

vormt het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied, een belangrijke broedplaats voor garnalen en 

vissen. Het Bigi Pangebied is gelegen in het noordwestelijk deel van de estuariene zone, ten 

noorden van de Oost-Westverbinding tussen het kanaal van Burnside in het district Coronie en 

de Nickerierivier in het district Nickerie. De noordgrens ligt op zee, op een lijn waar de diepte van 

het water bij eb niet meer dan 6 m bedraagt. Het Bigi Pangebied beslaat een totale oppervlakte 

van ca. 136.000 ha, waarvan ongeveer de helft in zee ligt. 

Van het gebied zijn ruim 30 commerciële vissoorten en 2 garnalensoorten bekend. De vis wordt 

voornamelijk op de lokale markt afgezet, terwijl een deel ook wordt geëxporteerd. De vissers in 

het Bigi Pangebied maken gebruik van de volgende vismethoden:  

• Kustvisserij, waarbij de drijfnetvisserij wordt toegepast. De gevangen vissoorten zijn 

jarabaka, bang bang en kandratiki. 

• Riviermondvisserij: de vismethoden zijn lijnvisserij, fuiknetvisserij en de jagi-jagi methode 

• Pannenvisserij: hierbij worden kieuwnetten gebruikt. In het open gedeelte van de pannen 

worden deze netten, soms van enkele honderden meters lengte, ’s avonds uitgezet. De 

kieuwnetten worden ’s morgens opgehaald en geleegd. 

 

De fuik- en lijnvisserij vinden plaats in de monding van de Nickerie- en Corantijnrivier, terwijl de 

bank- en zeegnet/drijfnetvisserij aan de kust plaatsvinden. 

In de Nickerie-, Corantijn- en Maratakkarivier wordt aan riviervisserij gedaan. Als gevolg van de 

mechanisatie van de rijstteelt en het gerelateerde toenemende gebruik van pesticiden, is de 

zwampvisserij achteruitgegaan. Aan weerszijden van de Oost-Westverbinding wordt  

zwampvisserij bedreven. 

 

De visserij in het district Coronie vormt één der belangrijkste agrarische activiteiten en wordt 

uitgeoefend langs de kust in pannen, zwampen en kreken, maar ook langs de Oost-

Westverbinding ten westen van Burnside en aan de monding van de Coppenamerivier. Aan de 

kust wordt de banknetvisserij op commerciële wijze uitgeoefend door overwegend Guyanese 

vissers. Het Zoetwaterkanaal geldt als belangrijkste centrum voor de visserijactiviteiten. Aan de 

weg langs dit kanaal is voorts een moderne ijsfabriek gevestigd waardoor de overwegend 

Guyanese vissers in staat zijn ijs te kopen alvorens naar de visgronden voor de kust te 
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vertrekken. In het gebied gelegen tussen Totness en Wageningen (district Nickerie) wordt aan 

zwampvisserij gedaan. 

 

In het district Saramacca zijn de belangrijkste commerciële visserijactiviteiten geconcentreerd in 

en rond het vissersdorp Boskamp, aan de rechteroever van de Coppenamerivier en circa 5 km 

van de monding van de Saramaccarivier. De Oost-Westverbinding ten zuiden van het dorp  

vormt de verbinding met de hoofdstad. Boskamp is van oorsprong een visserskamp waarin 

vissers, voornamelijk van Guyanese afkomst en aanvankelijk woonachtig op andere plaatsen, 

zich in de afgelopen jaren spontaan hebben gevestigd. Deze vissers oefenen de 

bevolkingsvisserij uit, met name de kust- en riviervisserij. Overige belangrijke visserijgebieden in 

dit district zijn het estuariene gebied tussen de Saramacca- en de Coppenamerivier, terwijl de 

riviervisserij uitgeoefend wordt in de Saramacca- en de Coesewijnerivier. De zwampvisserij vindt 

plaats op de Coesewijnerivier en -zwamp.  

 

In het district Commewijne kunnen als visserijgebieden worden geïdentificeerd: 

De pannen vlak bij de kust, maar vooral in de oude plantages naast het Matapica-kanaal, de 

Warappakreek, Katkreek, Motkreek en bij Krofajapasi (panvisserij). Ook wordt frequent gevist in 

zwampen (zwampvisserij) aan de riviermonding van de Surinamerivier, namelijk Pomona en aan 

de monding van de Commewijnerivier, namelijk Rust en Werk (riviermondvisserij). Ook vindt in 

het noordelijk deel van dit district kustvisserij plaats, namelijk aan de rechteroever van de 

Commewijnerivier, met name Rust en Werk, Pomona, Margrita en aan de linkeroever (Nieuw 

Amsterdam). In de Suriname en de Commewijnerivier vindt riviervisserij plaats.  

 

Zowel de Marowijnerivier, de voor de kust aanwezige banken Wia Wiabank en Tijgerbank, de 

aanwezige zwampen en de wateren in en rondom het Galibi natuurreservaat in het district 

Marowijne lenen zich voor de visserij. Het Galibi reservaat bezit vanwege het estuariene 

karakter voldoende voorraden zoet- en zoutwatervissen.  

De van kustvisserij afkomstige vis die door de lokale bevolking (Caraïben) van het reservaat 

gevangen wordt, is hoofdzakelijk voor eigen gebruik bestemd en een bescheiden deel voor de 

verkoop. Sommige kustvissers beschikken over kampen in het reservaat, waar de vis gezout of 

gerookt wordt met gebuik van lokaal gekapt hout.  

 

In de zogeheten Bovenstroomse gebieden (de districten Brokopondo en Sipaliwini) wordt  

geen commerciële visserij bedreven van enige betekenis voor de visvoorziening, maar 

voornamelijk voor zelfvoorziening ten behoeve van de lokale bevolking alsmede voor recreatie. 



Stichting Planbureau Suriname  Agrarisch Potentieel – Visserij & Aquacultuur 
 
 

25 
 

De voornaamste activiteit in Brokopondo betreft de stuwmeervisserij, waar hoofdzakelijk om 

recreatiedoeleinden (sportvisserij) wordt gevist op toekoenari, piren en koebi.  

In het district Sipaliwini, met name het gebied dat het Centraal Suriname Natuurreservaat 

(CSNR) omvat ligt een groot deel van het Coppenamerivierbekken, waar voornamelijk aan 

riviervisserij wordt gedaan door zowel lokale bewoners als sportvissers.  

 

Tabel 4. Overzicht van de aanvoer van vis via bevolkingsvisserij* 

Soort Visserij Paramaribo  Nickerie 
 

Commewijne 
 

Coronie  Saramacca 

Drijfnet  3.394,21 201,14 634,71 45,49 203,69 
Njawarie  498,18   6,44  
Fuiknet  566,60 10,91 508,81  376,31 
Fuik/drijf 447,11  308,77   
Lijn/fuik 144, 16   22,91 4,96 
Lijn  0,57 8,55 29,64  14,44 
Haritete  3,15   1,42  
Kieuwnet  101,85 182,74 9,06   
Bycatch  
Trawler  

71,88     

Auto aanvoer 
(diversen) 

72,85 329,99    

Bron: Ministerie van LVV, Onderdirectoraat Visserij 
* In deze betreft het de productie (ton), aangevoerd in de verschillende districten 

N.B. Van Albina zijn geen gegevens beschikbaar 

 

B. Zeevisserij  

De visgronden op zee liggen op een diepte van gemiddeld 10 tot 30m en bestrijken een 

oppervlakte van ca. 13.560km2. 

 

B1. Garnalenvisserij  

De garnalenvangst geschiedt op diepten variërend van 30 tot 90m. Aan de hand van 

informatie van het onderdirectoraat Visserij kunnen in dit gebied (30 tot 90m) de 

navolgende visgronden worden onderscheiden: 

- Western grounds, tussen 40 en 90m in het westelijk deel van de EEZ; 

- Middle grounds, tussen de 25 en 40m in het centrum gebied van de Surinaamse 

wateren 

- Puw patch, tussen 30 en 80m in het oostelijk deel van de EEZ. 

 

De vangst van de grote zeegarnaal vindt plaats vanaf een diepte van 27m. 

 

B2. Seabob garnaalvisserij 

De visgronden van de Seabob garnaalvisserij bevinden zich tussen 18 en 27m diepte. 
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B.3 Vistrawl of bodemtrawlvisserij 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 vermeld, worden bij de vistrawlvisserij twee soorten trawlers 

gebruikt, te weten de type 1 en type 2. De type 1 trawlers vissen in ondiepe wateren tot 20 

m, terwijl de type 2 trawlers hoofdzakelijk de visgronden tussen de 25 – 35m bevissen. 

 

B.4 Snappervisserij  

Bij de snappervisserij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de Red Snapper en de 

makreel. De Red Snapper wordt op rotsachtige bodem, 30 – 40 mijlen verwijderd van de 

kust, op een diepte van 60 – 80 meters gevangen, terwijl de visgronden voor de makreel 

zich bevinden tussen Coronie en het lichtschip, op een afstand van 20m – 25 mijlen van de 

kust. 

 

C. Aquacultuur  

Voor de planning van grootschalige visteeltprojecten is de keuze van locatie van groot belang. 

Het is noodzakelijk de geschikte gebieden voor aquacultuur in kaart te brengen. Deze gebieden 

zullen dan wettelijk gereserveerd en beschermd moeten worden, uiteraard in overeenstemming  

met het nationaal ruimtelijk bestemmingsbeleid. 

 
Foto 3: Kweekvijvers 

De concentratie van aquacultuurprojecten op enkele locaties kan grote voordelen hebben. 

Concentratie levert voor zowel kleine als grootschalige ondernemingen tal van voordelen op 
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vanuit het gezichtspunt van planning en economisch perspectief, met financiële voordelen en 

meer efficiëntie. Constructie van cultuurtechnische werken (aanvoerkanalen, bezinkingsvijvers, 

enz.) en andere infrastructuur is een kostbare zaak. Door concentratie kunnen dergelijke kosten 

flink gedrukt worden. 

Het concentreren van de activiteiten op één locatie is ook voordelig voor wat betreft het 

management van de ondernemingen. Bescherming tegen bijvoorbeeld stroperij kan dan 

goedkoper en makkelijker worden georganiseerd. 

 

In het district Wanica (in het Bomapoldergebied) wordt op kleine schaal aan aquacultuur 

(bevolkingsaquacultuur) gedaan.  

In het district Nickerie werd enige jaren terug de rijst-viscultuur geïntroduceerd, dat als 

compensatie dient voor de periode waarin geen rijst wordt geteeld.  

De huidige industriële aquacultuuractiviteiten vinden voornamelijk plaats op de rechteroever van 

de Commewijnerivier, in het district Commewijne. Er zijn twee bedrijven actief, te weten NV 

Comfish te Rust en Werk en NV Comas te Pomona. 

Daar de rechteroever uitermate geschikt is voor de uitoefening van aquacultuur, dient het tot 

bijzonder beheersgebied verklaard te worden.  
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HOOFDSTUK 3. ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN 

 

De visserijsector kan, hoewel deze reeds een aanzienlijke bijdrage levert in de productie van 

voedingsstoffen (in het bijzonder de onmisbare eiwitten), alsmede de generering van deviezen, 

zeer zeker gerekend worden tot de categorie van sectoren van de Surinaamse economie die nog 

mogelijkheden tot ontwikkeling bieden.  

 
De ontwikkelingsmogelijkheden van de vangstresultaten van zowel de bevolkings- als zeevisserij 

zullen sterk afhankelijk zijn van de wijze van beheer van het milieu, met name van het estuariene 

kustgebied alsmede van de rivieren en zoetwaterzwampen. 

Onderzoek en adequate voorlichting aan de vissers in het bijzonder aangaande onder andere 

het beheer van de estuariene zone als broedkamer voor de sector, is van bijzonder belang voor 

verdere uitbouw van de sector. 

In overweging kan worden gegeven een permanent onderzoeksstation te vestigen, als onderdeel 

van een integraal onderzoeksprogramma en beheer van het estuariene kustgebied. 

Dit zal weer kunnen leiden tot betere controle op de naleving van voorschriften en een 

effectievere wisselwerking tussen vissers en onderzoekers. 

 

Door gebrek aan data kan geen gedegen en goed onderbouwde uitspraak worden gedaan 

omtrent perspectieven voor de visserij- en aquacultuursector. 

 
Vanwege de stijging van onder andere de brandstofprijzen wordt de sector in toenemende mate 

geconfonteerd met verhoogde inputkosten. Dit brengt een verhoging van de exploitatiekosten 

met zich mee, waardoor de vissers genoodzaakt zijn grotere vangsten per trip te realiseren, 

hetgeen weer leidt tot overbevissing. 

Voor de korte termijn is door de Overheid een eenmalige financiële injectie toegezegd. Voor de 

middellange termijn zijn een aantal structurele maatregelen nodig. Gedacht wordt aan het 

instellen van een kredietraamwerk met lage rente. 

 

A. Bevolkingsvisserij 

De bevolkingsvisserij vervult regionaal bekeken een belangrijke functie. De relatief geringe 

investeringen, de uitbreiding van visserijfaciliteiten in het kustgebied in de afgelopen jaren en de 

crisis in de garnalenvisserij, hebben de betekenis van de bevolkingsvisserij, zowel in het brakke 

zwampgebied alsook langs de kust en in de rivieren doen toenemen. 

 

Het district Nickerie kent geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor de riviermondvisserij, 

vanwege het feit dat de beschikbare oppervlakte reeds volledig benut wordt. Naar verwachting 
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zal de banknetvisserij blijven voortbestaan, doch niet noemenswaardig toenemen, vanwege de 

vereiste intensieve arbeid.  

Uit een door het Celos in samenwerking met de Technologische Faculteit van de Anton de Kom 

Universiteit van Suriname, Suriname Conservation Foundation (SCF) en het World Wildlife Fund 

(WWF) uitgevoerd onderzoek naar de economische waardebepaling van het Bigi Pangebied in 

de periode 2006 – 2007, is gebleken dat visserij tezamen met toerisme en jacht de grootste 

inkomstenbronnen zijn in dit gebied. Voor een duurzame ontwikkeling van de visserij in dit 

gebied is het van belang de negatieve effecten, zoals stroperij, aanleg van rijstpolders door 

illegale occupanten, gebrekkige toegankelijkheid, overbevissing en illegale visserij, zoveel als 

mogelijk terug te dringen middels het instellen van een beheersinstituut. 

 

Voor het district Coronie bestaan geen gunstige perspectieven voor verdere ontwikkeling van de 

visserijsector. Als oorzaken kunnen worden genoemd: 

• dichtslibbing van de verbinding met de zee 

• weinig tot geen belangstelling bij de lokale bewoners voor uitoefening van visserij 

• gebrekkige afzet en inputvoorzieningen (waaronder boten) 

• stroperij 

• gebrek aan betaalbare koelfaciliteiten 

• dominantie van Guyanese vissers in de bevolkingsvisserij, die bovendien het grootste deel 

van de vangst naar Guyana vervoeren 

• het ontbreken van een organisatie en toezicht zijdens de Overheid 

 

Het district Commewijne verkeert in een relatief voordeligere positie, vanwege de gunstige 

ligging van het woongebied van de vissers, zowel ten opzichte van de visgronden als ten 

opzichte van het grootste afzetgebied Paramaribo. Dit ondanks de vele problemen waarmee de 

bevolkingsvisserij in dit district kampt (zoals gebrek aan inputs en opslag-, koel- en 

droogfaciliteiten).  

 

Alhoewel vanuit de sportvisserij toenemende belangstelling bestaat, worden de mogelijkheden 

voor verdere exploitatie van de visserij in het district Brokopondo grotendeels in gevaar 

gebracht door milieuvervuiling, voornamelijk veroorzaakt door toenemende 

goudwinningsactiviteiten. Dit geldt voornamelijk voor het Van Blommensteinstuwmeer. 

Onderzoeken verricht door de Universiteit wijzen op kwikgehalten die minstens vier keer hoger 

liggen dan de toegestane waarde.  
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Ook in het district Sipaliwini bestaat toenemende belangstelling voor de sportvisserij en wel in 

het Kabalebogebied, alsook in het zuidelijk deel van het Centraal Suriname Natuur Reservaat 

(CSNR).  

In 2004 heeft Conservation International tezamen met andere instanties een onderzoek 

uitgevoerd in het CSNR. De resultaten hebben niet alleen aangetoond dat het CSNR één van de 

meest ongerepte plaatsen op aarde is, maar eveneens dat de visfauna in het natuurreservaat, 

bovenstrooms van de Raleighvallen, in uitstekende conditie verkeert en dat er enkele soorten 

voorkomen die interessant kunnen zijn voor sportvissers en vishobbyisten. 

Alhoewel de populariteit van het sportvissen toeneemt is het van belang dat deze kleinschalig 

blijft in het kader van natuurbehoud en ecotoerisme. 

 

B. Zeevisserij 

De zeevisserij biedt, met uitzondering van de garnalenvisserij, nogal perspectieven. Voor de 

Surinaamse kust liggen rijke visgronden, die ontstaan zijn als gevolg van de noord-equatoriale 

stroming van slib en voedingszouten uit de Amazonerivier. Het brakwatersysteem (ook wel 

estuarien ecosysteem genoemd) voorziet diverse soorten zeevis- en garnalensoorten voor de 

kust van voedsel. Tevens vervult het de functie van kraamkamer voor vele soorten, die er  hun 

eieren komen leggen. De jongen brengen er het eerste deel van hun leven door en trekken 

daarna naar zee. Dit is de reden waarom de oceaan voor de Surinaamse kust opmerkelijk rijk is 

aan vissen en garnalen. Vernietiging van dit brakwatergebied zou een zware klap kunnen 

betekenen voor de visserij en garnalenvangst. 

 

B.1 Garnalenvisserij 

De garnalenvisserij (inclusief de seabobvisserij) biedt weinig mogelijkheden tot verdere 

ontwikkeling, vanwege de eerder in hoofdstuk 1 vermelde knelpunten (gestegen 

brandstofprijzen, overbevissing, piraterij en illegale visserij, vernietiging van de 

garnalengronden). 

Ter ondersteuning verleent de Overheid reeds geruime tijd brandstofsubsidie aan de 

industriële visserij. Deze subsidie houdt in dat de industriële visserij (visserij buiten de 12 

mijl zone) invoerrechtenvrij brandstof kan betrekken bij de aardoliemaatschappijen. In juni 

2008 kwam dit neer op USD 1,09 per liter diesel. Doordat de brandstofprijs verder is 

gestegen, is de subsidie van de Overheid niet langer toereikend. De vloot blijft momenteel 

voor een groot deel aan wal. Het belangrijkste verzoek vanuit de sector is dat de brandstof 

beschikbaar wordt gesteld tegen een prijs van USD 0,40 per liter om de bedrijfsvoering te 

kunnen continueren. Intussen heeft de Overheid, naast de huidige brandstofsubsidie, vanaf 

medio 2008 additioneel SRD 6 miljoen voor de sector gereserveerd, zodat de 
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brandstofprijzen voor ongeveer USD 0,49 per liter gesubsidieerd worden. De brandstof 

prijs komt dan op ongeveer USD 0,60 per liter. De industriële visserij verbruikt ongeveer 

2,5 miljoen liter en de niet-industriele visserij (binnen de12 mijlzone) ongeveer 0,5 miljoen 

liter per maand. Het bedrag is voor ongeveer 6 weken subsidie toereikend. Een jaar 

additionele brandstofsubsidie van USD 0,49 per liter zal volgens de Surinaamse Seafood 

Associatie (SSA) de Overheid bijkans USD 19.000.000 kosten.  

 

Een optie voor de bedrijven in de garnalensector is over te schakelen naar drijfnetvisserij 

die veel minder brandstof behoeft. Ook zijn reeds harde afspraken gemaakt tussen de 

verschillende bedrijven onderling om hun vloot met een derde deel te verkleinen. De 

bedrijven die slechts over één boot beschikken, zullen het aantal visdagen met 1/3 

terugbrengen. Dit alles moet ertoe leiden dat de zee en zeebodem wat rust krijgen, 

waardoor de vangsten hopelijk zullen toenemen. LVV heeft verder voorgesteld joint 

ventures te sluiten met bedrijven uit landen als Trinidad en Venezuela die over goedkope 

brandstof beschikken. Ook is diversificatie van de productie gewenst (aquacultuur, enz.). 

Die omschakeling zal niet gemakkelijk verlopen, hoewel de huidige omstandigheden weinig 

ruimte laten voor alternatieven. Met de huidige afspraken zal de totale trawlervloot in 

Suriname verder inkrimpen naar 32 stuks.  

Recent zijn door de Overheid enkele maatregelen voor de garnalensector afgekondigd, die 

de achteruitgang in deze sector mede moet terugdringen. Genoemd kunnen worden de 

uitbetaling van de sedert november 2005 ingestelde brandstofrestitutie van ca. SRD 

6.000.000,- alsook het opvoeren van kust- en zeepatrouilles door de politie en leger. 

Het slechte tij binnen de garnalenvisserij kan voorts middels onderstaande maatregelen 

worden gekeerd: 

• Regulering van de vangst middels het instellen van vangstseizoenen en 

• uitvoering van wetenschappelijk onderzoek naar de garnalenpopulatie. 

 

B.2 Snappervisserij 

Vanwege het feit dat dit visserijtype energie-extensief is, is het verwachtbaar dat het aantal 

aanvragen voor vergunningen zal toenemen. De mogelijkheden voor verdere ontwikkeling 

zijn derhalve nog altijd aanwezig. 

 

B.3 Pelagische visserij 

Een concrete mogelijkheid om de zeevisserij verder te ontwikkelen biedt de pelagische 

visserij. De reserves aan pelagische vissen die nabij het wateroppervlak leven (ansjovis en 

sardines) zijn relatief groter en bijna nog niet aangesproken. Onderzoek heeft namelijk 
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uitgewezen dat deze visserijbron veruit de grootste is in onze wateren, waarbij de totale 

biomassa van deze vissen op 500.000 ton wordt geschat. Daarvan zou ca. 40% op 

jaarbasis (200.000 ton) geoogst kunnen worden. 

In dit kader heeft het ministerie van LVV het initiatief genomen tot exploitatie van kleine 

pelagische vissoorten, zoals makreel, sardines, haringen, barracudas en ansjovis. 

Ook de diepzeevangst van tonijn biedt perspectieven. Deze vissoort levert een 

hoogwaardig product op, dat zeer gewild is in het buitenland en dus goede 

afzetmogelijkheden oplevert op de wereldmarkt. In 2001 werden in het kader van een pilot 

project twee Amerikaanse boten ingezet, met als resultaat twee proefexporten naar de VS 

van respectievelijk 8 en 7 ton. 

Volgens de Visserijdienst vormen de beperkte vliegverbindingen het grootste obstakel bij 

de afzet. 

 

Beperkingen  

Hoe groot de mogelijkheden voor de zeevisserij ook zijn, er zijn ook beperkingen en 

nadelen. Als één van de grootste nadelen kan worden genoemd de ongelijkmatige aanvoer 

verdeeld over het jaar. Van november tot maart is de aanvoer beduidend lager dan 

gedurende de rest van het jaar, wat voornamelijk het gevolg is van het ruwe weer, 

waardoor de kleine boten niet de zee op kunnen gaan. De wisselende aanvoer leidt tot  

sterk fluctuerende prijzen. 

In deze situatie zal volgens de beschikbare informatie een geïntensiveerde zeevisserij met 

trawlers geen verandering brengen. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat aanvoer 

afhankelijk is van het seizoen. In principe is opslag mogelijk van vis ter overbrugging van 

de periode waarin de aanvoer daalt, maar dit werkt kostenverhogend. Een ander nadeel 

betreft de hoge brandstofkosten en investeringen, waardoor de vis te duur zou worden 

(garnalen hebben een hoog break-even point, de opbrengst per kilo garnalen is relatief 

hoog zodat ook meer kosten gemaakt kunnen worden). 

Een ander nadeel is het feit dat niet bekend is welke invloed de trawlvisserij in de ondiepe 

zone zal hebben op de visstand in de rest van het gebied.  

De garnalenvisserij biedt weinig mogelijkheden tot verdere ontwikkeling.  

De garnalenpopulatie wordt reeds zwaar bevist.  De subsector kan dus niet uitgebreid 

worden zonder de populatie te bedreigen. 

Een andere potentiële bedreiging vormen de aardolieboringen voor de kust. 
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C. Aquacultuur 

Suriname beschikt over goede mogelijkheden voor uitoefening van de aquacultuur, zoals 

geschikte klimatologische factoren, voldoende beschikbare gronden en de toegankelijkheid tot 

specialistische kennis en ervaring. 

De verdere ontwikkeling van de aquacultuur kan een grote bijdrage leveren aan de groei van de 

Surinaamse economie en de sector wordt dan ook als veelbelovend gezien. 

Het voor Suriname belangrijke voordeel bij de teelt van de rode tilapia, die op de internationale 

markt zeer gewild is, is dat de productie en teelt nationaal beheersbaar zijn en tevens op het 

vaste land plaatsvinden. Evenwel is goede afstemming noodzakelijk tussen de omvang van de 

productie en de kwaliteit die de markt eist. 

Voorspeld is dat tegen 2010 aquacultuur ongeveer 30 % van de internationale vis- en 

garnalenproductie zal leveren. Teneinde de verdere ontwikkeling te ondersteunen en te 

begeleiden is wetgeving van belang. Met name ten behoeve van de planning van grootschalige 

visteeltprojecten is de keuze van locatie belangrijk. 

De gebieden die geschikt zijn voor aquacultuur zullen duidelijk in kaart moeten worden gebracht, 

waarna deze wettelijk gereserveerd en beschermd moeten worden. Dit zal uiteraard in 

overeenstemming moeten geschieden met het nationaal ruimtelijk bestemmingsbeleid. 

 

De gebieden die de meeste ontwikkelingsmogelijkheden bieden zijn: kust, rivieren, meren en 

zwampen. Deze gebieden zijn vooral aantrekkelijk voor de uitoefening van de 

bevolkingsaquacultuur. Bij deze vorm biedt de teelt van inheemse zwampvissen (zoals Zwarte 

Tilapia en kwie-kwie) het meeste perspectief, vanwege het lokale aanbod en de lokale vraag. Bij 

de industriële aquacultuur wordt de te kweken soort bepaald door de vraag op de wereldmarkt. 

Vooralsnog is bij de industriële aquacultuur de interesse vooral voor de teelt van Rode Tilapia en 

brakwatergarnalen.  

Het estuariene ecosysteem biedt, gelet op de ruime beschikbaarheid aan areaal en de continue 

afwisseling tussen getij en golfslag, voldoende mogelijkheden voor de teelt van mariene garnalen 

(Penaeidae). Beperkingen die dit potentieël cultuurgebied met zich meebrengt, zijn het ontbreken 

van de vereiste technische en sociale infrastructuur op de meest in aanmerking komende 

locaties. De te plegen investeringen zijn dan ook hoog. Een andere beperking vormt de grote 

mate waarin dit ecosysteem blootgesteld is aan negatieve invloeden vanuit de nabijgelegen, 

uitgestrekte rijstteeltarealen in met name het westelijk deel van de Jonge Kustvlakte (district 

Nickerie). 

 

Recent is het Ministerie van LVV in Nickerie van start gegaan met het op bescheiden schaal 

introduceren van de rijst-viscultuur. De toepassing van visteelt in rijstvelden vindt wereldwijd 

reeds lang plaats, met name in de geïrrigeerde rijstproducerende gebieden in tropische landen. 
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Rijst vormt in combinatie met vis een ideale voedingsbron voor de Surinaamse bevolking. 

Rijst is dan de voornaamste bron van koolhydraten, terwijl vis een aanvulling met eiwitten 

oplevert. Vissen zijn een belangrijke bron van goedkope en gemakkelijk verteerbare eiwitten. 

In Zuid-Oost Azië worden verschillende methoden van rijst–visteelt toegepast, met benaderingen 

voor elk technisch probleem. Dit garandeert de economische voordelen van het systeem. 

Alhoewel het reeds lang bekend is dat vissen in rijstvelden gekweekt worden, is deze praktijk  

niet bepaald wijdverbreid in Suriname. Toch heeft de rijst–viskweek een grote 

ontwikkelingspotentie in ons land, gelet op de beschikbare gebieden met geïrrigeerde rijstvelden. 

Als de rijst–viskweek efficiënt wordt uitgevoerd, kan het de productie per ha en het inkomen van  

de rijstboeren verhogen. 

Het toepassen van geschikte teelttechnieken kan leiden tot betere voedselveiligheid en een 

voordeliger winstpositie van de rijstboeren in Suriname. Technieken die bijvoorbeeld in één 

bepaald gebied ontwikkeld en verbeterd zijn, kunnen worden uitgebreid naar andere gebieden 

met dezelfde fysische en milieukenmerken. 

Een hechte samenwerking tussen boeren en overheidstechnici wordt gezien als voorwaarde om 

de beperkingen te elimineren bij de introductie van de rijst–viskweek en de productie van beide 

producten te verhogen. 

Een practisch bezwaar tegen deze vorm van aquacultuur is het veelvuldig gebruik van 

chemicaliën bij de rijstteelt, dat op termijn schadelijke gevolgen voor vissen en consumenten kan 

hebben. De irrigatiekanalen zijn geschikt als kweekvijver, daar deze relatief schoon zijn voor wat 

betreft chemicaliën. 

 

In het district Commewijne zijn behalve mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de 

industriële aquacultuur aan de rechteroever, ook perspectieven aanwezig voor 

bevolkingsaquacultuur aan de linkeroever. Genoemd kunnen worden de gebieden Mariënburg, 

Alkmaar, Slootwijk, Tamanredjo en Sinabo. 

In het district Brokopondo worden thans door Niet Gouvernementele Organisaties de 

mogelijkheden onderzocht voor uitoefening van de bevolkingsaquacultuur in enkele dorpen.  

Volgens informatie van de studierichting Aquacultuur van de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname zijn er in het binnenland mogelijkheden voor de kreekwateraquacultuur. Voorwaarde is  

dat wel constante beschikbaarheid van water in de kreken aanwezig moet zijn. Deze methode 

moet nog nader worden geëxploreerd.  
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AANBEVELINGEN 

 

Uitgaande van de bevindingen van de huidige situatie binnen de visserij- en aquacultuursector 

zullen een aantal aanbevelingen worden gedaan die uiteindelijk zullen moeten uitmonden in een 

pakket beleidsmaatregelen. Rekeninghoudend met deze beleidsmaatregelen, wordt voorgesteld 

om op korte termijn een ontwikkelings- c.q. investeringsprogramma te initiëren welke zal moeten 

leiden tot herstel en expansie van de visserij- en aquacultuursector. 

 

1. Onderzoek en opleiding 

Voor een juiste en gedegen inschatting van de voorraden van belangrijke soorten garnalen, 

demersale en pelagische vissoorten is onderzoek van eminent belang. De resultaten van 

onderzoek kunnen als basis dienen voor het vergunningenbeleid en duurzaam visserij- 

management. 

Sedert 1988 is helaas geen biomassaonderzoek meer verricht. Wel zijn incidenteel 

onderzoeksprogramma’s uitgevoerd door zowel het onderdirectoraat Visserij, het Celos en de 

Anton de Kom Universiteit van Suriname. Voor het voeren van een rationeel beheer met 

optimale producties, zal daarom een onderzoeksprogramma moeten worden opgesteld en 

uitgevoerd, dat informatie zal verschaffen omtrent de diverse soorten en hoeveelheden vis en 

garnalen die vanuit de zee het estuariene gebied intrekken, alsmede de voedselproductie per 

gebied c.q. regio en overige biologische data. Aan de hand van deze informatie kan worden 

nagegaan hoe de productie op duurzame wijze te verhogen alsmede de bestaande 

vangsttechnieken aan te passen en te verbeteren. Dit onderzoeksprogramma zal de navolgende 

activiteiten omvatten: 

• Verzamelen, inventariseren, analyseren en verspreiden van relevante biologische en 

statistische informatie 

• Bevordering van de ontwikkeling en het gebruik van de meest efficiënte 

visvangsttechnieken en methoden bij zowel de visserij als aquacultuur 

• Uitvoeren van biomassaonderzoek in samenwerking met lokale en internationale 

instituten 

Behalve onderzoek zal ook aandacht moeten worden geschonken aan de opleiding van de 

stakeholders met name: 

• het verstrekken van technische bijstand en voorlichtingsprogramma’s aan vissers, 

viskwekers, visverwerkers en vishandelaren wat betreft nieuwe technieken  

• het bevorderen van vorming en opleiding van voorlichtingsmedewerkers en vissers. Eén 

van de voornaamste knelpunten binnen de zeevisserij is namelijk het tekort aan 

Surinaamse vissers die bereid zijn op zee te gaan vissen en er te verblijven. Middels een 
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goed opgezet opleidingsprogramma moet getracht worden zoveel mogeleijkk Surinamers 

te interesseren voor de visserijactiviteiten. 

 

In samenwerking met de Universiteit en het Celos kan het Onderdirectoraat Visserij toegepast 

aquacultuuronderzoek verrichten.  

 

2. Wetgeving 

Voor de verdere regulering alsmede de duurzame ontwikkeling en beheer van de visserijsector 

zijn wettelijke maatregelen vereist: 

• Aanpassing van de visserijwet aan de internationale eisen; 

• een viskeuringswet en 

• een aquacultuurwet 

 

De voorbereidingen voor deze wetsproducten zijn thans gaande. Er is een concept 

aquacultuurwet dat door de stakeholders moet worden aangenomen. 

 

3. Controle en beheer van de visgronden 

De Surinaamse visgronden worden reeds vele jaren door voornamelijk illegale vissers 

leeggevist, waarbij gebruik gemaakt wordt van vangstmethoden die schade aan de visgronden 

toebrengen en waarmee de kraamkamers voor vis en garnalen vernietigd kunnen worden. De 

bewaking en tegelijkertijd het duurzaam exploiteren van de visgronden binnen de 200 mijl 

Exclusieve Economische Zone (EEZ) verdienen danook grote prioriteit. Verscherpte controle- 

maatregelen zijn noodzakelijk om een gezonde ontwikkeling van de zeevisserij veilig te stellen. 

Een goede uitrusting en inschakeling van de Surinaamse marine en luchtmacht alsmede 

de instelling van de kustwacht zijn een noodzaak. 

Vooruitlopend op de instelling van de kustwacht zijn in een samenwerkingsverband tussen de 

ministeries van LVV, Defensie en Justitie en Politie operaties uitgevoerd, waarbij illegale vissers 

werden aangehouden en hun boten en vistuig in beslag werden genomen.  

In 2007 is het Vessel Monitoring System (VMS) door het ministerie van LVV geïmplementeerd. 

Een VMS is een satellietvolgsysteem waarmee de positie, snelheid, koers en eventuele 

vangstgegevens van geregistreerde boten gevolgd kunnen worden. Hierdoor worden de 

vissersboten verplicht zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden en krijgt het Ministerie 

een beter inzicht in hun visserijactiviteiten. De verplichting geldt voor alle vaartuigen die gebruik 

maken van trawlnetten en daarmee visserijactiviteiten uitvoeren in de territoriale wateren en de 

Exclusieve Economische Zone (EEZ). 
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4. Financiering 

Uitbreiding en verbetering van de toegang tot voordelige kredietmogelijkheden voor zowel 

individuele vissers als bedrijven. Als belangrijke financieringsmogelijkheid kan thans genoemd 

worden het Agrarisch Krediet Fonds (AKF). 
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