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PROFILEREN

Grond ontginnen
om bos te sparen
Kuijpers en Lemkes ontwikkelen
land met Sierra Land Development

In Nederland kunnen we er ons niets
meer bij voorstellen: land ontginnen
en geschikt maken voor landbouwproductie. Hier is het eerder omgekeerd. Toch zet Harm Kuijpers jaarlijks
enkele honderden hectares semiwoeste grond om in mooie landbouwpercelen. Niet in Nederland, maar in
Sierra Leone. Het resultaat: een productieverhoging en minder grond die
echt wordt ontbost.

22

GRONDIG 8 2016

Sierra Land Development:
Lemkes en Kuijpers werken samen in Sierra Land Develop
ment. Dit is een bedrijf dat jaarlijks honderden hectares land
ontgint en omvormt tot goede productiegronden. Daar
naast zet het zijn machines in voor diverse loonwerkactivi
teiten voor zowel lokale boeren als buitenlandse bedrijven.
Voor het bedrijf werken ongeveer 25 vaste medewerkers die
allround aan het werk zijn. Bij het ontginnen van land ko
men daar nog vele losse medewerkers bij.

Regelmatig krijgen Harm Kuipers en zijn compagnon Mark Lemkes de vraag of ze met
hun bedrijf in Sierra Leone niet meewerken aan de ontbossing van het oerwoud. Dat
is namelijk het beeld dat kleeft aan het in cultuur brengen van landbouwgrond in de
tropen. Geduldig legt Kuijpers uit hoe het werkt. “De grond die wij bewerken, is al in
gebruik als landbouwgrond door lokale boeren, alleen op een heel primitieve manier. Dat
betekent dat er ongeveer één keer per zeven jaar een landbouwgewas wordt geteeld. De
andere jaren ligt de grond braak en groeit die langzaam dicht met onkruiden, struiken en
bomen. Dat zou niet zo erg zijn als de grond dan ook fatsoenlijk wordt bewerkt, maar dat
gebeurt niet. Als een perceel na zeven jaar weer aan de beurt is, wordt het aan het eind
van de droge periode simpel afgebrand. In die tijd zie je op het hele platteland grote donkere wolken, omdat dit de algemeen aanvaarde methode is. Zonde, want daardoor gaat
niet alleen veel organische stof verloren, maar verdwijnt ook veel bodemleven.”

Nieuwe landbouwmethoden
Aan die verspilling van land en voedingsstoffen probeert Mark Lemkes een eind te
maken. Al sinds 2008 is zijn bedrijf Drie Wilgen Development actief in Sierra Leone met
dochteronderneming Genesis Farms, een bedrijf dat probeert op een commerciële manier
nieuwe landbouwmethoden te introduceren. “Daarmee sluiten we aan bij de wensen van
het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zoekt naar projecten waarbij commerciële
bedrijven een onderneming opzetten. We hebben ook subsidie ontvangen om te zorgen
dat er een project kon worden gestart dat ten goede komt aan de gehele gemeenschap.
Dan moet het echter wel levensvatbaar zijn. Het ministerie wil af van projecten waarbij
hulpverleners alleen nieuwe machines of methodes brengen, maar waar na een paar jaar
de boel stil staat omdat niemand ermee kan of wil werken.”
Genesis Farms heeft zijn landbouwgrond zelf ontgonnen. Na lang pionieren werd daarvoor
de juiste methode met de juiste machines gevonden. Daaruit ontstond de vraag vanuit
andere bedrijven om hun grond op deze manier te ontginnen. Daarop is ingespeeld door
in 2013 de ontginningstak van Genesis Farms uit te breiden en als zelfstandig bedrijf door
te laten gaan onder de naam Sierra Land Development, een joint venture tussen Drie
Wilgen Development en de Sierra Leoonse ondernemer Bockarie Kargbo. Via CUMELA
Nederland kwam Lemkes in contact met Harm Kuijpers, die de uitdaging om Sierra Land
Development op te starten en te leiden graag aanging. “Dat ging goed tot de Ebola-crisis,
want toen moesten we het land verlaten”, aldus Kuijpers.
Terug naar Sierra Leone konden Lemkes en Kuijpers pas toen de Ebola-crisis voorbij was. Daar
zagen ze tot hun grote opluchting dat ondanks het ontbreken van de leiding uit Europa alles
keurig op orde was. Het land had twee jaar braak gelegen, maar was netjes onderhouden en
ook de machines stonden er nog keurig bij. “Maar we waren wel weer een paar jaar achter.”

Vierscharige wentelploeg
Door de economische crisis die het gevolg was van de Ebola-crisis was het ook moeilijk
om weer met het bedrijf aan het werk te komen. “We kregen moeilijk nieuwe opdrachten
om te ontginnen, omdat de bestaande klanten nog niet direct aan uitbreiden dachten en
nieuwe investeerders wegbleven. Tijdens de zoektocht naar nieuwe opdrachten kwamen
we in contact met lokale boeren. Daaruit bleek dat deze boeren met nauwelijks financiële
middelen toch bereid waren om ons in te huren om hun land te ploegen”, aldus Kuijpers.
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1 Na een eerste boven
ondernemen met
grondse ontginning
waarbij alle grove
takken worden
verkleind, wordt
de hele bovenlaag
gefreesd om een mooie
teeltlaag te krijgen.

vaktechniek

2 Het frezen gebeurt
geheel GPS-gestuurd
om te voorkomen dat
er onbewerkte stroken
overblijven waar een
ploeg of cultivator op
vastloopt.
3 Bij de traditionele
teeltwijze wordt de
grond schoongebrand,
zoals hier, maar blijven
stammen staan. De rijst
wordt daar gewoon
omheen gezaaid. De
grond wordt met de
hand bewerkt.
4 Rijst op een in cultuur
gebracht perceel.
Deze teeltmethode
in combinatie met
het gebruik van
meststoffen en
bestrijdingsmiddelen
zorgt voor minimaal
een verviervoudiging
van de opbrengst
.

1

3

“Door het succes van het kleine schijfploegje waarmee we in het eerste
seizoen voor de lokale boeren hebben geploegd, is geïnvesteerd in een
vierscharige wentelploeg. Deze geeft een veel beter resultaat, maar
kost uiteraard ook meer. Niet alle boeren waren direct overtuigd van
deze ‘nieuwe’ duurdere methode. Nu ze de rijst op de op deze manier
geploegde gronden zien groeien, zijn er veel meer boeren overtuigd en
proberen ze ook daarvoor geld bij elkaar te krijgen.”
Inmiddels groeit de economie in Sierra Leone weer en komen ook de
buitenlandse investeerders terug. Daarmee groeien ook de werkzaamheden van Sierra Land Development weer, merkt Kuijpers. “Bedrijven
zien dat onze methode van bewerken enorme mogelijkheden creëert
om het aanwezige areaal landbouwgrond veel efficiënter te gebruiken.”

Humusrijke laag
Wat Sierra Land Development doet, is echt ontginnen. Het begint met
het volledig vrijmaken van begroeiing. Waar in het traditionele systeem
resten van bomen gewoon blijven staan, worden die nu helemaal weggewerkt. Niet door ze te verbranden, maar door eerst alles wat boven de
grond staat zo fijn mogelijk te klepelen en te hakselen. “Dat zorgt dus
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4
voor een eerste humusrijke laag die op de grond ligt”, vertelt Kuijpers.
Na het klepelen volgt de voor Afrika unieke aanpak met een diepe intensieve grondbewerking met speciale FAE-bosfrezen. “Ons voordeel is dat
we door met GPS te werken een perceel echt helemaal vrij kunnen maken van wortels en andere resten zonder dat we veel capaciteit verliezen
door een grote overlap”, aldus Kuijpers. Het is een techniek die hij kan
gebruiken omdat ze ook passende trekkers naar Sierra Leone hebben laten komen. “Voor dit werk heb je veel vermogen en een vario-transmissie
nodig. Daarom moeten we met moderne trekkers werken, al vraagt dat
wel een aanpassing. AdBlue is hier namelijk niet te krijgen en het naar
Sierra Leone exporteren, is het paard achter de wagen spannen. Dan veroorzaken we meer vervuiling dan je wint met het gebruik van AdBlue.”
Een ander probleem waar Kuijpers en Lemkes tegenaan lopen, is het
ontbreken van goede monteurs en onderdelen. Regelmatig moeten ze
zelfs monteurs uit Europa invliegen om grotere reparaties te doen. Dat
is ook de reden dat Lemkes nu kijkt naar een derde bedrijf. “We zouden
graag een eigen mechanisatiebedrijf opzetten, maar we moeten dan
eerst een goede monteur vinden die dit een aantal jaren wil leiden. Dus
als er in Nederland iemand met pioniersbloed is, kan hij zich melden.”

5 Ook voor palmolie
plantages wordt
grond in cultuur
gebracht. Hier door
het frezen van
plantrijen in verder
onbewerkte grond.
6 Voor lokale boeren
worden kleine
stukken land
geploegd, zodat
ze veel mooiere te
bewerken grond
krijgen.
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7 Het team van SLD.
Dit zijn vooral zelf
opgeleide lokale
bewoners. Daarvoor
worden mensen
geselecteerd die
laten merken zichzelf
verder te willen
ontwikkelen.
8 Als een stuk grond
wordt ontwikkeld
van zevenjaarsteelt
naar permanente
landbouwgrond
worden eerst alle
bomen gerooid.
Kleine struiken
worden eerst
geklepeld.
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Enorme opbrengstverhoging
Door het ontginnen van de grond via de methode van Kuijpers en Lemkes ontstaat een teeltlaag die de basis is voor bijvoorbeeld de teelt van
rijst, een gewas dat in het regenseizoen uitstekend groeit. “Om tot een
goede opbrengst te komen, moeten we dan wel kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Noodzakelijk, want door de oude
methoden is de grond helemaal uitgemergeld. Je ziet echter ook het
resultaat. Onze klanten halen gemiddeld drieënhalf tot vier ton per
hectare, waar dit op de traditionele manier soms maar net een ton is.
Terwijl je dan zeven hectare nodig hebt om elk jaar één hectare te kunnen betelen. Wij bewerken het land juist zo dat onze klanten elk jaar op
hetzelfde perceel terug kunnen komen.”
Het mooie van dit systeem is volgens Kuijpers dat je de land
bouwproductie enorm kunt opvoeren. “Onze klanten halen nu al vier
keer de normale productie. Als je dat op alle zeven percelen doet,
waarvan er normaal maar één in gebruik is, kun je de voedselproductie
op hetzelfde areaal minimaal vervijfentwintigvoudigen. Daarmee kan
Sierra Leone in plaats van importerend weer zelfvoorzienend worden,
zonder een enkel stukje oerwoud te kappen. Sterker, op deze manier kun

je misschien wel grond teruggeven en toch de opbrengsten vergroten.”
Hoewel de aanpak van Sierra Land Development succesvol is, wordt er per
jaar maar een beperkt areaal aangepakt. “Het probleem is dat de traditionele landeigenaren geen geld hebben om dit te doen. We zijn dus afhankelijk van grote internationale investeerders die de grond leasen van lokale
grondeigenaren. Bij de lokale boeren moet er echt een mogelijkheid zijn
om geld te lenen. Alleen ontbreekt daarvoor de infrastructuur. Er zijn geen
banken of andere instellingen die families dit geld willen lenen. Zonde, want
juist daarmee kun je heel snel de welvaart vergroten. Binnen een jaar zijn de
investeringen dan terugverdiend. Wij zien dat ook in de dorpen rond onze
vestigingen. Daar kun je precies zien wie er bij ons werkt. Dat zijn de huizen
die zijn opgeknapt en waar de kinderen naar school gaan. We zien echter
ook de afgeleide effecten, want daar waar de huizen zijn opgeknapt, heeft
ook de timmerman werk. Dat is ook het mooie aan deze manier van ontwikkelen. Je ziet dat de hele gemeenschap meelift op de economische impuls
die van een andere aanpak uitgaat. Dat maakt het ook zo mooi om te doen.”
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