
Lydia V. Ori Ph.D.



Lydia V. Ori

KLIMAATBEWUST GEORGANISEERD LANDBOUWSYSTEMEN:
de toekomst voor voedselzekerheid

Vormgever en opmaak: Soekirman Moeljoredjo
Drukwerk: Suriprint N.V.
Uitgever: Anton de Kom Universiteit van Suriname

© Lydia V. Ori Ph.D., Paramaribo 2021

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt middels 
druk, fotokopie, microfilm, electronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.



KLIMAATBEWUST GEORGANISEERD

LANDBOUWSYSTEMEN:

de toekomst voor voedselzekerheid

Lydia V. Ori Ph.D.





1. Inleiding ............................................................................................................ 6
2. Food Security  .................................................................................................................. 8

2.1. Grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de mensheid ............................... 8
2.2. Populatie groei ......................................................................................................... 8
2.3. De groene revolutie .................................................................................................. 9
2.4. Gewasopbrengsten lijden onder klimaatverandering  .............................................. 11
2.5. Het concept voedselzekerheid   ................................................................................. 12

3. Karakteristieken van de landbouw in Suriname  ............................................................ 14
4. Voedselzekerheid in Suriname ........................................................................................ 16

4.1. Het effect van klimaatverandering op agrarische productie in Suriname ................ 16
5. Klimaatslimme landbouw ................................................................................................ 20

5.1. Klimaatslimme landbouw systemen ........................................................................ 21
5.2. Klimaatverandering heeft op verschillende manieren effect op de landbouw  ........ 24
5.3. Carbon farming (koolstoflandbouw)   ........................................................................ 26
5.4. Bestrijding van Klimaatverandering  ........................................................................ 27

6. Leerstoel Agrarische Produktie met de nadruk op klimaatslimme landbouw ................ 29
6.1. Het wetenschappelijk belang van de nieuwe leerstoel ............................................. 29

Slot .................................................................................................................................. 31

Referenties ....................................................................................................................... 34

INHOUDSOPGAVE:



Lydia V. OriPh.D. - augustus 2021
6

1. INLEIDING

Mevrouw de Voorzitter van de Anton de Kom Universiteit van Suriname 
(AdeKUS), Decaan van de Faculteit der Technologische Wetenschappen 
(FTeW), collega’s, genodigden, vrienden en familie, 
Met deze gesproken voordracht, getiteld Klimaatbewust georganiseerde 
landbouwsystemen: de toekomst voor voedselzekerheid aanvaard ik officieel 
mijn benoeming tot hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suri-
name (AdeKUS).
In het eerste deel van mijn oratie zal ik ingaan op de uitdaging ‘voedselze-
kerheid en de effecten van het klimaat op de landbouw’ en op de agrarische 
productie met de nadruk op Suriname. In het tweede deel van mijn oratie zal 
ik ingaan op de introductie van klimaatslimme landbouw (CMS) en de trans-
formatie van conventionele landbouw naar klimaatbewust georganiseerde 
landbouwsystemen die noodzakelijk zijn om de uitstoot van CO2 en andere 
broeikasgassen te reduceren en om het inkomen van de boeren in Suriname 
te garanderen. Daarvoor zal ik u eerst terug meenemen in de tijd. 
Mevrouw de Voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit 
van Suriname (AdeKUS), Meneer de Decaan van de Faculteit der Technolo-
gische Wetenschappen (FTeW), Zeer geachte aanwezigen, ik zal mijn betoog 
beginnen met een citaat van Ban Ki-Moon, Zuid-Koreaanse diplomaat, poli-
ticus en toenmalig secretaris generaal van de Verenigde Naties, uitgesproken 
op 23 september 2014 in het VN-gebouw in New York aan het begin van een 
top over de gevolgen van de klimaatverandering. 
Ban zei: “Klimaatverandering houdt geen rekening met een grens; het houdt 
geen rekening met wie je bent - rijk of arm, klein of groot. Daarom noemen 
we dit een wereldwijde uitdaging, die wereldwijde solidariteit vereist.” 
Bij deze aanhaling komen bij mij, en waarschijnlijk bij u ook, uitspraken 
en handelingen bovendrijven uit het gedachtegoed van de Club van Rome, 
een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese 
wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor 
het voetlicht te brengen. 

Doelstellingen van de Club van Rome zijn:
het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de • 
wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, 
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uitputting natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; uitgewerkt in een zoge-
naamd wereldmodel);
de wereld wijzen op de ernst van de problemen en• 
regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter ver-• 
betering van de situatie.

De Club van Rome heeft geen politieke of economische macht. Daardoor 
verloopt de beïnvloeding moeizaam (Meadows, 1972).

Anno 2021, bijna vijf decennia verder, verkeert de wereldgemeenschap in 
een situatie die thans zelfs gecompliceerder is dan toen. 
Heette het probleem 48 jaar geleden Grenzen aan de groei, bij welker oplos-
sing maximaal honderd leden zouden worden betrokken, spreken we thans 
van Klimaatverandering en de hele wereldbevolking wordt er direct of indi-
rect in haar (voort) bestaan door bedreigd. 
Er is overigens niet veel fantasie nodig om, geheel in lijn met de doelstel-
lingen van de Club van Rome, de gaande mondiale gedachtewisseling over 
klimaatverandering en alles wat daar mee samenhangt, het predicaat Gren-
zen aan de CO2-uitstoot toe te kennen. 
Het rapport van de Club van Rome bracht een schokgolf teweeg, als gevolg 
waarvan er in vele landen een beweging op gang kwam om grenzen te stel-
len aan economische groei en in de jaren 70 en 80 kreeg deze beweging veel 
publiciteit en daardoor ook veel bekendheid. Helaas heeft de invloed ervan 
geen gelijke tred gehouden met de groeiende publieke belangstelling en is de 
bredere maatschappelijke steun uitgebleven. 
De gevolgen van klimaatverandering waar we nu mee worden geconfron-
teerd, zijn een bewijs dat de mens tegen haar natuurlijke grenzen aanloopt.
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2. Food Security

2.1. Grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de mensheid

Op gezette tijden brengt de Wereld Gezondheidszorg (WHO), een belangrij-
ke universiteit of onderzoeksinstituut een lijst uit met de grootste bedreigin-
gen voor het voortbestaan van de mensheid. Naast kernwapens en klimaat-
verandering staat standaard een pandemie in de top 10 (Global Risk Report, 
2021). Tot de top 10 behoren volgens de laatste gegevens, in deze volgorde 
de volgende 6 bedreigingen: 

Afname van natuurlijke hulpbronnen, vooral water;1. 
Ineenstorting van ecosystemen en het verlies van biodiversiteit;2. 
Groei van de wereldbevolking die de capaciteit van de aarde te boven 3. 
gaat;
Opwarming van de aarde en door mensen veroorzaakte klimaatveran-4. 
dering;
Chemische vervuiling van de aarde, in het bijzonder de atmosfeer en de 5. 
oceanen;
Toenemende voedseltekorten en slechte voedselkwaliteit.6. 

Vooral de laatste, maar zeker niet de minste, baart mij als landbouwweten-
schapper, hoe kan het ook anders, grote zorgen. Voor het begrip landbouw 
worden verschillende definities gegeven, maar in mijn perceptie is de meest 
algemeen aanvaarde toch wel het geheel van economische activiteiten waar-
bij het land wordt gebruikt ten behoeve van de productie van planten en 
dieren voor menselijk gebruik. Doorgaans worden tuinbouw en veeteelt wel 
tot landbouw gerekend, maar bosbouw niet. Afhankelijk van het product, 
milieufactoren als de grondsoort en maatschappelijke omstandigheden, zoals 
het niveau van welvaart, wordt gebruik gemaakt van een groot aantal uiteen-
lopende methoden, technieken en organisatievormen. Landbouw speelt een 
vitale rol in de economieën van vele landen en is ook de belangrijkste bron 
van bestaan voor veel mensen. Ongeveer 70% van de wereldbevolking is 
voor haar levensonderhoud direct afhankelijk van de landbouw. Een veilige 
landbouwsector garandeert voedselzekerheid voor elk land (FAO, 2011). 

2.2. Populatie groei

Het rapport van de FAO getiteld “How to feed the planet by 2050” vermeldt 
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dat de wereldbevolking in 2050, 9,1 miljard mensen zal tellen (Fig. 1). Dit is 
34% meer dan de huidige wereldbevolking. In het rapport is ook aangegeven 
dat bevolkingsgroei in vrijwel alle ontwikkelingslanden zal plaatsvinden. Dit 
impliceert dat het voeden van een wereldbevolking in 2050 vereist dat de 
totale voedselproductie vanaf nu tot 2050 met ongeveer 70% moet toenemen 
(FAO, 2009).
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Figuur1: Wereld Populatie
Bron: Hughes en Flavius, 2019

2.3.  De groene revolutie  

De groene revolutie heeft wereldwijd in verschillende ontwikkelingslanden 
een vooruitgang in voedselproductie geboekt. De groene revolutie, welke 
opgestart werd aan het begin van de jaren zestig, had als doel om hongers-
nood te bestrijden en diverse voedselgewassen (granen) te veredelen. Met 
onder andere de nieuw rijstrassen die door de vader van de groene evolutie, 
Dr. Norman Borloug, zijn ontwikkeld werd de hongersnood bestreden. De 
groene revolutie leidde tot  productie verhoging als gevolg van aan een pak-
ket van  maatregelen: 
(1) adoptie van  hoog producerende (HYV) zaden; 
(2) het telen van gewassen 2 keer per jaar in plaats van 1 keer per jaar;
(3) vergroting van het landbouwareaal;
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(4) verhoogd gebruik van synthetische meststoffen en pesticiden;
(5) verbeterde irrigatiefaciliteiten;
(6) verbeterde landbouwwerktuigen en 
(7) verbeterde gewasbeschermingsmaatregelen (Jhon & Babu, 2021).  

Echter, de groene revolutie heeft ook negatieve gevolgen voor de landbouw 
en gezondheid van mensen met zich meegebracht. Er zijn wereldwijd veel 
onderzoeken uitgevoerd die aangetoond hebben wat de effecten van pestici-
den en insecticiden zijn geweest op de mens en het milieu. Bijvoorbeeld, het 
onderzoek van Choudhary (2018) heeft aangetoond dat de aanwezigheid van 
pesticiden in zoet water, welke een vereiste is voor het produceren van land-
bouwactiviteiten, ingestelde limieten m.b.t. de aanwezigheid van pesticiden 
overschrijden. Hierdoor vindt er watervervuiling en degradatie van de bo-
dem plaats. Een ander belangrijk probleem zijn insecten plagen die ontstaan 
zijn door een disbalans in insectenplagen. Door het toegenomen gebruik van 
pesticiden, zijn roofdieren en prooi plagen niet in balans, en is er een domi-
nantie van  één soort plaag die bepaalde gewassen zou kunnen aantasten. Dit 
leidt tot een disbalans in de productie van dit soort gewassen. Deze gewas-
sen zouden hogere concentraties van pesticiden moeten gebruiken of nieuwe 
pesticiden nodig hebben om pest plagen te kunnen bestrijden. Dit heeft ook 
geleid tot de verstoring in de voedselketen (Narayanan et al., 2016). Het ge-
bruik van pesticiden heeft ook geleid tot verschillende gezondheidseffecten 
bij de mens met name in het zenuwstelsel, endocriene, reproductieve en im-
muun systemen (Xavier et al., 2004). 

Onderzoek van Sharma en Singhvi (2017) heeft uitgewezen dat de meeste 
boeren die pesticiden gebruiken, geen persoonlijke beschermende uitrusting, 
zoals veiligheidsmaskers, handschoenen, enz., gebruiken aangezien er geen 
of onvoldoende bewustwording is over de schadelijke effecten van pesti-
ciden. Organofosfaat pesticiden kunnen zich ook ontwikkelen tot kanker 
bij langdurige blootstelling. Als voorbeeld kan aangehaald worden dat Di-
chloordifenyltrichloorethaan (DDT) een veel voorkomende pesticide is dat 
gebruikt is geweest in vele landen en nu internationaal verboden is. Het is 
bekend is dat deze pesticide zich bio accumuleert en ernstige schadelijke 
effecten heeft op mensen (Sharma & Singhvi, 2017). De groene revolutie, 
die gunstig was voor het verzekeren van voedselzekerheid, heeft onbedoelde 
maar schadelijke gevolgen voor landbouw en de menselijke gezondheid met 
zich meegebracht. Dit vereist een nieuwe aanpak waarbij nieuwe interven-
ties eerst uitgetest dienen te worden in pilot projecten vóór implementatie en 
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continue voor- en nadelen geëvalueerd dienen te worden voordat de imple-
mentatie op grote schaal plaatsvindt.

2.4.  Gewasopbrengsten lijden onder klimaatverandering

Sinds 1961 daalden de gewasopbrengsten wereldwijd met 21 procent. Re-
den: de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. 
“De daling is net zo groot als de stijging in opbrengsten die de laatste zeven 
jaar is geboekt door betere rassen en moderne teelttechnieken”, zeggen de 
onderzoekers. “De landbouw wereldwijd wordt kwetsbaarder door verande-
ringen in het weer, vooral de warmere streken in Afrika, Zuid-Amerika en 
het Caraïbisch gebied”.                                                                                                                                 
Onderzoekers van de Cornell University, de University of Maryland en Stan-
ford University ontwikkelden een model om het effect van klimaatverande-
ring op de productiviteit in de landbouw in de wereld te meten. “We hebben 
de gewasopbrengsten van verschillende landen verspreid over de wereld op 
een rij gezet en die vergeleken met gegevens over het weer - zoals tempera-
tuur en neerslag - van de laatste 60 jaar”, legt Ariel Ortiz-Bobea, econoom 
aan de Cornell University en coauteur van de studie, uit (Ortiz-Bobea et al., 
2021).
Volgens de onderzoekers is de wereld sinds 1961 gemiddeld één graad war-
mer geworden, alleen door menselijk handelen. En dat heeft een impact op 
de wereldwijde oogstopbrengsten. “Over de hele wereld gemeten, komen we 
tot een gemiddelde productiviteitsdaling van 21 procent in 60 jaar”, reageert 
Ortiz-Bobea. “In de warmere streken in Afrika, Latijns-Amerika en het Ca-
raïbisch gebied worden groeivertragingen gemeten van 26 tot 34 procent. In 
de VS varieert dat van vijf tot 15 procent. In Europa is de productiviteit sinds 
1961 gedaald met vijf tot tien procent door de klimaatverandering.”
“We waren wel verrast door die resultaten”, reageert Ortiz-Bobea. “We had-
den eigenlijk een veel kleiner effect verwacht, aangezien de grote techno-
logische teelttechnieken zorgen voor een grotere gewasopbrengst. Maar dit 
positief effect wordt dus voor een deel tenietgedaan door de klimaatveran-
dering. De daling in productiviteit door klimaatverandering in de laatste 60 
jaar is net zo groot als de winst van betere rassen en teelttechnieken in de 
laatste zeven jaar.”
In de digitale krant Food & Agribusiness verscheen in april 2021 een arti-
kel onder de schrijver Ariel Ortiz-Bobea met als titel De productiviteit in 
de landbouw lijdt onder de klimaatverandering die door mensen wordt 
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veroorzaakt, het volgende:
De wereldwijde temperatuurstijging heeft het grootste effect op de gewasop-
brengsten. “We hebben ongeveer 200 verschillende variaties doorgerekend 
met ons model”, verduidelijkt Ortiz-Bobea. “Die leiden allemaal tot dezelfde 
conclusie. De productiviteit in de landbouw lijdt onder de klimaatverande-
ring die door mensen wordt veroorzaakt. Het maakt de landbouw steeds 
kwetsbaarder.”
“Sommige mensen beschouwen klimaatverandering als een probleem voor 
toekomstige generaties”, gaat de econoom verder. “Maar ze gaan voorbij aan 
het feit dat we het klimaat al veranderd hebben. Dat treft vooral de armere 
landen die afhankelijk zijn van de landbouw. Het lijkt erop dat technologi-
sche vooruitgang zich nog niet heeft vertaald in een grotere klimaatbesten-
digheid.”

2.5.  Het concept voedselzekerheid

De Wereldvoedselconferentie van 1996 (Rome, 1996) herschreef de definitie 
van voedselzekerheid als ‘De toestand waarin elke persoon op elk moment 
economisch, sociaal en fysiek toegang heeft tot voldoende, veilig en voed-
zaam voedsel om aan zijn dieetbehoeften en voedselvoorkeur te voldoen, en 
om actief en gezond te kunnen leven’. Zoals eerder gemeld bevat het begrip 
vier dimensies, met name beschikbaarheid van voedsel, toegang tot voedsel, 
gebruik van voedsel en stabiliteit. Onder gebruik valt ook cultureel gebruik. 
Moslims eten geen varkensvlees. Britten eten geen paardenvlees. Onder ge-
bruik valt ook het feit dat wie glutenintolerant is, moet kunnen beschikken 
over glutenvrije voeding, en vegetariërs over vegetarische voeding. Er moet 
bij de beoordeling van voedingssystemen ook rekening worden gehouden 
met institutionele wetgeving, met formele en informele spijswetten. De ene 
is wettelijk (voedselveiligheid), de andere cultureel bepaald. Met stabiliteit 
wordt de stabiliteit van beschikbaarheid, toegang en gebruik in de tijd be-
doeld.

Voedselzekerheid heeft te maken met armoede in haar geheel: het gaat dus 
niet alleen om de landbouwproductie, noch alleen om de kwaliteit van de 
levensmiddelen. Met voedselzekerheid wordt bedoeld dat iedereen de mid-
delen moet hebben om altijd over voldoende voedsel te beschikken om een 
normaal leven te kunnen leiden. Voedselzekerheid moet zowel op nationaal 
vlak als in de gezinnen worden nagestreefd, waarbij beide niveaus niet nood-
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zakelijk met elkaar verbonden zijn. Belangrijk is de toegang tot levensmidde-
len, zowel de materiële beschikbaarheid ervan als de financiële hinderpalen. 
Voedselzekerheid is ook weten dat je elke dag genoeg te eten hebt. Over heel 
de wereld zijn er mensen die vandaag niet genoeg voedsel binnenkrijgen. 
De vraag is of ze morgen genoeg te eten hebben, of de volgende week. Die 
mensen leven dus in grote voedselonzekerheid.
In elk land is de landbouw van immens belang voor het geheel van de be-
volking. Iedereen heeft immers het recht op voldoende dagelijks voedsel, dat 
aangepast en van goede kwaliteit is. De landbouw speelt ook een belangrijke 
rol bij de ontwikkeling en de tewerkstelling op het platteland. De landbouw 
is van primordiaal belang voor het milieubeheer, de biodiversiteit, het maat-
schappelijke en cultureel leven.
Dat zijn allemaal aspecten, waar de vrije markt geen aandacht voor heeft. 
Integendeel, het systeem van de vrije markt doet de voedselonveiligheid toe-
nemen. Driekwart van de mensen die wereldwijd honger lijden, leeft van de 
landbouw! Elk landbouwbeleid zou als voornaamste doel moeten hebben 
het inspelen op het geheel van de verzuchtingen van de bevolking. Voedsel-
soevereiniteit is het recht van de volkeren en staten om zelf te beslissen over 
hun landbouw- en voedselbeleid, zonder dat dit schade berokkent aan de 
landbouw in andere landen. Lokale boerenorganisaties zouden zich moeten 
beijveren voor erkenning als essentiële medespelers in de uitwerking van het 
landbouwbeleid, in samenwerking met andere actoren.
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3.  Karakteristieken van de landbouw in Suriname

Het belang van de agrarische sector voor Suriname als bron van voed-
sel en voedselzekerheid is onmiskenbaar. De Surinaamse landbouw is 
sterk afhankelijk van import. Als de grenzen gesloten zouden worden, 
kan de lokale landbouw de 598.000 mensen tellende bevolking (ABS, 
2018) niet voeden. De voor landbouw geschikte en bruikbare grond 
in aanmerking genomen zou dat wel (moeten) kunnen, maar dat vergt 
vergaande aanpassingen. Anders gezegd, het land is (nog) niet zelf-
voorzienend met voedsel.
Suriname beslaat ongeveer 16 miljoen ha land waarvan 1,5 miljoen ha 
geschikt is voor landbouwdoeleinden. Hiervan ligt ongeveer 85% in 
de kustvlakte en 15% aan de rivieroevers in het binnenland (zie Fig. 
2). Een vruchtbare bodem is een van de pijlers onder onze voedsel-
voorziening, nu en in de toekomst (Stichting Plan Buro, 2017-2021). 
De vraag naar voedsel zal, om gelijke tred te kunnen houden met 
wereldbevolkingsaanwas, navenant moeten toenemen. De omgeving 
waarin de productie tot stand komt verandert echter voortdurend, zoals 
nu manifest is. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de bodemvrucht-
baarheid. Het is daarom van cruciaal belang dat bodemvruchtbaarheid 
nadrukkelijk op de agenda van de politiek, de overheid, het bedrijfsle-
ven en het maatschappelijk middenveld komt te staan. Helaas lijkt de 
dringende noodzaak daarvan nog niet tot de genoemde actoren te zijn 
doorgedrongen. De landbouwgronden aan de rivieroevers zijn over 
het algemeen jonge gronden die uit weinig gesteenten bestaan. De bo-
dems in de kustvlakte bestaan uit zware vruchtbare kleigronden. 

Deze gronden bevatten de voor de plant benodigde mineralen, maar 
het nadeel is dat ze een lage doorlaatbaarheid hebben. Bovendien zijn 
deze vruchtbare gedeelten sterk bevolkt. Ook is de waterhuishouding 
een steeds weerkerend probleem. Door grondbewerking en inpolde-
ring kunnen deze gronden wel geschikt gemaakt worden voor de land-
bouw, maar de nodige investeringen daarin blijven uit.
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Figuur 2: Geografische context in Suriname 
Bron: Berrenstein and Gomperts, 2016

Unmanaged 
Forest, 87.7%

Gesteld kan worden dat de in Suriname beschikbare landbouwgronden niet 
optimaal benut worden, ondanks de gunstige bodemgesteldheid, de voor-
radigheid van voldoende en geschikt water en een humide tropisch klimaat. 
Hierdoor heeft de agrarische sector een lage productiviteit, in weerwil van 
de input van zowel grond, kapitaal en arbeid, terwijl op grote schaal gepro-
duceerd zou kunnen worden. De bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) is ongeveer 7-9% en de deviezeninkomsten uit deze sector bedragen 
ongeveer 13-17%.

15



Lydia V. OriPh.D. - augustus 2021

4.  Voedselzekerheid in Suriname

Suriname staat nog steeds voor aanzienlijke uitdagingen op alle aspecten 
van voedselzekerheid, namelijk voedselbeschikbaarheid, toegang, gebruik 
en stabiliteit. Volgens de  Food and Agricultural Organization (FAO) (FAO, 
2015) is 8% van de bevolking ondervoed, heeft 24% van de vrouwen ijzer-
tekort en heeft 25% van de bevolking overgewicht. Hoge voedselprijzen en 
de wereldwijde economische financiële crisis hebben Suriname getroffen, 
evenals alle andere lidstaten van de Caraïbisch Gemeenschap (CARICOM), 
aangezien Suriname voor zijn voedselvoorziening in grote mate afhankelijk 
is van import. In 2010 heeft CARICOM het Regionaal Voedsel- en Voe-
dingszekerheidsbeleid en Actieplan aangenomen. Het doel is om veilig, 
voedzaam en betaalbaar voedsel aan te bieden aan de inwoners van de regio 
door een verbeterde voedselproductie, verwerking en distributie. Momenteel 
ondersteunt de FAO het Ministerie van Landbouw bij de uitvoering van deze 
beleidsagenda in Suriname.
De fysieke bereikbaarheid van voedsel in Suriname is gunstig, vooral in het 
kustgebied. Er zijn diverse grote supermarkten en honderden kleine super-
markten en groentemarkten die een verscheidenheid aan ingeblikte en verse 
producten verkopen. In bijna alle woonwijken zijn er kleine supermarkten 
binnen een straal van 5 km van de consument (Mangrey, 2019). Er blijven 
echter enkele uitdagingen met betrekking tot voedseltoegang. Deze worden 
bepaald door een aantal sociaaleconomische factoren.

4.1. Het effect van klimaatverandering op agrarische productie in Suri-
name

Volgens het rapport ‘The CARIBSAVE Climate Change Risk Profile for 
Suriname’ wordt verwacht dat de gemiddelde temperatuur in Suriname zal 
stijgen (Simpson et al., 2012). Een verdere prognose is dat de gemiddelde 
hoeveelheid neerslag zal afnemen en dat de gemiddelde temperatuur van het 
zeeoppervlak zal toenemen. Een verandering in de temperatuur en de hoe-
veelheid neerslag zorgde al voor een daling van de opbrengst van gewassen 
in Boven-Suriname. Deze parameters waren ook van invloed op de kwaliteit 
en de beschikbaarheid van zoet water in de rivieren. Het Boven-Suriname-
gebied heeft in 2006 te maken gehad met een overstroming, die de landbouw 
negatief heeft beïnvloed en heeft geleid tot voedseltekorten (Simpson et al., 
2012). 
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De temperatuur in Suriname was in 2017 bijna 1°C gestegen (Kia, 2017; 
De West, 2017). De hoeveelheid water die in de savannegordel nodig is om 
de watervoorraden aan te vullen, kwam in gevaar (De West, 2017). Onder-
zoek van de masteropleiding Sustainable Management of Natural Resources 
(SMNR) en het 1,5 jaar durende onderzoeksprogramma van de Anton de 
Kom Universiteit van Suriname in 2017 onthulden dat de rijstsector strikte 
maatregelen zal moeten nemen om klimaatverandering te weerstaan. In het 
artikel in De West (2017) werd aangegeven dat de temperatuur naar verwach-
ting zal stijgen van gemiddeld 28°C tot 33,9°C in 2100. De optimale tem-
peratuur voor de rijstteelt in Nickerie varieert momenteel van 26,5 - 28,2°C. 
Met de verwachte temperatuurstijging zal het verlies aan rijstproductie naar 
verwachting variëren van 5-10%. Er wordt ook droogte verwacht en dit zou 
de rijstsector negatief kunnen beïnvloeden. Andere beperkende factoren voor 
de rijstsector zijn het dreigende tekort aan aanwezigheid van zoet water, de 
sociaaleconomische situatie en de noodzakelijke infrastructuur. 

Om ervoor te zorgen dat de rijstsector in 2100 zal overleven, stelden de on-
derzoekers Nurmohamed en Donk de volgende acties voor:

Een interinstitutionele coördinatie op het gebied van waterbeheer;1. 
De ontwikkeling van systemen voor vroegtijdige waarschuwing, vooral 2. 
tegen droogte;
Het gebruik van nieuwe technologie in het bijzonder voor irrigatie;3. 
Verhoging van het aantal hooggekwalificeerde medewerkers;4. 
In een vroeg stadium informatie over klimaat, marktomstandigheden en 5. 
landbouw beschikbaar stellen aan boeren en
Een diversiteit aan inkomsten genererende praktijken wordt aanbevolen 6. 
(Nurmohamed & Donk, 2017; Star Nieuws, 2017). 

In augustus tot september 2019 had de landbouw in Suriname te maken met 
extreme droogte (DAG Online, 2019). Dit was het gevolg van een hitte-
golf over het Caraïbisch gebied. Naast extreme droogte zorgde de hittegolf 
ook voor zeer hoge temperaturen (United News, 2019). De boeren in on-
der meer Wanica hadden moeite om aan irrigatiewater te komen voor hun 
landbouwgewassen. Het oppervlaktewater in de productiegebieden in dit 
district was ongeschikt voor de irrigatie van groenten vanwege vervuiling 
met huishoudelijk afvalwater. Ook de rijstboeren in de Middenstandspol-
der en Wageningen in Nickerie hadden in 2019 te lijden van de gevolgen 
van klimaatverandering. Boeren, die niet volgens de teeltkalender hadden 
ingezaaid, leden verlies vanwege de droogte. De boeren op de linkeroever 
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van de Nickerierivier hadden echter geen last van de droogte. Volgens de 
toenmalige adjunct-directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en 
Visserij kon niets gedaan worden om de gevolgen van de droogte tegen te 
gaan (Starnieuws, 2019).
Nurmohamed en Naipal (2006) die historische tijdreeksen voor regenval en 
temperatuur geanalyseerd hebben, hebben gerapporteerd dat het lange droge 
seizoen (september en oktober) en het korte droge seizoen (maart en april) 
natter worden en het lange natte seizoen (juli en augustus) en korte natte 
seizoen (januari) droger. Deze onderzoekers hebben ook aangetoond dat on-
der wereldwijde klimaatveranderingen met een voorspelde verdubbeling van 
CO2 tegen 2100, de gemiddelde maandelijkse regenval voor heel Suriname 
naar verwachting zal veranderen van 82 mm in januari tot 66 mm in augustus 
en van 36 mm tot 47 mm in september tot december. De verwachting is dat 
de maandtemperatuur tegen 2100 met 1,3ºC tot 4,3ºC zal stijgen
Kijkend naar het rapport ‘CARIBSAVE Climate Change Risk Profile for 
Suriname’ komt het toekomstige klimaat van Suriname als volgt in beeld: 

De temperatuur: vanwege de verwachte toename van de CO1. 2 uitstoot 
wordt in de jaren 2080 een temperatuurstijging van 4,8°C verwacht 
(Simpson et al., 2012).
Neerslag: In 2080 zal de hoeveelheid neerslag naar verwachting stijgen 2. 
en dalen. De stijgingen en dalingen zullen naar verwachting variëren 
van -61% tot +19% per maand volgens de General Circulation Models 
(GCM’s), oftewel Algemene circulatiemodellen. Volgens het regionale 
klimaatmodel zal de gemiddelde neerslag tegen 2080 met 34% perjaar 
afnemen (Simpson et al., 2012).
Zee oppervlaktetemperaturen: volgens GCM’s zullen de zee oppervlakte 3. 
temperaturen tegen 2080 naar verwachting met gemiddeld 1 tot 3,1°C 
per jaar stijgen (Simpson et al., 2012). 

Volgens de Second National Communication (SNC) kan het verwachte kli-
maatveranderingsscenario voor de kwetsbaarheidsbeoordeling in Suriname 
als volgt beschreven (GoS, 2016):
- Een temperatuurstijging tussen de 2-3 graden Celsius;
- Neerslagdaling van 10%;
- Toename van weersextremen, waaronder wind;
- Een zeespiegelstijging van 1m;
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Alle prognoses zijn gemaakt voor 2100 (GoS, 2016).
Uit alle klimaat studies blijkt dat Suriname bijzonder kwetsbaar is voor de 
effecten van klimaatverandering, het heeft een laaggelegen kustgebied waar 
ongeveer 87% van de bevolking en de meeste economische activiteiten van 
het land zijn geconcentreerd.
De meeste sectoren, waaronder infrastructuur, landbouw, water en bosbouw, 
lopen een groot risico op verlies en schade veroorzaakt door geleidelijke 
veranderingen in en extreme weersomstandigheden die verband houden met 
veranderingen in zeeniveau, temperatuur, neerslag, vochtigheid en wind.
De Surinaamse gemeenschap heeft al te maken met uitgebreide kusterosie, 
langdurige droge seizoenen en overstromingen die allemaal voorbeelden zijn 
van de gevolgen van klimaatverandering.
De stijgende zeespiegel leidt in sommige gebieden al tot meer kusterosie.
Meer wijdverbreide schade aan landbouwsystemen kan worden verwacht 
als gevolg van het binnendringen van zout in kustwatervoerende lagen, een 
probleem dat zich in sommige gebieden al voordoet. Het is van groot belang 
dat er meer Surinamers getraind worden om klimaat data te analyseren en 
te interpreteren, om te laten zien hoe het klimaat verandert. In die hoeda-
nigheid biedt het cruciale aanwijzingen over wat de toekomst kan brengen, 
aangezien de door de mens veroorzaakte koolstofemissies de planeet blijven 
veranderen.
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Figuur 3: Het conceptuele kader voor klimaat slimme landbouw
Bron: Sawhney and Perkins, 2015

5.  Klimaatslimme landbouw                       

De FAO definieert klimaatslimme landbouw, ook wel bekend als Climate 
Smart Agriculture (CSA) als “landbouw die de landbouwproductiviteit 
duurzaam verhoogt, de veerkracht (adaptatie) van landbouw- en voedsel-
zekerheidssystemen aan klimaatverandering op meerdere niveaus verbetert, 
broeikasgassen (BKG’s) vermindert/verwijdert (mitigatie) waar mogelijk, en 
de kansen voor het bereiken van nationale voedselzekerheid- en ontwikke-
lingsdoelen verbetert” (Basara et al., 2021).  Belangrijk is te benadrukken dat 
CSA geen nieuwe reeks van Good Agricultural Practices is die moet worden 
gepromoot bij boeren, maar eerder een geïntegreerde benadering van de uit-
voering van het landbouwontwikkelingsbeleid en programma’s die ernaar 
streven de voedselzekerheid, het levensonderhoud en de veerkracht (resili-
ence) te verbeteren onder de realiteit van klimaatverandering, terwijl tegelij-
kertijd mitigerende nevenvoordelen waar mogelijk worden vastgelegd (Lip-
per et al., 2014). Figuur 3 laat zien dat integratie van voedselzekerheid, samen 
met adaptatie en mitigatie, belangrijk zijn om tot Klimaatslimme landbouw, 
oftewel Climate Smart Agriculture te komen. Dit betekent dat alle instel-
lingen voor landbouwonderzoek, nationaal en internationaal, zullen moeten 
samenwerken met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij,  United 
Nations Development Program (UNDP), Food and Agricultural Program of 
the United Nations (FAO UN), Instituut voor Internationaal Cooperation in 
Agriculture (IICA), de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) 
en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NI-
MOS) en het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum (ADRON).
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The Food and Nutrition Security Impacts, Resilience, Sustainability and 
Transformation” (FIRST) is een programma, een wereldwijde inspanning, 
gefinancierd door de Europese Unie (EU) en de FAO. Suriname maakt deel 
uit van het FIRST-programma. FIRST is een strategisch partnerschap tussen 
de FAO en de EU om een beleids- en institutionele omgeving te creëren en 
mogelijk te maken, zodat investeringen door overheden en andere partners 
tastbare en duurzame impact hebben. De onderdelen van FIRST Suriname 
zijn onder meer:

De hierboven geschetste systematische aanpak moet worden bevorderd, met 
aandacht voor de stappen voor de productie- en consumptiewaardeketen 
en in dialoog met belanghebbenden (producenten, particuliere sector, mi-
nisteries en andere overheidsinstanties, het maatschappelijk middenveld, de 
academische wereld en ontwikkelingspartners). Voor elke stap moeten pro-
gramma’s, beleid en oplossingen worden geïdentificeerd om de uitdagingen 
aan te pakken. Dit vereist coördinatie van sector overschrijdend beleid en 
programma’s, dialogen met meerdere belanghebbenden, onderzoek en in-
vesteringen door de overheid en de particuliere sector (Basara et al., 2021; 
Campbell et al., 2014).

5.1.  Klimaatslimme landbouw systemen

Bij Klimaatslimme landbouw willen boeren laten zien hoe, door snel reage-
ren, bodemdaling en CO2-uitstoot in het landbouwland kunnen worden ver-
minderd en waterkwaliteit, biodiversiteit en agrarisch toekomstperspectief 
tegelijkertijd kunnen worden verbeterd.
Klimaatbewuste landbouw gaat uit van het besef van de dreiging voor mens, 
natuur en milieu die uitgaat van klimaatverandering en treffen klimaatbe-
wuste boeren voorhand maatregelen waarmee de dreiging wordt voorko-
men. Een goed voorbeeld van een klimaatbewuste landbouwsysteem is de 
beschermde teelt. In tegenstelling (zie figuur 4) tot de buitenteelt biedt be-
schermde teelt veel voordelen:in de kas wordt onder gecontroleerde atmo-
sfeer gestreefd naar het optimum.

Ontwikkeling van een institutioneel mechanisme op hoog peil en pro-
grammaniveau;
Versterking van de capaciteit voor strategische planning;
Faciliteren van groepen met meerdere belanghebbenden;
Informatie- en kennisbeheer;
Monitoring, evaluatie en leren.

a)

b)
c)
d)
e)
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De Surinaamse tuinbouw, waarmee specifiek de teelt van groenten en som-
mige soorten fruit wordt bedoeld, is seizoengebonden. Dat betekent dat de 
productie afhankelijk is van de grillen van de natuur van de jaargetijden, 
de seizoenen. Als gevolg hiervan is de productie niet consistent en vertoont 
veel pieken en dalen (Figuur 5). Het gevolg daarvan is dat ook de prijs niet 
constant en niet consistent is. In voor het gewas gunstige seizoenen is de 
productie groot. Dat betekent dat het aanbod groot is, wat weer leidt tot ver-
laging van de prijs. Immers, prijzen komen tot stand door vraag en aanbod. 
Deze pieken en dalen in productie en prijs, zijn niet bevorderlijk voor de 
verdere ontwikkeling van de tuinbouw. Figuren 5 en 6 geven een overzicht 
aan van het beplant areaal en de groente import en export over de periode  
1999-2019.

Figuur 5: Import and Export van groenten en knolgewassen
Bron:  Ministerie van LVV, Afdeling Statistiek

Figuur 4: Beschermde teelt op de AdeKUS
Bron: Agrarische Produktie, AdeKUS
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Figuur 6: Totaal beplant groenteareaal in Suriname
 Bron:  Ministerie van LVV, Afdeling Statistiek

De pieken en dalen in productie en prijs van tuinbouwgewassen maakt dat 
ook de tuinbouw geen aantrekkingskracht kan uitoefenen op jongelui, die 
aan het begin staan van het opbouwen van een carrière. Een loopbaan zal 
daarom zeker niet in de land- en tuinbouw worden gezocht. Dus vergrijst de 
landbouw en komt de voedselvoorziening in gevaar. Dit probleem doet zich 
niet alleen in Suriname voor. In de ontwikkelde (geïndustrialiseerde) landen 
heeft men al lang methoden ontwikkeld om de natuur naar zijn hand te zet-
ten. Zo ontstond de beschermde teelt: telen in kassen, waarin het microkli-
maat volledig wordt beheerst. 
Het imago van de boer, in groezelige kleding gestoken, al dan niet met een 
pet of strohoed op, met vuile, knoestige handen heeft plaats plaatsgemaakt 
voor een figuur gekleed in een witte of grijze, de kleur is niet belangrijk, 
stofjas. In de plaats van de boer van voorheen is de agrarisch ondernemer 
van vandaag gekomen. Een ondernemer, voor wie het omgaan met moderne 
hulpmiddelen en technologisch geavanceerde apparatuur zoals computers 
e.d. niet vreemd is, is kortom een klimaat slimme agrariër. 
Bij het horen van tuinbouw onder kassenteelt denkt vrijwel iedereen al gauw 
aan hydroponics. In het Nederlands wordt dit begrip ook wel aangeduid met 
hydrocultuur: het in water kweken van planten. In tegenstelling tot de nor-
male manier van planten kweken in aarde komt hier geen korreltje aarde aan 
te pas. Wel wordt er gebruik gemaakt van hydrokorrels. Hydrokorrels zijn 
kleine, lichtgewicht kleisteentjes. De steentjes bevatten geen voedingsstof-
fen en hebben een neutrale zuurgraad, oftewel pH-waarde.
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Tuinbouw in kassen in de volle grond kan echter ook. Gedacht wordt om 
naast biologische vollegronds groenten te telen, ook een kas te bouwen om 
biologische groenten te kunnen kweken, en zodoende de aanplant tegen 
weersinvloeden te kunnen beschermen. Daar is echter dan wel een bijzon-
dere kas voor nodig: een kas waarvan de zijwanden bestaan uit doorzichtig 
pvc of helder plastic folie die kan worden opgerold bijvoorbeeld bij harde 
wind en zware regens. Een ander doel van het plantenkasproject is het bevor-
deren van een rendabel en duurzaam producerende agrarische sector. Door 
de gecontroleerde teelt worden weersinvloeden beperkt en kan er het hele 
jaar door geplant worden, terwijl in de open teelt het weer de teelt zwaar kan 
beïnvloeden. 

5.2.  Klimaatverandering heeft op verschillende manieren effect op 
de landbouw

De landbouw wordt geconfronteerd met een langer groeiseizoen met daar-
door kansen voor de teelt van nieuwe gewassen, maar ook met een toename 
van (droogte-, water- en zout-) schade. Enkele dagen water op het land kan 
funest zijn voor gewassen, en voor langdurig droge periodes geldt hetzelf-
de. 

Klimaatverandering kan voor de landbouw zowel positieve als negatieve ge-
volgen hebben zoals: 
Lengte van het groeiseizoen 
Door klimaatverandering verandert het ritme van planten en dieren: bomen 
staan eerder in bloei, vogels leggen vroeger hun eieren en insecten zijn vroe-
ger in het jaar waar te nemen. Een langer groeiseizoen heeft impact op het 
optimale tijdstip voor zaaien en planten, bestrijding van ziekten, oogsten van 
een gewas of het snoeien. 
Oogstverlies door langdurige droogte in combinatie met hittegolven 
Langdurige droogte al dan niet in combinatie met (zeer) hoge temperaturen 
kan desastreus zijn voor de opbrengst van gewassen (Mahadew, 2014; Torres 
et al., 2014). 
Schade door andere weersextremen 
Extreme droogte benadeelt productie van teelten waar weinig mogelijkheden 
voor beregening zijn. Het aantal dagen met extreme regenval zal toenemen, 
waardoor de ontstane wateroverlast schade zal verrichten aan landbouwbe-
drijven (Torres et al., 2014).
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Beschikbaarheid van zoet water voor beregening en irrigatie 
Incidentele watertekorten zullen vaker voorkomen. Het benodigde water 
voor de landbouw zal zonder aanvullende maatregelen niet in voldoende 
mate beschikbaar zijn (juiste hoeveelheid op de juiste plaats en het juiste 
tijdstip). 
Verzilting 
Zeespiegelstijging zal in het westen van ons land leiden tot verzilting van het 
grondwater. Dit kan leiden tot afname van productie. Dit speelt vooral een 
rol bij gras, granen en groenten. Vooral als er teveel zout terechtkomt in wa-
ter dat voor irrigatie en beregening van gewassen wordt gebruikt. Het tast de 
wortels van de gewassen aan. Zo kan de oogst verloren gaan. Verzilting kan 
ook kansen bieden voor de teelt van zoutminnende gewassen zoals lamsoor 
of zeekraal (Ortiz, 2012; Ori, 2019).
Vernatting (wetting)
Naast het negatieve effect op de productie veroorzaakt vernatting ook uit-
spoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlak-
tewater. Daarnaast vergroot vernatting de kans op ziekten en plagen, inclusief 
epidemieën. Schimmelziekten en bacteriën verspreiden zich gemakkelijker 
onder natte omstandigheden. Vernatting vormt voor een groot deel van de 
teelten een risico. In sommige gevallen kan vernatting ook gunstige effecten 
hebben, zoals: grondontsmetting, verminderde klink van veengronden en op-
slag van water als buffervoorraad voor perioden van droogte (Dixon, 2012). 
Ziekten en plagen 
De toename van ziekten en plagen ten gevolge van klimaatsverandering kan 
heel divers zijn. Daarnaast kan temperatuurverhoging ook van invloed zijn 
op het doorbreken van resistenties, verandering van dichtheden van preda-
toren en het oprukken van nieuwe ziekten en plagen die in staat zijn om in 
zachte winters te overleven (Ortiz, 2012). 
Watererosie 
Door een toename van de regenintensiteit is ook een toename van waterero-
sie te verwachten. Een combinatie van beheers- en inrichtingsmaatregelen 
kan de oorzaken en gevolgen van watererosie voor een groot deel beperken 
(Ortiz, 2012).
Winderosie 
Maatregelen ter preventie van winderosie zijn gericht op het bedekt houden 
van de grond, het verhogen van de cohesie van de grond (bijvoorbeeld door 
toename organische stof) of het verlagen van de windsnelheid.  
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De hierboven genoemde maatregelen zijn allemaal klimaatadaptieve maatre-
gelen. Adaptatie (aanpassing) aan klimaatverandering is het proces waardoor 
samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of 
waardoor ze profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. 
Adaptatie kan autonoom zijn of gepland. Om de negatieve gevolgen van kli-
maatverandering tegen te gaan, in het bijzonder in de landbouw, is veel meer 
nodig dan deze klimaatadaptieve maatregelen, hoe goed bedoeld en efficiënt 
ook, in mijn perceptie is dit allemaal het karakter van symptoombestrijding: 
het bestrijden van klachten, zonder hierbij de oorzaak van die klachten weg 
te nemen. De grond- of hoofdoorzaak is mijns inziens terug te voeren tot de 
wereldwijde ongecontroleerde CO2  uitstoot door de industrie.
Hieraan zou paal en perk aan gesteld moeten worden, bijvoorbeeld door het 
op gang brengen van een beweging ‘Grenzen aan de CO2 uitstoot’, in navol-
ging van de al oude ‘Grenzen aan de groei’ (Meadows et al., 1972), van de 
Club van Rome, de groep mensen die samen iets willen bereiken.  
Niets staat echter een tweesporenbeleid in de weg, waarbij tegelijkertijd 
wordt gewerkt aan het wegnemen, of op z’n minst verkleinen van de oorzaak 
en de gevolgen van klimaatverandering door menselijk handelen en/of nala-
ten. Pas dan kan met recht gesproken worden van meer doen dan focussen op 
symptoombestrijding alleen. 
Echter zullen de geïndustrialiseerde landen zich in meerdere mate dan nu het 
geval is, moeten committeren aan nauwere samenwerking met de ontwik-
kelingslanden en niet slechts woorden moeten spreken, maar daden stellen: 
action speaks louder than words. 

5.3.  Carbon farming (koolstoflandbouw) 

Om de landbouw klimaatvriendelijk te maken, zijn er duidelijke regels voor 
carbon farming (koolstoflandbouw) nodig. Naarmate de effecten van kli-
maatverandering toenemen en de methoden om de opwarming van de aarde 
te beperken kleiner worden, hebben politici, media en milieuverdedigers zich 
achter carbon farming “koolstoflandbouw” geschaard als een gemeenschap-
pelijke voordelige strategie voor de samenleving, het milieu en de boeren 
(Becker & Lawerence, 2014).
Landbouw beslaat meer dan de helft van het aardoppervlak en draagt voor 
ongeveer een derde bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Boe-
ren betalen om koolstofarme bodems te herstellen, biedt een aanlokkelijke 
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kans voor een natuurlijke klimaatoplossing die landen zou kunnen helpen 
hun verplichtingen na te komen in het kader van de internationale klimaat-
overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde onder de 2 graden 
Celsius te stabiliseren. Een internationaal initiatief genaamd “4 per 1000”, 
gelanceerd op de klimaatconferentie van Parijs in 2015, toonde aan dat een 
jaarlijkse toename van de koolstofdioxide in de bodem met slechts 0,4% de 
nieuwe toename van de uitstoot van kooldioxide door het gebruik van fos-
siele brandstoffen in dat jaar kon compenseren (Chabbi et al., 2017; Chabbi, 
2018).
Koolstoflandbouw is een naam voor een verscheidenheid aan landbouwme-
thoden die gericht zijn op het vastleggen van atmosferische koolstof in de 
bodem en in gewaswortels, hout en bladeren. Het doel van koolstofland-
bouw is om de snelheid te verhogen waarmee koolstof wordt vastgelegd in 
bodem en plantaardig materiaal met als doel een nettoverlies van koolstof 
uit de atmosfeer te creëren (Norse, 2012).  Het verhogen van het organische 
stofgehalte van een bodem kan de plantengroei bevorderen, het totale kool-
stofgehalte verhogen, het vermogen om water vast te houden verbeteren en 
het gebruik van kunstmest verminderen. Vanaf 2016 bereikten varianten van 
koolstoflandbouw wereldwijd honderden miljoenen hectaren van de bijna 5 
miljard hectare (1,2 × 1010 acres) landbouwgrond in de wereld. (Chabbi et 
al., 2017; Chabbi, 2018).

5.4.   Bestrijding van Klimaatsverandering

Het Groene Klimaatsfonds (GCF ) - een cruciaal onderdeel van de historische 
Overeenkomst van Parijs - is het grootste fonds dat zich inzet voor bestrij-
ding van klimsaatsverandering. Er is een steeds kleiner wordende kans om 
de klimaatcrisis aan te pakken. De gemiddelde temperatuur op aarde wordt 
momenteel geschat op 1,1°C boven het pre-industriële tijdperk. Op basis van 
bestaande trends zou de wereld de drempel van 1°C in de  komende twee 
decennia en de drempel van 2°C in het begin van de tweede helft van deze 
eeuw kunnen overschrijden. De opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C 
is nog steeds niet mogelijk en zal worden bepaald door de investeringsbeslis-
singen die we de komende tien jaar nemen. Het Groene Klimaatfonds (GCF) 
heeft het mandaat om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het verhogen 
en realiseren van hun ambities op het gebied van de nationale vastgestelde 
bijdragen (NDC) voor emissiearme, klimaatbestendige trajecten (Manzana-
res, 2017). 
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Klimaatverandering biedt bedrijven een ongekende kans om te profiteren 
van nieuwe groei- en investeringsmogelijkheden die ook de planeet kunnen 
beschermen. GCF gebruikt een deel van haar fondsen om financiële stromen 
uit de particuliere sector te mobiliseren voor aantrekkelijke en winstgevende 
klimaatslimme investeringsmogelijkheden.  
Dat klinkt allemaal heel goed, maar de ervaring leert, dat toezeggingen ge-
daan en zelfs geschreven en getekend door mega-ondernemingen in de geïn-
dustrialiseerde landen, zelden of nooit afdwingbaar zijn.
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6.  Leerstoel Agrarische Produktie met de nadruk op 
     klimaatslimme landbouw 

6.1  Het wetenschappelijk belang van de nieuwe leerstoel

 Klimaatbewuste georganiseerde landbouw (CCA) binnen landbouw- en 
voedselsystemen kan de voedselproductie duurzaam verhogen, de veer-
kracht (of het aanpassingsvermogen) van landbouwsystemen verbete-
ren en, waar mogelijk, de gevolgen van klimaatverandering verminderen.                                                                                                                              
De bewijsbasis voor CCA bestaat echter nog niet voor Suriname, wat de 
overgang van CCA-concept naar concrete acties bemoeilijkt. Het is dringend 
nodig om de huidige kennis over de effectiviteit van CSA (Klimaatslimme 
landbouw) te evalueren om de beoogde voordelen te bereiken en om belang-
hebbenden te informeren over voedselzekerheid, landbouw en klimaatver-
andering. 
Specifiek zal de focus van de leerstoel in de periode 2021-2024  gelegd wor-
den op een:

Evaluatie van de voedingsstatus van geselecteerde plattelandsgemeen-1. 
schappen, waaronder het Pomona gebied in het district Wanica.
Evaluatie van de veranderingen in neerslag en temperatuur die aan het 2. 
einde van de eeuw te verwachten zijn bij plantaardige kustgebieden, 
waaronder het Pomona gebied.
Evaluatie van de impact die temperatuur- en neerslagveranderingen kun-3. 
nen hebben op de voedselzekerheid in kustgebieden, waaronder het Po-
mona gebied.
Evaluatie van klimaatslimme landbouw practices (o.a. beschermde land-4. 
bouw, biochar, vruchtwisseling,  gebruik van stikstofbindende bacteriën, 
verhoogde bedden, biofertilizers, biopesticiden) om de veerkracht van 
kleinschalige boeren op belangrijke geselecteerde groentegewassen te 
vergroten.
Evaluatie IPM-strategieën die het risico op ziekten en plagen verminde-5. 
ren.
Evaluatie van het effect van gebrek aan irrigatie of drainage op de groen-6. 
teproductie van geselecteerde gewassen.                                                                                                                   
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De verwachting is dat de uitgevoerde onderzoeken m.b.t. de leerstoel in de 
periode 2021-2024 zullen leiden tot:

Verbetering van de inkomens en levensstandaard op het platteland (kust-• 
gebieden) en verbetering van het economisch welzijn van de bevolking.
Een bijdrage aan het nationaal inkomen.• 
Het creëren van werkgelegenheid.• 
Een bijdrage aan de concurrentiekracht van de economie.• 
Het bevorderen van de voedselzekerheid.• 
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Slot

Het is nu tijd om even stil te staan bij hen die mij hebben geholpen om nu 
hier te staan. 
Het is geweldig dat u, Voorzitter van de AdeKUS en geacht faculteitsbestuur 
van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de instelling van de leer-
stoel die ik zal bekleden mogelijk maken. 
Ik verheug mij erop om de kring van onderwijzers, onderzoekers en activis-
ten rondom klimaat bewust georganiseerde landbouw in Suriname te verster-
ken. Onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van de kennis, houding en 
het gedrag die de waardigheid van ieder mens beschermen. Ik verheug mij 
erop om samen met collega’s het begrip en de effectieve implementatie van  
in Suriname en daarbuiten te vergroten. Ik kijk uit naar een inspirerende 
samenwerking. 
Graag wil ik het vorig en het huidig universiteitsbestuur o.l.v. Lector Mag-
nus Dr. S. Venetiaan heel hartelijk dankzeggen voor hun inzet en het vertrou-
wen dat zij in mij gesteld hebben om mij te benoemen tot Hoogleraar aan de 
Anton de Kom Universiteit van Suriname.
Ik ben gevormd door wijlen mijn vader en Guru, de meteoroloog Chander-
dath Ori die mij de nodige sturing heeft gegeven en ethiek heeft bijgebracht, 
die ik door de jaren heen heb kunnen toepassen in mijn leven om een goede 
burger te zijn en mijn beroep als wetenschapper goed uit te oefenen.
Tijdens mijn Bacheloropleiding heb veel geleerd over de algemene landbouw 
in Suriname van wijlen professor dr. Jan Ruinaard, over de rijstteelt in Nic-
kerie inclusief de verwerking en van wijlen Ir. Anne van Dijk en wijlen Ir. 
Gert Jan van Dijk.
Gedurende mijn Postgraduate studies aan de Louisiana State University heb 
ik onder leiding van Professor Jerry B. Graves en Professor Joseph (Joe) 
Sedberry (wijlen) veel laboratorium- en veldervaring opgedaan. Van Profes-
sor Barbara Holt heb ik geleerd hoe belangrijk de rol van plattelandsontwik-
keling is en hoe essentieel de ontwikkeling van vrouwen wereldwijd is. 
Wijlen Chancelor Rouse Caffey van de Louisiana Agricultural Center in Ba-
ton Rouge ben ik erg erkentelijk voor zijn passie en inzet om internationale 
samenwerkingen aan te gaan met ontwikkelingslanden zoals Suriname. Te-
gen die achtergrond hebben verschillende experts in bosbouw, houtverwer-
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king, en rijstverwerking de AdeKUS inclusief het CELOS bezocht om samen-
werkingsverbanden en studentenuitwisselingsprogramma’s op te starten.
Mijn dienstbetrekking met de AdeKUS begon in oktober 1996 en wel bij de 
FTeW onder leiding van Ir. Dennis Wip, die mij zonder aarzelen in dienst 
heeft genomen op het moment dat ik de wens daartoe kenbaar maakte. 
Sedert mijn terugkeer naar Suriname heb ik mijn onderzoeksvaardigheden 
op een hoger niveau kunnen brengen, dankzij twee mentoren; mijn broer, 
Ir. Indre Ori, enerzijds, heeft zijn technische inzichten en kritische blik op 
onderzoeksresultaten op mij overgedragen en Emeritus Professor Oswald 
van Cleemput, anderzijds, heeft mij onderricht met zijn lessons on ethics en 
wetenschap en scientific communication. 
Mijn broer, Mahindre Ori wil ik bedanken voor zijn civieltechnische inbreng 
bij het opzetten van beschermde teelt constructies, irrigatiesystemen en het 
onderhouden/repareren van equipment, zodat experimenten doorgang kon-
den vinden. 
Mijn broer, Lector Magnus Dr. Henry Ori wil ik bedanken voor zijn onder-
wijskundige visies en HRM adviezen die mij vaak geholpen hebben om be-
tere management beslissingen te nemen. 
Mijn oom, Ing. George Orie (Uncle G.), wil ik bedanken voor zijn kritische 
blik op de landbouwsector en zijn ondernemersgeest om projectvoorstellen 
voor de korte en lange termijn te ontwikkelen, waarmee Suriname zou kun-
nen scoren.
Professor Abdullah Ansari, Dr. Wasudha Malgie, Kathleen Burke, M.Sc, Ra-
noe Amrith, BBA. Ing. Soekirman Moeljoredjo, Drs. Matai en Ranoe Jhari, 
M.Sc, MMA, MBA, wil ik heel hartelijk bedanken voor hun visie op de agra-
rische sector in Suriname en voor de vele discussies, werkactiviteiten en 
inzichten om het wetenschappelijk agrarisch werk op de AdeKUS een solide 
basis te geven. 
Aan Vyantie Awadhpersad, Shiva Basropansingh, Sunita Bipat, Varsha Boej-
harat, Renuska Barhoe,  Pryel Sanchit, Rawies Chatterpal, Shareen Damrie, 
Devina Deleigh, Petra van Dam, Chanderdath Kesharie, Ragno Kesarie, 
Anwar Helsone, Jane Jagernath, Njarlie Jagessar, Maytrie Jagroep, Tan-
wir Hassankan, Avinash Lachman, Indre Lachman, Suzanne Lionaar, Akash 
Mangal, Sharagny Mangrey, Sandhya Maniram, Jothika Moerahoe, Rad-
jeshary  Ragoedat Panday, Rachel Saman, Sadhana Debi-Tewarie, Yvonne 
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Ramnarain, Sarah-Eve Renfrum, Rabia Ramdien, Jamilla Salarbaks, De-
borah Roebijat, Latifa Tjokresentono, Ragni Toelsie, Manisha Vlugman en 
ook de rest van het AP korps en studenten van de studierichting Agrarische 
Produktie wil ik  zeggen ‘gran tangi’ omdat jullie mijn inspiratiebron zijn en 
mij geprikkeld hebben om mij 100 % in te zetten zodat het onderzoekswerk 
in de Agrarische Produktie op een hoger niveau is gekomen.  
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar mijn zus Charidha die ‘no mat-
ter when or what’ altijd voor mij klaarstaat. 
Mijn zwageressen Hilda, Indra, Shanti en Gonda en zwager Werner wil ik 
bedanken voor hun liefde en zorgzaamheid, vooral Hilda en Indra die mij 
altijd met alles hebben bijgestaan.
Ook wil ik postuum mijn moeder Rosa Ori-Sadal en mijn broer Jimmy be-
danken en mijn jongere broer Roedredath (Roel) dankzeggen voor zijn liefde 
en behulpzaamheid.
Mijn neefjes Ritesh, -Kavish, Rushil, Indre, Ajay, Anil en Damian alle in 
Nederland, en nichtjes Manisha, Raksha Suria, en Rachel wil ik mijn erken-
telijkheid betuigen voor hun liefde en hun gezelligheid. Vooral Manisha en 
Ritesh met wie ik een zeer goede band heb en dagelijks mee omga, verdienen 
mijn dankbaarheid.

Ik eindig mijn voordracht met een citaat. Eén beter dan deze van Johann 
Wolfgang von Goethe, een Duitse wetenschapper, toneelschrijver, roman-
schrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker en staatsman, kon ik niet be-
denken. ‘Alles wat verstandig is, is reeds gedacht, men moet slechts probe-
ren, het nog eens te denken’.
 
Dank aan u allen, voor het hebben willen luisteren. 

Ik heb gezegd. 
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