
De PAS heeft verschillende veeteelt-

projecten opgezet en een aantal 

voorwaarden zijn belangrijk. Deze 

voorwaarden zijn gebaseerd op een 

document voor het opstarten van 

een veeteelt-project. Hier worden 

de belangrijkste punten opgenoemd 

uit de checklist. 

Wiens idee is het veeteeltproject 

en stemt de gemeenschap daarmee 

in?  

Uiteraard dient er draagvlak te zijn 

voor een veeteeltproject omdat het 

een totaal andere verzorging en 

aanpak vraagt, dan men in het bin-

nenland is gewend om met dieren 

om te gaan. 

En wat is de reden waarom men 

veeteelt wil houden in het dorp? 

Het kan gaan om het kort houden 

van gras in het dorp, vanwege vlees 

en/of melk. Het is belangrijk om te 

controleren of de reden voor vee-

teelt reëel is en het betreffende 

project aan de verwachtingen kan 

gaan voldoen. Als men melk of vlees 

wil gaan verkopen, is er dan een 

markt? Wie zijn mogelijke afnemers 

en wat zijn zij bereid om te betalen? 

 

Wat zijn voorgaande ervaringen 

met dieren en veeteelt?  

Hebben de initiatiefnemers al eer-

der dieren gehouden? Wat ging 

toen goed en minder goed? Als men 

geen ervaring heeft, is men dan 

bereidt om te leren en aanpassin-

gen te doen? 

Kunnen ze aan de voorwaarden 

voldoen qua voedsel en ruimte 

voor de dieren?  

Is er genoeg voedsel voor de die-

ren? Is er een constante aanvoer 

vanuit de regio of stad als het aan-

vullende voeding nodig heeft? Is de 

omgeving waarin de dieren komen 

te staan veilig? Zijn er geen giftige 

planten of roofdieren die gevaarlijk 

zijn voor deze dieren? Is er een stal 

of afdak voor de dieren beschik-

baar? 

Hoe zit het met de financiële mid-

delen? 

Heeft de veehouder voldoende geld 

om dieren te kopen en te onder-

houden? Heeft hij in beeld wat het 

houden van vee gaat kosten? Is het 

duidelijk wat de winst zal zijn, die de 

veehouder kan behalen en hoe lang 

het duurt voordat hij winst maakt? 

Hoe zit het met de ondersteuning?  

Is er een landbouwadviseur of die-

renarts in de omgeving of kan men 

die bellen als er vragen en proble-

men zijn? 

Deze basisvragen zijn een handig 

hulpmiddel voor het bepalen of een 

veeteelt-project daadwerkelijk mo-

gelijk is. Het plan dient echter wel 

voor 3 tot 5 jaar te worden opge-

steld, want er is tijd nodig voordat 

dieren gaan reproduceren en pro-

duceren. 

Tijdens de voorbereiding en plan-

ning van een veeteeltproject moet 

ook nagedacht worden over de ef-

fecten van het project op de omge-

ving en nabije omgeving. Hoe gaan 

de dorpsgenoten reageren op deze 

dieren en hebben zij er vooral last 

of profijt van? 

Na het beantwoorden de boven-

staande vragen ligt er eigenlijk een 

projectplan klaar en is de vraag be-

antwoord of men kan starten met 

een veeteelt-project of niet.  

 

 

 

Voorwaarden voor veeteelt project 

François  de Laat: In het binnenland heeft men geen ervaring met het houden van dieren. Dit is niet nodig, want 

men vangt het wild in het bos. Verder is hun leven onregelmatig. Men kan voor 2 weken naar de stad of een 

kamp gaan en dan is er niemand om voor de dieren te zorgen.  

Een schaap is nog het beste dier om naar het binnenland te brengen, omdat het lijkt op een hert. Hierdoor weten 

ze ook hoe ze het beest kunnen slachten. Een koe valt niet te vergelijken met een ander wild dier, dus men heeft 

ook moeite met het slachten van het dier. Een koe vraagt daarnaast veel aandacht t.a.v. grasaanplant, dekken 

voor kalveren, melken en uiteindelijk slachten. Geiten zijn niet echt geschikt, omdat ze te brutaal zijn en alles 

eten. Dit leidt tot conflicten in het dorp.  

De oorspronkelijke reden voor het stimuleren van veeteelt was het realiseren van grotere variëteit aan voeding. 

Kippen leveren eieren, koeien en schapen melk. Tevens kunnen runderen worden ingezet voor het onderhoud 

van terreinen. 
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Koeien 

Het eerste veeteelt project was al in 

1975 in Corneliskondre. Aan de over-

zijde van de rivier is een weiland 

aangelegd en een stal gebouwd. 

Voor een aantal jaren zijn er koeien 

gehouden en daarna zijn ze verkocht.  

In Bigiston is de PAS in 1984 begon-

nen met het stimuleren van veeteelt. 

Aspirant-veehouders moesten aan 

een aantal voorwaarden voldoen, 

namelijk stage lopen op het veeteelt-

bedrijf, aanleg van een weiland en 

bouw van een stal. In overleg met de 

bevolking is gekozen voor een privé-

eigendom. Eén der verzorgers zou de 

gelegenheid krijgen het project over 

te kopen; de hiermee ter beschikking 

gekomen middelen zouden dienen 

ter financiering van nieuwe gemeen-

schaps activiteiten. 

In 1985 waren er op Bigiston 7 stuks 

vee, waarvan 2 kalveren geleverd. 

Het grasland (snijgras aanplant) was 

toen nog niet in optimale conditie. 

Van het benodigde groenvoer kon 

slechts 50% van het grasland worden 

betrokken. Het overige kwam van 

elders uit het dorp. De behoefte 

werd wel gedekt, maar het vergde 

veel tijd om het gras aan te voeren 

en de kwaliteit was niet altijd goed. 

De kwaliteit en kwantiteit van het 

aangevoerde groenvoer had zijn 

weerslag op de dierlijke productie. 

Vooral de melkproductie bleef ach-

ter. De koeien werden 2x per dag 

gemolken en produceerden gemid-

deld 9 liter om 6 liter. De verkoop 

hiervan geschiedde naar tevreden-

heid; de melk werd in het dorp en 

omgeving afgezet en ook een enkele 

keer in Albina. De geproduceerde 

stalmest werd voor de landbouw 

gebruikt en ook verkocht aan de 

overige landbouwers in Bigiston en 

omgeving. Helaas maakte de binnen-

landse oorlog een einde aan deze 

activiteit. De koeien werden overge-

bracht naar Frans-Guyana en de be-

heerder is daar doorgegaan met het 

houden van koeien. 

Begin jaren 2000 werd in regio West 

gestart met de opzet van een vee-

teelt project. Maar het aanleggen 

van het grasland bleef een probleem 

vormen. Boeren die eerder waren 

gestart haakten af omdat aan de 

voorwaarde van een areaal grasland 

niet kon worden voldaan. Het gra-

zen in verwilderd grasland of in het 

dorp rondzwerven, geeft proble-

men met slangenbeten, giftige plan-

ten en drinken van vervuild cassave-

water waardoor de dieren sterven. 

In het jaarverslag van 2000 werd 

het volgende geschreven: De vrou-

wen, die met grasland bezig waren, 

willen zich nu gaan toeleggen op 

kippenteelt en hebben bij de uitwis-

seling met Commewijne ideeën en 

stimulans opgedaan. Komend jaar 

zal hier meer aandacht aan worden 

besteed middels begeleiding. In Wit-

agron ging het wel goed. De koe 

van de veehouder in Witagron heeft 

dit jaar geworpen en het beest 

bleek aan het eind van het jaar al 

weer drachtig te zijn. De boer heeft 

het grasland verder uitgebreid met 

o.a. het goed aanslaande Guatema-

la-gras. 

In 2009 is op verzoek geprobeerd 

om veeteelt in Apoera te stimule-

ren. Van de drie boeren had één 

boer al een koe en die is uiteindelijk 

doorgegaan. De twee andere boe-

ren hebben niet aan de eerder ge-

noemde voorwaarden voldaan. Op 

dit moment komen er geen vragen 

bij de PAS binnen voor koeienteelt. 
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Schapen 

In regio West is begin 2001 op succesvol-

le wijze schapenteelt geïntroduceerd 

middels het share-principe.  

Begin 2001 werden de schapen op Bata-

via ingezet bij het onderhoud van de 

dammen. In totaal waren voor Batavia 

en Kalebaskreek (nabij gelegen dorp) 

zeven schapen aangeschaft.  

De begeleiding van de PAS bestond uit 

technische en praktische ondersteuning 

zoals advies bij de aankoop, de afraste-

ring en andere basisvoorlichting.  

Eind 2002 waren 31 schapen via de acti-

viteit veeteelt stimulering in regio West 

aanwezig, verdeeld over schapenhouders 

in Witagron (2 boeren, 9 dieren), Don-

derskamp (2, 4 dieren), Corneliskondre 

(1 met 8 schapen) en Batavia (2 met sa-

men 10 dieren). Drie boeren moesten 

nog wel voldoen aan de verplichting hun 

eerste aanwas aan ooien beschikbaar te 

stellen aan nieuwe boeren in de regio.  

In 2005 schreef Francois de Laat een kor-

te memo over de wijze waarop de dieren 

werden uitgezet en hoe men het best 

met de opkomende problemen kon om-

gaan. 

In het verleden werden schapen in regio 

West uitgezet/verdeeld middels het zoge-

naamde ‘ share’-principe. Hierbij kreeg 

men 3 jonge schapen en moest men weer 

2 jonge schapen afstaan aan een volgen-

de persoon. Een schaap mocht men hou-

den ter stimulering, eveneens kreeg men 

3 rollen prikkeldraad als men het toe-

komstig weiland met de benodigde wala-

ba palen had afgepaald.  

Na enkele jaren ervaring, zijn er nog 

steeds mensen geïnteresseerd om met 

schapenteelt te beginnen. De knelpunten 

zijn echter de volgende: 

 Het duurt erg lang voordat men 

weer een paar geslachtsrijpe jon-

ge schapen kan leveren (draagtijd 

5-6 maanden, 6-9 maanden om te 

groeien en dan pas overdracht) 

 Niet alle geboren lammetjes zijn 

vrouwelijk 

 Niet alle geboren lammetjes over-

leven het 

 Als schapen in het dorp blijven, 

dan komt er inteelt 

In de memo geeft François de Laat een 

aantal oplossingsmogelijkheden. Uitein-

delijk is gekozen om te gaan werken met 

een kredietverlening, dus op afbetaling. 

Zijn voorstel om de landbouwgroep een 

eenmalig krediet te schenken, waarmee 

men schapen kan kopen en uitzetten, 

heeft het niet gehaald. Zijn doel daarbij 

was dat de landbouwgroep zelf verant-

woordelijk zou zijn voor de veeteelt ont-

wikkeling. De PAS zou dan ondersteu-

ning/begeleiding bieden aan de veehou-

ders en landbouwers. 

In de afgelopen vijf jaar heeft de PAS 

geen schapen meer uitgezet in het bin-

nenland. 
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Kippen 

In de jaren ’80 werd voor het eerst in 

Bigiston geëxperimenteerd met 

pluimveeteelt. Er werd op krediet 

materialen verstrekt, maar de afbe-

taling van het krediet gebeurde niet. 

Terwijl uit de cijfers bleek dat men 

genoeg geld verdiende met de teelt 

van kippen.  

De PAS heeft toen een zakelijkere 

houding aangenomen. Voor even 

verliep het wat beter, maar na een 

grote sterfte onder de kuikens verlo-

ren de ondernemers de moed om 

met de pluimveeteelt door te gaan.  

In de afgelopen vijf jaar heeft de PAS 

nog verschillende pluimveeteelt pro-

jecten gedaan met dorpen rondom 

Abadukondre en Klaaskreek. De re-

sultaten wisselden sterk, maar waren 

vooral afhankelijk van het doorzet-

tingsvermogen van de ‘teler’.  

In de leaflet economische ontwikke-

ling wordt dieper op het doorzet-

tingsvermogen in gegaan.  

De PAS is overgegaan op het inzetten 

van een ervaren kippenteler, die de 

bewoners ondersteunt bij het opzet-

ten en uitvoeren van een kippenteelt

-project. Bij voorkeur een ervaren 

teler uit de nabije omgeving.  

Daarnaast legt de PAS nu de focus op 

het beter verzorgen en onderhouden 

van de kippen die reeds in het dorp 

rondlopen, ook wel ‘oso fowru’ ge-

noemd.  

Kippenteelt is lastig als er voor kip-

penvoer geen goede verbinding met 

de stad of leverancier is.  

Er zijn in 2008 en 2009 op Kalebas-

kreek en Donderskamp experimen-

ten gedaan met maisteelt, wat als 

kippenvoer kon dienen. Op die ma-

nier is men minder afhankelijk van 

kippenvoer uit de stad. 
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Conclusie 

Veeteelt in het binnenland is een 

uitdaging. Alleen het schaap komt 

fysiek overeen met dieren die de 

binnenlandbewoners vanuit het bos 

kennen. Door de intensieve verzor-

ging die dieren nodig hebben, is het 

vaak moeilijk om succesvol te zijn 

met veeteelt. Binnenlandbewoners 

zijn niet continu in een dorp aanwe-

zig en niet gewend aan dagelijkse 

verzorging van dieren. 

Veeteeltprojecten waren vooral be-

doeld om het voedingspatroon van 

binnenlandbewoners te verreiken 

met melk, vlees en eieren. Tegen-

woordig worden ook kippen voor de 

slacht gehouden, maar de hoeveel-

heid werk die de verzorging vraagt, 

de noodzaak van specifiek kippen-

voer en gevoeligheid voor ziekten; 

maakt dat kippenteelt-projecten tot 

op heden niet écht succesvol zijn in 

het binnenland. 

De PAS heeft nooit geëxperimen-

teerd met de teelt van lokale dieren, 

waar de bewoners van het binnen-

land al bekend mee zijn. Misschien is 

er voldoende voorraad in het bos en 

is teelt niet nodig?  

Hoewel veeteelt als economische 

ontwikkeling, bijvoorbeeld voor ver-

koop van melk en vlees, wel potentie 

heeft, is het nooit succesvol geweest. 


