MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ
Onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV)
Verslag
Presentatie “Surinaamse Groenten in Nederland”,
verzorgd door Mw. G. Del Prado, Hoofd Afdeling Groente-onderzoek ODLOAV
d.d. 06 juli 2006

Tijd: 19.00 – 21.30 u
Locatie: Conferentiezaal LVV Kwatta
Aanwezigen:
In totaal waren er 34 participanten. De groep participanten bestond uit exporteurs,
landbouwers en LVV medewerkers.
Programma:
◊ Welkomstwoord/Opening – Mw. P.Y. Milton M.Sc.
◊ Presentatie “Surinaamse groenten in Nederland” – Mw. G. Del Prado M.Sc.
◊ Korte break
◊ Vragen/Discussie/Opmerkingen
◊ Slotwoord - Mw. P.Y. Milton M.Sc.
Doel presentatie:
Informatie, welke werd verkregen uit een recent oriëntatiebezoek in samenwerking met
het Nederlands Onderzoeksinstituut PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) aan
importeurs van Surinaamse groenten in Nederland, verschaffen aan exporteurs,
landbouwers en voorlichters.
Middels een PowerPoint weergave, welke met veel fotomateriaal geïllustreerd was werd
de informatie aan de aanwezigen gepresenteerd.
Tijdens de vragen/discussieronde kwamen onder meer de volgende zaken naar voren:
◊ Volgens de mening van een exporteur is de kwaliteit van groenten afhankelijk
van de waterhuishouding;
◊ Exporteur Sukul beklaagde zich over het feit dat hij het vorig jaar van LVV een
stuk terrein op Santo heeft aangevraagd en nog geen respons daarop heeft
ontvangen;
◊ Bovengenoemde exporteur gaf aan dat de Minister van LVV in november 2005
tijdens een bijeenkomst op LVV de exporteurs toegezegd heeft een meeting met
stakeholders te zullen organiseren, maar dat dit nog niet geschied is en dat
tijdens dezelfde bijeenkomst aan Min. LVV gevraagd is om zijn invloed aan te
wenden om te pogen de hoge transportkosten van de luchtvaartmaatschappijen
gereduceerd te krijgen;
Hr. Sukul is van mening dat aangezien de SLM een staatsbedrijf is het Ministerie
van LVV dient te onderhandelen met de SLM over de vrachttarieven.
◊ Het feit dat de kouseband export zo goed als volledig is komen weg te vallen,
vanwege het feit dat door de hoge transportkosten export van dit product thans
niet rendabel is;
◊ Hoge locale afhandelingskosten. De exporteurs gaven aan dat het grootste
probleem met betrekking tot de export van groente naar Nederland betreft de
kosten van de SLM, met name de afhandelingskosten, die vaak hoger liggen dan
de vrachtkosten zelf;
◊ De noodzaak dat wordt gewerkt aan verlagen van de OB, afhandelingskosten en
security charge;

◊
◊
◊
◊
◊

De algemene zorg van exporteurs dat de Nederlandse markt verloren dreigt te
gaan voor Surinaamse exporteurs, vanwege het feit dat de totale kosten voor
import uit Suriname heel hoog zijn in vergelijking met andere landen;
Problematiek m.b.t verpakking van de producten (productselectie, behandeling,
kwaliteit van het verpakkingsmateriaal);
Onvoldoende/geen bekendheid bij landbouwers met het feit dat door LVV
bodemvruchtbaarheidsonderzoek kan worden verricht;
Behoefte aan selectie van kwalitatief goed lokaal geproduceerd groente-zaad;
Behoefte aan intensievere communicatie vanuit LVV met de telers.

Op de vraag van Mw. Del Prado op welke gewassen de vervolg onderzoeksactiviteiten
in samenwerking met PPO zich voornamelijk zouden moeten richten op basis van de
ondervonden problemen en het economisch belang worden door de exporteurs en telers
twee gewassen genoemd m.n. antroewa en sopropo.
Voor tot de sluiting werd overgegaan werden enkele mededelingen gedaan:
◊ Een boerenregistratie in het Kwattagebied is in voorbereiding. De medewerking
van de aanwezigen hiertoe wordt gevraagd;
◊ Binnenkort zal LVV een training Kwaliteitsmanagement voor vers fruit en verse
groenten organiseren;
◊ Onlangs heeft Mw. van Sauers in Nederland (juni 2006) een training gevolgd,
waarbij eveneens aan de orde kwamen aspecten betreffende certificeringseisen
voor Europa (EuroGap). Hierover zal door haar in de tweede helft van de maand
augustus een presentatie worden verzorgd. De aanwezigen zullen tijdig hiervan
op de hoogte worden gesteld.
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