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1
Het werk van D'Hoore is belangrijk voor het onderscheiden van fossiele
lateritisaties van recente doch heeft voor het onderkennen van accumulatieverschijnselen te velde geringe betekenis.
J. d'Hoore, Diss. Gent1953.

Ten onrechte schrijft Fox de vorming van een grondwaterpodzol op de
Fiji-eilanden toe aan de erosie van een opgeheven landoppervlakte.
J. P. Fox, Actes et Comptes Rendus 5eme Congr.
Intern, de la Sciende du Sol; Vol. IV, pag. 28-31;
Leopoldville 1954.

Bij de classificatie van de verschijnselen op de kust van Suriname en bij
de beschrijving van de ritsenbundels kan de door Armstrong Price opgestelde
nomenclatuur worden toegepast.

De uiteenlopende ouderdom van de plantages op alluviale kleigronden
in Suriname maakt het mogelijk een onderzoek in te stellen naar een eventuele
verandering in de aard van de kleimineralen ten gevolge van de ontwatering.

De ecologie van de meeste tropische houtsoorten op arme gronden wordt
overwegend bepaald door de waterhuishouding en slechts in geringe mate
door de opbouw van het bodemprofiel.

Zo spoedig mogelijk dient een proef te worden genomen met de ontwatering van een ritsenbundel in Suriname; de vestiging van gemengde
landbouwbedrijven in deze proef dient onder de directe controle te staan
van het Landbouwproefstation.

Een grote dichtheid van de agrarische bevolking is alleen permanent
mogelijk waar de vruchtbaarheid van de grond bepaald wordt door de aanwezigheid van jonge alluviale of jong-vulkanische gronden.

8
De huidige gang van zaken in het Wageningenproject in Suriname is
weinig aangepast aan de psychologie van de Nederlandse boer met betrekking
tot een monocultuur als rijst, waarbij weinig initiatief mogelijk is, daar het
programma van de veldwerkzaamheden grotendeels wordt bepaald door het
wisselende klimaat van Suriname.
9
Het landbouwonderwijs in de districten van Suriname dient reeds in de
laatste leerjaren der lagere school aan te vangen en dient te worden aangevuld
voor beperkte aantallen landbouwers door goed gerichte permanente praktijkcursussen, die meerdere jaren duren.
10
Het verdient aanbeveling op een volgend internationaal bodemkundig
congres nadere definities vast te stellen voor het begrip lateritisatie, waarbij,
naast de bodemkundige, ook klimatologische factoren een belangrijke rol
zullen moeten spelen.

Hooggeleerde EDELMAN, de bodemkundige opleiding, die ik van U mocht
ontvangen, heeft mij steeds geboeid. Het vertrouwen, dat U in mij stelde
door dit proefschrift over mijn werk in Suriname te willen aanvaarden stemt
mij tot grote voldoening.
Hooggeleerde BECKING, HOUTZAGERS en KOOLS, ofschoon ik door mijn
werkkring het contact met U grotendeels heb verloren is het mij een behoefte
U te bedanken voor mijn wetenschappelijke vorming.
Hooggeleerde EIJSVOOGEL, ik bewaar een prettige herinnering aan de tijd,
dat ik onder uw leiding werkte en aan uw belangstelling in mijn persoon en
werk.
Hooggeleerde VAN BEUKERING en DOEGLAS, het contact, dat ik slechts
gedurende korte tijd met U had, wordt door mij bijzonder gewaardeerd.
Zeergeleerde OSTENDORF, ik dank U voor de steun, die ikvan U heb mogen
ontvangen tijdens de verschillende stadia waarin dit proefschrift tot stand is
gekomen. Ik ben dankbaar voor het feit dat ik mijn loopbaan onder uw leiding
heb mogenbeginnen en steldepersoonlijke vriendschap, diehieruit is ontstaan,
op zeer hoge prijs.
Weledelgestrenge LOBATO en TIGGELMAN, ik ben U erkentelijk voor uw
persoonlijke belangstelling in mijn werk en voor het feit dat de publicatie
van dit proefschrift door uw steun mogelijk werd.
Waarde HOOIJSMA, UW dagelijkse leiding bij het veldwerk was voor mij
onontbeerlijk en de steun en toewijding, die ik van U heb ondervonden,
vormen de basis van dit proefschrift. Ik zal dit dan ook niet licht vergeten.
Waarde BARKER, voor de chemische gegevens, die in deze dissertatie werden
opgenomen, en voor alle persoonlijke contact dat ik met U had, spreek ik
mijn hartelijke dank uit.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar jullie, BIHARI PARSAN,
H. MAHESH en F. W . NIEUWENDAM, diemij bij de uitvoering van het veldwerk
en zeker ook bij het vele tekenwerk ten alien tijde ter zijde hebt gestaan.
Waarde collega's van het Landbouwproefstation, aan de uit het dagelijkse
contact voortgekomen vriendschappen bewaar ik een prettige herinnering.
I should like to thank you, Dr. GUY D. SMITH, as ajunior, for the way in
which you enabled metoprofit byyour knowledge,when youvisited Suriname.
De medewerking die ikvan de Stichting voor Bodemkartering mocht ondervinden tijdens de voltooiing van dit proefschrift en de wijze waarop ik in de
kring van mijn nieuwe collega's werd opgenomen stel ik bijzonder op prijs.

HOOFDSTUK 6

Pa2'

D E COROPINAFORMATIE OF DE OUDE KUSTVLAKTE

§ 1. Oppervlakte, naamgeving en onderverdeling van de oude
kustvlakte
§ 2. Ontstaanswijze van de oude kustvlakte

78
81

HOOFDSTUK 7
D E GRONDEN VAN DE OUDE KUSTVLAKTE

§ 1. De gronden van het noordelijke oude-kleivlaktelandschap . 87
1. Terreinsgesteldheid
87
2. Landschapselementen
87
3. Bodemreeksen en bodemtypen .
88
§ 2. De gronden van het oude-ritsenlandschap
94
1. Oudere gegevens
94
2. Landschapselementen en bodemreeksen
95
3. Bodemseries, bodemtypen en bodemfasen"
96
4. Legenda van het oude-ritsenlandschap .
117
§ 3. De gronden in het zuidelijke oude-kleivlaktelandschap . . . 117
1. Oudere gegevens
117
2. Landschapselementen . . . . . . . . . . . . . . . 118
3. Bodemreeksen
118
4. Bodemseries
118
5. Bodemtypen en bodemfasen . . . . . . . . . . . .
119

HOOFDSTUK 8
D E BODEMGESTELDHEID VAN HET KARTERINGSGEBIED EN ENIGE DOORSNEDEN IN DE JONGE EN OUDE KUSTVLAKTE

§ 1. Kaartbasis.
127
§ 2. De bodemgesteldheid van het karteringsgebied . . . .
127
1. Blad 14-9
'
127
2. Blad 14-17
130
3. Blad 14-25
'.'.'.'.
130
§ 3. Raaidoorsneden .
133
HOOFDSTUK 9
BODEMVORMING EN PROFIELONTWIKKELING

J47

HoOFDSTUK 10
E N I G E LANDBOUWKUNDIGE ASPECTEN VAN HET KARTERINGSGEBIED

§ 1. Chemisch bodemonderzoek
§ 2. De verkaveling
§ 3. De landbouwkundige situatie

153
160
166

HOOFDSTUK 11
ENIGE OPMERKINGEN OVER DE WATERHUISHOUDING EN DE ONTWATERING
VAN DE GRONDEN IN EN ROND HET KARTERINGSGEBIED

§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

Kawfoetoes
Enige fysische gegevens
Chloorgehalten
Ontwatering

170
172
176
177

AANHANGSELS

1. Chemische methoden van onderzoek
2. Tabel van de mechanische en chemische samenstelling van
de bodemtypen uit het karteringsgebied
LlTERATUURLIJST
SUMMARY
3 KAARTEN

181
184
195
199

HOOFDSTUK 1
Historisch overzicht van het bodemkundige onderzoek in Suriname

INLEIDING

Bij de benutting van de natuurlijke hulpbronnen van een land vormt de
bodem een belangrijke factor. Kennis van de bodemgesteldheid behoort te
worden verkregen en vormt als zodanig een der facetten van de algemene
kennis van land en volk, die dejeugd op school door het onderwijs deelachtig
wordt. Uitbreiding van deze kennis krijgen we door de verhalen van ouderen,
die meer van het land hebben gezien. Voor dat deel van de bevolking, dat de
landbouw uitoefent, wordt deze kennis vergroot door het dagelijks contact
met de grond. In de historie van het bodemkundige onderzoek zien we dat
de kennis van de bodem zich geleidelijk uitbreidt.
§ 1.

OUDE BESCHRIJVINGEN VAN DE BODEMGESTELDHEID

De eerste beschrijvingen van Guyana, zoals deze door de kapiteins van de
schepen worden gegeven, leggen meer de nadruk op het vreemde en het
afwijkende in deze landen ten opzichte van de Europese omgeving, waar de
beschrijvers vandaan kwamen, dan dat veel over het land wordt verteld.
De handel vormde het belangrijkste aspect op deze tochten. Hiertoe werden
steunpunten langs de kust van Guyana ingericht, waar opkopers werden
achtergelaten. Nabij deze steunpunten werd hier en daar landbouw bedreven.
Zo vermeldt RODWAV (1912) dat aan de Corantijn een kleine Hollandse
nederzetting was gevestigd, waar tabak werd aangeplant. In 1613 werd deze
nederzetting door de Spanjaarden overvallen en verwoest.
Toen in 1621de Westindische Compagnie werd opgericht met een handelsmonopolie op Guyana bestond de handel voornamelijk uit het opkopen van
producten van landbouw en bosbouw van de schaarse bevolking.
Het oorspronkelijk doelwas in Guyana een volksplanting van vrije Europese
werkkrachten te verkrijgen. In 1650 vestigt WILLOUGHBY zich in Suriname.
Tabak en suiker waren de uitvoerproducten uit de landbouwsector. Voor
deze aanplantingen, en ook wel eerder, werd gebruik gemaakt van Indianan,
de z.g. rode slaven; deze waren schaars of voldeden slechts in beperkte mate
en zij werden in de loop der tijden vervangen en aangevuld door de uit Afrika
aangevoerde slaven.
De verovering van Suriname door CRIJNSSEN in 1667 bracht het land onder
Nederlands bestuur enditwerd bij deVredevan Bredabevestigd. Er bestonden
toen reeds plantages, die einde 1667 door de Engelsen geplunderd werden,
doch in november 1668keerde CRIJNSSENweer terug (BENJAMINSen SNELLEN,
1914-1917). Uit CRIJNSSEN'Sbeschrijving zienwedat erzich23 suikerplantages
13

in Suriname bevonden, welke niet in de alluviale klei aan de benedenrivieren
waren gelegen, doch aan de z.g. Boven-Suriname, de Boven-Commewijne
met de zijrivieren en aan de Pararivier.
Eerst onder Gouverneur VAN AERSSEN (1683-1688) begon men plantages
langs de benedenrivieren aan te leggen. Langs de Beneden-Commewijne en
de Cottica ontstonden vele plantages. Tijdens VAN AERSSEN'S bewind groeide
het aantal plantages van 50 tot 200.
Hoewel striker voorlopighet hoofdexportproduct bleef, zien we in later
jaren ook andere producten. Na 1706 treedt export van katoen op, welke:
zijnimaximum bereikte tussen.1775 enl820. Tabak, indigo en Bixa orellana
(koesewe) werden in wisselende hoeveelheden uitgevoerd. Cacaoexport treedt
van 1706 afop en wordt na 1725-geregeld gevonden. Koffiezien we in 1724
als exportproduct en in later jaren wordt dit hetvoornaamste product van
Suriname (1725-1845).
Tot ongeveer het jaar 1800 neemt het aantal plantages geleidelijk toe. Het
plantage-areaal omvat dan terreinen in Nickerie en Coronie, langs de oevers
van de Saramaccarivier, de Surinamerievier en de Pararivier, langs de Commewijne- en de Cotticarivier, en langs de zeekust nabij de Matapicakreek en de
Motkreek. De Wilde Kust van Guyana, zoals deze door HARTSINCK (1770) en
STEDMAN (1796) werd aangeduidis in een groot landbouwgebied veranderd.
Voor 1795vinden we591plantages vermeld, waarvan er 452 uitvoerproducten
teelden en 139 plantages worden gerekend.tot de houtgronden en kostplantages; op de laatste werden de voedselgewassen geteeld ofwerd.vee gehouden
(kweekgronden). Het maximale aantal plantages bedroeg 641 in het jaar 1800.
Ineenbeschrijving vanSurinameuitdetijd van 1740-1780(ANONYMUS 1767)
wordt het grootste deel nog gevormd door de geografie, de bevolking en het
planten- en dierennjk. De bodemgesteldheid wordt globaal beschreven, voor
zover deze voor de landbouw van belang is.
„ZoveelmenvandieLandstreek beplantheeft, bestaat meest uit Moerassige.
Gronden waar va^het grootste deel, wel drie :vierden,van het Jaar,.onder
Water staat door deOverstroomingder Rivieren, . . . waar tusschen zig
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daar men ruim een of anderhalf Voet Veen vindt, kan het Riet wel twintig
Jaar groeien en om de vyftien Maanden gesneden worden". „De Gronden
in Hooge Landen, die men de bekwaamsten agt te zyn voor kakau, geeven
ookrykelykStriker,dochnietzoveelJaarenagtereenalsderegte Veengronden".
(dl. II, pag. 608 e.v.).
NEPVEU, wiens aantekeningen in 1770 het licht zien, kan over de vruchtbaarheid van de hogere gronden geen vleiend oordeel geven. Hij merkt op
dat „het Sukkelwerk (is) in de hooge Landen" (die) „niet meer als een of
twee Krop Suykerriet kunnen geven, de eerste Krop geeft wel 5, 6, ook 7 en
8 Oxhoofden Zuiker de Acker, dog zo er eentweede valt, dan krijgt men maar
eenuiterlyk twee oxhoofden per Acker en dan moet men 't Verlaaten".
BLOM (1786) concentreert zich in zijn beschrijving voornamelijk op de
kleigronden. De zandgronden, „in Para (zijn) zeer goed land voor suikerriet
en Cassave maar 't is schielyk uitgeput; rondsom Paramaribois het goed voor
alle soorten van groenten en vruchten, alsmede voor weilanden".
Over het ontstaan van de zandgronden merkt hij op dat deze „benedenlanden waarschynelijk door de zee zijn aangespoeld; men maakt het daaruit
op, vermits men in de Beneden-Commewijne, Cottica, Matapica en verdere
kreken, zeewaarts van dezelven, als mede in Suriname, tot boven Paramaribo,
banken van zand, en schulpen heeft, die men aldaar Ritsen noemt, die
gelyke strekking met de kust hebben, naamlyk oost en west; dezelven liggen
op klei, somwylen diep in den grond, en met de oppervlakte van denzelven
bijna gelyk; somwylen van zes tot agt voeten, enmeerbovendezeoppervlakte:
men heeft er die tot zes kettingen, breed zyn: hunne lengte of strekking is
zeer verschillende: . . .; men heeft er ook wel coffy, cacao, en catoen, op
geplant, welke vruchten doorgaans wel slaagen; maar vermits de grond ligt
en schraal is, duur het niet langer als agt a negen jaaren, of deze boomen
sterven, zonder dat men naderhand andereninde plaatskandoen groeien".
De ritsen had men niet gaarne in de plantages omdat ze geen bebouwbaar
land gaven, de lozing erachter (van de rivier.af) bemoeilijkten en omdat veel
Zand in de trenzen kwam bij zware regenval.
„In de Para-kreek zijn de landen vooraan gelyk aan die langs de rivier
Suriname, maar hooger op worden dezelfde meer heuvelachtig; er zyn gedeeltelyk zand-, en gedeeltelyk kleigronden; . . . men kan wel is waar, het
(suiker)riet maar tweemaal snijden, of zoals men 't aldaar noemt, het riet geeft
maar twee krop, en dan moet men het verlaaten; maar daarentegen behoeft
men geene polders te maaken, of sluizen te zetten, en na verloop van zestien
ofagttienjaaren, kan menhet opnieuwbeplanten;. . . coffy groeithier ook,....
maar de bevinding heeft doen zien, dat dezelven weinig vruchten gaven;.
wanneer men goede gronden heeft, slaagt de cacao zeer wel; de vrucht is
grooter en beter van smaak, dan die van de beneden-gronden".
Hier wordt dus een rotatie met 2 jaar suiker en 16 of 18 jaar braak uitgevoerd, terwijl men langs de benedenrivieren 15a 16jaar suiker teelt en het
land daarna eenzelfde tijd braak laat liggen.
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STEDMAN (1796)beschreef het dagelijkse leveno.a. in Paramaribo. Er heerste
daar een grote bedrijvigheid. Op een pistoolschot-afstand van de wal bij
Paramaribo lagen een 100-tal schepen, die producten laadden en slaven en
levensmiddelen ontscheepten.
Door de aanvallen van de ontvluchte slaven, de Bosnegers of Marrons, op
de plantages aan de bovenrivieren en waarschijnlijk door de verschillen in
bodemvruchtbaarheid met plantages benedenstrooms, worden de eerstgenoemde plantages geleidelijk verlaten. Ook komen er veranderingen in de
conjunctuur door verschillende oorzaken, die een ongunstige invloed hadden
op de plantage-landbouw. De koffiecultuur gaat na 1800 achteruit. W e zien
in een betrekkelijk korte periode (1790-1810) de uitvoer dalen van 14 tot
6 miljoen pond; in 1850 bedroeg de uitvoer minder dan 1 miljoen pond.
De katoenteelt vermindert na 1825 en verdwijnt ongeveer 1885. Bovendien
komt deafschaffing vandeslavernij (BritsGuyanain 1834,Nederland in 1863),
en met de emancipatie begint het wegtrekken van de plantage-arbeiders,
waardoor de plantage-landbouw in steeds groter moeilijkheden komt.
Uit de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indie citeren wij:

1832
1840
1853
1862
1873

451 plantages;
383 plantages;
263 plantages, waarvan 92 suikerplantages;
200 plantages, waarvan 85 suiker, 33 koffie en bananen, 28 cacao
en bananen, 16 katoen;
131plantages, waarvan 64 suiker, 52 cacao, 2 kofBe, 2 katoen,
koffie en cacao, 3 katoenen cacao, 2 cacao en
bananen.

Deze vermindering van het aantal plantages was in 1835 aanleiding voor
een onderzoek van TEENSTRA, die als een eenmans-studiecommissie de landbouwkundige situatieinSurinamebestudeerde. Over de gronden van Suriname
geeft hij de volgende lofzang:
„De gronden dezer kolonie zijn ongemeen vruchtbaar, vooral langs de
zeekust, (waar) men zware lagen van ongemeen vette kleigronden (vindt),
in welke men enkele zand- en schelpbanken (hier rit sen geheeten) aantreft". „Waar toch vindt men over de geheele oppervlakte dezer aarde eenen
Suriname overtreffenden vruchtbaren grond, met zulk een voor de aanplantmg zegenrijk klimaat?. . ." alle aardvruchten groeien in die drooge
zandgronden ongemeen weelderig" . . ." en hoe weelderig tiert het vee niet
op de grasryke kleilanden van de zeekust" (pag. 74 en 75, dl. I).
Zijn waarnemingen over de kust waar „het gele welzand eenen kleinen
zoom formeert , over de bodemvorming in de klei aan de kust door krabben,
over de afspoelmg b.v. in Coronie (dl. I, pag. 96 e.v.) laten ons zien, dat hij
hSwoord°P
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Hij verdeelt de gronden in zes hoofdsoorten (dl. I, pag. 100 e.v.). De eerste
groep, die der Kleiaarde of aluinaarde wordt door hem onderverdeeld in
bierie-bierie landen, mangroelanden en parwalanden. TEENSTRA'S Groningse
afkomst zien we weerspiegeld in de door hem gebruikte namen van klipklei
voor de grijze en van roodoorn voor de roodgespikkelde kleigronden.
De Veenaarde en Humus, de tweede groep, brengt gegevens o.a. over de
zandige pinalanden, waar wel veel humus is, maar „welk zand echter op vele
plaatsen te weinige kleidelen bevat, en daardoor voor spoedige uitputting
blootstaat" (dl. I, pag. 104 e.v.). „De meeste darg vindt men in de zoogenaamde palisade- of pinagronden, tusschen de rivieren Suriname en Saramacca"
(dl. I, pag. 112). Ze zouden het meeste voor koffie geschikt zijn;
De derde groep, die der ,,Kalkaarde is een ongemeen hongerige grond . . .
bevordert grootelijks de ontbinding van dierlijke en plantaardige ligchamen —
verbrandt de meststoffen — doet de planten in den regentijd spoedig groeijen,
maar kan dezelve niet aanhoudend voeden. In Suriname noemt men dezelve
S c h u l p r i t s e n ; van daar ook dat de lijken der Joden in de kalkgroeven buiten
Paramaribo zo spoedig verteerd zijn" (dl. I, pag. 107).
De vierde groep, die der „Zandaarde, is grof en korrelig; men heeft
z e e z a n d en savane-zand. Het eerste vindt men in de zeekust en in banken
of ritsen, meerendeels met schulpen vermengd; de tweede soort op de geschapene gronden. Zonder vermenging van andere aardsoorten zijn beide
doode, onvruchtbare zandgronden, die slechts het water in derzelven tusschenruimten opnemen, zonder zelve daarin te deelen, te smelten of ontbonden te
worden" „en kunnen noch vastheid noch voedsel aande wortelen der gewassen
geven". „Hoe rood en schraal zien er de zandige savanes van Boven-Para
niet in den droogen tijd uit!" „Doch wanneer de zandaarde onder eene
genoegzame hoeveelheid klei en humus vermengd is, bevordert zij het doorsijpelen en het laxeren van het overtollige water, en geeft eene vruchtbaar
makende losheid aan den grond" (dl. I, pag. 108).
De vijfde groep, die der Keizel- of Steenaarde, wordt o.a. aangetroffen
met „eene menigte donkerrode, brokkelige en met ijzerdelen doorgemengd,
zoals in Boven-Para (op de plantages) Berlijn en l'lnquietude".
De laatste groep is er een die door menselijk ingrijpen ontstaat en omvat
de „Gemeleerde of Tuinaarde en is de vruchtbaarste en beste aarde, die er
bestaat, wanneer hij, die den grond ontgonnen heeft, geene moeite en kosten
ontziet, om de verschillendeaardsoorten, humus enmeststoffen te vermengen"
(dl. I, pag. 109). Klei mengt men met kalk of met zand en kalkpuin; bij gebrek
aan het laatste gebruikt men schulpen. Klei in zand brengen is zeer goed.
Alle tuinen krijgen verder afval, houtas en roet met giervermengd. „Modder
ofslijk uit slooten entrenzen, in een natten staat over detuin gebraght, verpest
de vruchtbaarheid; droog zijnde, bevordert zij dezelve"( dl. I, pag. I l l ) ,
waarmee de verzuring bij de oxydatie van organische stof bevattende kleien
wordt bedoeld.
Bij de behandeling van de gewassen en de gronden, waar deze het beste
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kunncn worden geplant, zien we dat bij de suiker, voorzover het de hoger
gelegen gronden betreft, het z.g. „bolletrieland (bestaande uit) zand met
roode en gele klei vermengd" (dl. I, pag. 194) de beste resultaten geeft. Van
de kleigronden worden „de mangroe- of blaauwe kleilanden" als de beste
beschouwd, terwijl het net niet groeit op de „parwalanden, als zijnde voor
geene bebouwing vatbaar. Op enige plantages groeit op deze gronden zelfs
noch bies noch bamboes". Dit laatste slaat kennelijk op de zeer slechte resultaten op de kattekleigronden.
Voor de andere gewassen, zoals koffie en cacao, ontbreekt een nadere
aanduiding van geschikte hooggelegen gronden. Bij verschillende gewassen
wordt vermeld dat de „hooge zandgronden veelal te schraal en te dor zijn".
Voor Suriname wordt in het bijzonder de teelt van rijst aanbevolen, daar
„deze waterrijke kolonie voor derzelver aanbouw ongemeen geschikt is".
Overplanten is niet nodig, „men heeft hier slechts te zaaijen, van welks goede
uitslag de nog weinig bewerkte gronden de duidelijkste voorbeelden opleveren" (dl. I, pag. 430 e.v.).
Naast de beschrijving van de landbouwkundige situatie, zoals deze door
TEENSTRA werd waargenomen, ziet men dat hij aan het einde van het tweede
deel van zijn lijvig studierapport een beschouwing geeft over verschillende
landbouwgewassen die een verbetering van de landbouwkundige mogelijkheden zouden kunnen geven. Hij noemt een 20-tal gewassen, o.a. de hernieuwde tabakscultuur.
Tussen 1845 en 1853 komen een aantal Hollandse boeren in Suriname aan.
Een deel van deze boeren, aan de Saramaccarivier gevestigd, viel als slachtoffer
van tyfus; later keerde een groep naar Nederland terug en de overblijvenden
vestigden zich als veeboeren nabij Paramaribo. Nog heden ten dage vinden
we deze kolonisten, waarvan VERKADE-CARTIER VAN DISSEL (1937) de geschiedenis beschreef, als boeren nabij de stad.
De moeilijkheden op de arbeidsmarkt hadden tot gevolg, dat naar andere
arbeidskrachten werd omgezien. In 1853 kwam een immigratie tot stand van
Madeiresearbeiders;hetgrootstedeelkeerdeterug,deoverblijvenden vestigden
zich in de stad als handelaren. Ook de immigratie van Chinezen tussen 1853
en 1864 mislukte wat betreft een aanvulling van het aantal landarbeiders.
De handel werd er wel door bevorderd (STAAL 1928, SNELLEN 1933).
In 1870 werd een tractaat met Engeland gesloten over de immigratie van
Indiers. In totaal kwamen tussen 1873 en 1917 een 34.000 personen naar
Suriname. Bovendien werden tussen 1897 en 1930 een 33.000Javaanse immigranten aangevoerd. Gedurende hun contracttijd werkten ze op de plantages
en ze waren aan de poenale sanctie onderworpen; een derde deel keerde na
hun contracttijd terug (VAN EMDEN 1948); anderen bleven nog enige jaren
op de plantages werken; een deel van deze immigranten legde zich na de
contracttijd toe op de kleine landbouw.
Desondanks neemt het aantal plantages geleidelijk af. Waren er in 1873
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nog 131 plantages, in 1903 is dit aantal reeds teruggelopen tot 82, in 1913
tot 79 en thans bedraagt het aantal in bedrijf zijnde plantages in Suriname
ongeveer 30.
Cacaocultuur was in de jaren na 1850 geleidelijk belangrijker geworden,
gedeeltelijk doordat suikerplantages op cacao overgingen. De grootste export
vond plaats in 1895, waarna omstreeks het jaar 1900 de krullotenziekte in
de cacao optrad. Vooral de Creoolse kleine landbouwer ondervond hiervan
een grote terugslag (VAN LIER 1949). Bovendien daalden de koffieprijzen na
1898 en trad ook in de koffie een ziekte op. Reeds eerder (1881) had men
gepoogd om over te schakelen op de cultuur van liberia-koffie, waarmede
oogstspreiding in de koffiecultuur kon worden verkregen; desondanks ging
de koffiecultuur achteruit.
§ 2.

ONDERZOEK TUSSEN 1903 EK 1947

Door de geschetste moeilijkheden in de cultures kwam het besef naar
voren, dat onderzoek in de verschillende gewassen moest worden verricht.
We zien dan ook dat VAN BEMMELEN (1903) een onderzoek in Nederland
uitvoerde aan enige kleigronden uit Nickerie en langs de Commewijne. Het
onderzoek wordt ook in Suriname aangevangen en in 1903wordt — op advies
van Prof. Dr. F. A. F. C. W E N T — het Landbouwproefstation opgericht.
OSTENDORF (1953) beschreef de geschiedenis van dit proefstation ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. De eerste onderzoekers waren de botanicus
Dr. C. J. J. VAN HALL en de scheikundige Dr. J. SACK.
Indien we ons verder beperken tot het bodemkundige onderzoek, dat aan
het Landbouwproefstation wordt verricht, beginnen we met SACK (1906),
die de verschillen in de gehalten aan plantenvoedingsstoffen onderzocht tussen
suiker- en cacaogronden, die kortere of langere tijd in cultuur waren geweest.
De verschillen in de kleigronden waren klein, hetgeen een gevolg kan zijn
van de door hem gevolgde extractiemethode.
In 1914 kwam Dr. G. STAHEL naar Suriname en nam in 1919 de leiding
van het proefstation over. De periode 1919-1948 onder Dr. G. STAHEL kenmerkt zich door grote activiteit, die o.a. tot uiting komt in een groot aantal
publicaties over verschillende onderwerpen. Op bodemkundig of bodemscheikundig terrein verschijnen twee publicaties van Mej. Dr. J. E. VAN
AMSTEL. Zij publiceerde (1921a) een kort overzicht over de bodemgesteldheid van Suriname. Verder verscheen van haar hand (1921b) als Bulletin 41
het resultaat van een chemisch onderzoek van enige kleigronden, waarbij
landbouwkundig „goede"en„slechte"grondenwerdenvergeleken.De gehalten
aan kali en fosforzuur waren betrekkelijk hoog; het laatste element bleek
sterker gefixeerd dan het eerste. De stikstofgehalten van de grond waren laag.
Op zichzelf zou dit onderzoek van plantagegronden niet zo belangrijk zijn
geweest, als het geen aanleiding had gegeven tot een heftige polemiek tussen
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Dr. E. C. J. MOHR en de entomoloog van het Landbouwproefstation, Dr. A.
REYNE, diehet voor Dr. VAN.AMSTEL opnam. Dezepolemiek geeft een inzicht
in de volstrekt chemisch georienteerde denkwijze van deze periode.
Volgens MOHR (1921a) ontbrak een duidelijke omschrijving van de doelstelling van het onderzoek, terwijl het karakter (bedoeld werd de structuur
en de consistentie) van de kleigronden onvoldoende omschreven of onderzocht
werd. Hiernaast waren volgens hem de methoden van onderzoek te veel op
Nederlandse gronden ingesteld. Pas uit een vergelijkend onderzoek met.
overeenkomstige gronden van Nederlands Oost-Indie zou kunnen worden
besloten, welke cultures in Suriname zouden voldoen. „Er zijn al te veel
Surinaamse cultures mislukt\" volgens MOHR.
Hierop volgt een antwoord van REYNE (1921), die stelt dat MOHR ongetwijfeld op dezelfde wijze zal zijn begonnen door vergelijking van „goed" en
„slecht". Bij het onderzoek in Suriname werden methoden toegepast zoals
deze door MOHR in Bandoeng in 1912 werden gepubliceerd.
De door MOHR ZO gepropageerde mechanische analyse en mineralogische
analyse der fracties, met de consistentie-bepaling volgens ATTERBERG, werden
uiteraard bij dit chemisch onderzoek niet toegepast; dit deelvan het onderzoek
stond op het programma, maar men wasvan het nut nog niet overtuigd na de
mededelingen van HISSINK (1916); voor het onderzoek naar de consistentie
was de apparatuur nog niet beschikbaar. Vergelijking van de alluviale kleigronden met overeenkomstige gronden van N.O.-Indie is verder onmogelijk
door het verschil in moedermateriaal. De mislukking van de cultures in
Suriname is verder volgens REYNE een economische en phytopathologische
en geen bodemkundige kwestie.
MOHR (1921b) geeft hierop een naschrift, maar dit levert weinig nieuwe
gezichtspunten. De strijd wordt voortgezet in „West-Indie", landbouwkundig
tijdschrift van de West.uit die dagen, waar MOHR (1922).een uitvoerige uiteenzetting geeft van zijn standpunt.
Als eerste punt voert hij aan dat men over de cultuurwaarde van de Surinaamse gronden nog geheel in het duister tast. Men weet nog weinig over de
grondtypen en de wijze waarop ze zijn ontstaan. Verder is ten tweede, mineralogisch onderzoek in Suriname nog niet geschied en is de herkomst van het
slib een nog onbeantwoorde vraag.
Men moet, ten derde, eerst de bodem in verschillende typen indelen,
alvorens men over goed en slecht een oordeel kan uitspreken, terwijl als
vierde punt aangevoerd wordt, dat vergelijking van gronden uit NederlandsIndie en Suriname in chemisch opzicht niet mag geschieden, omdat de typen
nog niet zijn vastgesteld.
De discussie rond Bulletin 41 wordt gesloten door REYNE (1922), eveneens
in „West-Indie", die op grond van vele literatuurgegevens een onderzoek
naardecultuurwaardeonnodigacht.Ruim200jaarcultuuropdeze kleigronden
heeft wel aangetoond, dat deze gronden cultuurwaarde hebben en ook dat
ze vaak meer produceren dan Indische gronden.
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Mineralogisch onderzoek is geschied van verschillende gronden en van
slib langs de kust, in Suriname zowel als in Brits-Guyana. REYNE haalt hierbij
aan de artikelen van VAN BEMMELEN (1903) en HARRISON (1908), waar men
lijsten van aangetroffen mineralen kan vinden. Het zeeslib, waarover het
onderhavige onderzoek ging, is door zijn fijnheid weinig voor mineralogisch
onderzoek geschikt. Kwarts en veldspaat werden erin aangetroffen; HARRISON
zagookzircoon enilmeniet.Deinwerkingvanhetzeewaterheeft veel mineralen
onherkenbaarveranderd. Het slibisvolgens REYNEvandeAmazone afkomstig;
hij citeert veel geografische literatuur over zeediepten en stromingen in het
zeewater.
Als antwoord op het derde punt van MOHR'S kritiek betreffende de indeling
in bodemtypen volgens klimaats- en hoogtezones merkt REYNE op dat een
dergelijke indeling alle Surinaamse kleigronden in een klasse zou doen vallen
en dus onbruikbaar is.
De rest vanhet artikelbespreekt demethodenvanchemisch grondonderzoek,
zoals deze door verschillende onderzoekers werden toegepast.
Hoewel van beide zijden opmerkingen gemaakt zijn, die van meer persoonlijke aard zijn en welke beter onbesproken kunnen blijven, zien we dat
in de discussie vooral de nadruk valt op de chemische wijze van grondonderzoek. MOHR'S opmerking dat „een ieder die maar met zoutzuur kan uittrekken zich geroepen voelt om adviezen te geven", duidt er op dat de landbouwscheikunde zonder bodemkundige basis vaak weerstand ondervond.
En, volgens de nieuwere inzichten, terecht.
Na het vertrek van Mej. Dr. VAN AMSTEL, die tot 1924 in Surinamewerkte,
kwam eerst korte tijd Ir. J. W. VAN D I J K als scheikundige. Na korte tijd werd
hij echter, evenalsvroeger SACK, belast met debetrekkingvan Gouvernementsscheikundige. In 1930 werd als landbouwscheikundige benoemd Dr. H. J.
MULLER. Deze zette eerst een onderzoek in naar de verzouting van het polderwater en de gronden van enkele Surinaamse plantages (Bulletin No. 51,1932).
Met STAHEL publiceerde hij Bulletin No. 52: Gegevens over de vruchtbaarheid
der Surinaamse binnenlanden (1933).
In dit laatste Bulletin vinden we de eerste gedegen waarschuwing tegen
de veelal optimistisch gestelde bewoordingen, waarmede de vruchtbaarheid
van de gronden in het binnenland werd beoordeeld in de verslagen van verschillende studiecommissies. STAHEL en MULLER vonden het nodig „tegenover
de opgewonden illusies tijdig wat nuchtere kritiek te plaatsen". Zij wijzen
er op, dat deze vruchtbaarheid reeds vroeger verschillende practische landbouwers is tegengevallen. Zij citeren NEPVEU en BLOM, die dit reeds hadden
genoemd. Verder moeten de Bosnegers en de Indianen hun met veel moeite
opengekapte kostgronden reeds na 1of2jaren weer verlaten wegens de afname
van de vruchtbaarheid. Ook de gronden ten zuiden van Lelydorp, waar de
kleine landbouwers waren gevestigd, waren tegengevallen wat de vruchtbaarheid betrof. Door invoering van meer producerende vaneteiten van de
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gewassen poogde men daar de productie op hetzelfde peil te houden. Dit
type van bij in-cultuur-neming snel achteruitgaande vruchtbaarheid kennen
wij thans onder de naam oerbosvruchtbaarheid.
Naast deze beschouwingen publiceerden STAHEL en MULLER een aantal
analysen van gronden met verschillende voorgeschiedenis. De armoede van
alle gronden blijkt uit de cijfers. Deze analysen worden door ons later nog
besproken, voor zover ze betrekking hebben op de gronden uit het door ons
onderzochte gebied (Hoofdstuk 10, § 1).
Hierna volgden in Bulletin No. 54, van de hand van MULLER (1937), de
resultaten van een chemisch onderzoek van een aantal kleigronden, uit verschillende delen van Suriname afkomstig.
§ 3.

ONDERZOEK NA 1947

In 1947 wordt door Prof. Ir. W. F. EIJSVOOGEL, Ir. J. A. VAN BEUKERING
en Ir. J. M. VERHOOG, verder aangeduid als de COMMISSIE-EIJSVOOGEL (1948),
een onderzoek in Suriname ingesteld naar de ontwikkelingsmogelijkheden op
landbouwkundig gebied. Tijdens dit onderzoek werd o.a. de bodemgesteldheid in verschillende delen van Suriname onderzocht. Ir. J. M. VERHOOG,
die in de Commissie-Eijsvoogel het bodemkundige werk verrichtte, werd na
de reorganisatie van het Landbouwproefstation in 1948 als bodemkundige
aan deze instelling verbonden. Zijn onderzoek werd uiteraard volgens de
moderne methode van het veldbodemkundige werk uitgevoerd en tot 1954
had hij de gelegenheid dit in dezelfde richting voort te zetten.
Hierbij werd in verschillende delen van Suriname onderzoek aan bodemprofielen verricht en werd het landschappelijke patroon, waarin de bodemtypen voorkwamen, op kaarten vastgelegd. Aan de te velde genomen monsters
werdeninhetlaboratoriumverschillendeanalysenverricht. VERHOOG(1953 a,b)
beschrijft de opzet van het bodemkundige werk en het sociaal-economische
aspect van de bodemkunde, en geeft een overzicht van de bodemgesteldheid.
De nog steeds niet gezonde economische situatie van Suriname deed de
Nederlandse Regering besluiten in 1947 het Welvaartfonds in te stellen,
waarvan het bedrag op N. fl. 40 miljoen werd gesteld. Een deel van dit geld
werd besteed aaneensystematischefoto-opname uitdeluchtvande noordelijke
helft van Suriname (boven de 4e breedtegraad) op schaal 1 : 40.000. Uit
dit materiaal werden foto-mozai'eken vervaardigd van dezelfde schaal en door
samenvoeging en verkleining werden ook mozai'ken op schaal 1 : 100.000
samengesteld. Bovendien werden van de gebieden met landbouwoccupatie
nog foto's op schaal 1 : 20.000 opgenomen.
De uitwerking van dit fotomateriaal tot topografische werkkaarten werd
opgedragen aan een in 1947 opgericht CENTRAAL BUREAU LUCHTKAARTERING
(UB.L.). Als bodemkundige werd aan deze instelling verbonden Ir J J
VAN DER EIJK. Tezamen met een houtvester en een geoloog werd door hem
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een groot gedeelte van Suriname verkend. Over deze werkzaamheden verschenen in totaal 15 publicaties, waarvan een drietal op bodemkundig gebied.
In 1948/49 werd een Natuurwetenschappelijke Expeditie uitgerust, door
verschillende instanties gesteund, die voornamelijk onderzoek verrichtte in
het N O van Suriname, in Coronie enopde Tibitisavanne. Tijdens deze tochten
werd bodemkundig onderzoek doorProf.Dr. J. P. BARKER en Dr. A. BROUWER
verricht. Een klein deel van het bodemkundige werk werd tot nu toe gepubliceerd en wordt door ons verder besproken.
De voorstellen van de COMMISSIE-EIJSVOOGEL betroffen het inrichten van
enige bevolkings-rijstpolders (Nannipolder en Henarpolder) en het inrichten
van een proefpolder (dePrins Bernhardpolder) alsvoorloper van een gemechaniseerd groot-landbouwrijstbedrijf (het Wageningenproject). Hiertoe werd
opgericht de Stichting voor de Ontwikkeling van Machinale Landbouw in
Suriname (S.M.L.). Door het Welvaartsfonds werd de S.M.L. tevens opgedragen een onderzoek naar de landbouwkundige mogelijkheden in de oude
kustvlakte. Dit leidde tot de vestiging van het Lelydorpplan. Door Ir. J. A. H.
Hendriks — later ook met en door E. J. H. Glavimans — werd een bodemkartering uitgevoerd op de gronden van het Lelydorpplan en in de naaste
omgeving.
Deze publicatie beschrijft een deel van het bodemkundige onderzoek dat
sinds 1947 in Suriname door het Landbouwproefstation werd uitgevoerd.
De daarbij gevolgde methode van onderzoek wordt in het tweede hoofdstuk
uiteengezet.
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HOOFDSTUK 2
Hct bodemkundige onderzoek door het Landbouwproefstation
in Suriname sinds 1947

§ 1. WlJZE VAN ONDERZOEK

De moderne methoden van bodemonderzoek zijn gebaseerd op de eigenschappen van de opeenvolging van bodemhorizonten, die tezamen het bodemprofiel vormen. Dit onderzoek geschiedt te velde bij de bodemkartering,
waarbij verschillende bodemtypen aan hun eigenschappen worden vastgesteld
en herkend. De ligging en de begrenzing van de verschillende bodemtypen
worden te velde bepaald en op een kaartbasis ingetekend. De bodemkaart,
die zodoende ontstaat, geeft de ligging van de bodemtypen in het terrein.
Deze kaart vormt met het bijbehorende verslag, waarin de landbouwkundige
eigenschappen van de bodemtypen worden beschreven, de basis voor verdere
uitbreiding of verbetering van het landbouwareaal. Bij het bodemonderzoek
worden tevens monsters genomenvan verschillende horizonten van de bodemprofielen; deze monsters worden in het laboratorium onderzocht op hun
fysische en chemische eigenschappen. Vooral van belang zijn de mechanische
samenstelling in verband met de doorlatendheid en het waterhoudend vermogen van de grond en de vruchtbaarheid van de grond, uitgedrukt in het
gehalte aan voedingselementen en andere karakteristieke eigenschappen
zoals de aard van en de hoeveelheid kationen aan het klei-humuscomplex
gebonden, de zuurgraad, enz.
Dit bodemonderzoek, dat vooral in de gematigde luchtstreken een grote
vlucht heeft genomen, wordt in de laatste jaren meer en meer in de tropen
toegepast. Uit de literatuur kunnen we zien dat in de laatste jaren een groot
aantal bodemkundige onderzoekingen in de tropen plaats vindt. Bij de ontwikkeling van de z.g. minder-ontwikkelde landen wordt de behoefte gevoeld
aan bodemkaarten, die als hulpmiddel moeten dienen voor het opstellen van
plannen tot verbetering van de inheemse landbouw.
VoorSuriname is dit moderne bodemkundige onderzoek begonnen met de
werkzaamheden van de COMMISSIE-EIJSVOOGEL in 1947. Het onderzoek
beperkte zich tijdens dit bezoek uiteraard tot enkele verkenningen in bepaalde
delen van Suriname, die voor de landbouwkundige ontwikkeling perspectief
zouden kunnen bieden.
_De werkwijze voor de bodemkartering werd later door VERHOOG (1953 b)
uiteengezet. Op verschillende plaatsen in het land zouden volgens hem geoccupeerde onderzoekgebieden bodemkundig nauwkeurig moeten worden geinventariseerd, ten einde te kunnen aangeven met welke maatrepelen een
verbetering van de bestaande landbouwkundige toestand zou kunnen worden
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verkregen. De kartering van gebieden, die in aanmerking komen voor
uitbreiding van het landbouwareaal vormde het tweede punt van zijn
programma.
Het eerste inleidende onderzoek werd verricht in de Cultuurtuin nabij
Paramaribo, die grotendeels als proefveld bij het Landbouwproefstation in
gebruik is en waarvan gedetailleerde bodemkundige kennis derhalve was
vereist. Het eerste onderzoekgebiedwerd gevormd door een gedeelte van de
jonge kustvlakte: het ritsenlandschap ten westen van Paramaribo, dat vooral
door de huidige occupatievorm en door de ontwateringsmoeilijkheden een
nauwkeurig onderzoek rechtvaardigde. Het onderzoek bleef tot dit laatste
gebied beperkt. Het werk in de Cultuurtuin en in het eerste onderzoekgebied
werd door VERHOOG uitgevoerd, doch werd helaas niet gepubliceerd.
Het tweede onderzoekgebiedwerd gelegd in de oude kustvlakte en wel in
het ontsloten deel daarvan tenZvan Lelydorp.Bij ons onderzoek in dit gebied
sinds 1952 werd tevens de behoefte gevoeld de kennis over de bodemgesteldheid van het aangrenzende deel van de jonge kustvlakte uit te breiden. Voor
de vergelijking van de jonge en de oude kustvlakte werd ook onderzoek in
andere ritsencomplexen van de jonge kustvlakte verricht. Deze publicatie
beperkt zich echter, wat de jonge kustvlakte betreft, tot het zeer-fijnzandige
ritsenlandschap, omdat daar het belangrijkste landbouwareaal op de ritsencomplexen wordt aangetroffen en in de toekomst uitbreiding van dit areaal
wordt overwogen.
Aan de hand van drie bodemkaarten, die op schaal 1 : 10.000 werden
opgenomen als gedetailleerde overzichtskaarten en die op schaal 1 : 20.000
worden gereproduceerd, wordt de bodemgesteldheid in dit deel van Suriname
toegelicht. Dit „karteringsgebied" vormt een deel van het gebied, dat tussen
Paramaribo en Onverwacht bodemkundig is onderzocht.
Voor zover.de basiskaarten dit toelaten, worden deze bodemkaarten bladsgewijze klaargemaakt.Het Landbouwproefstation sloot zich aan bij de bladindeling van het Centraal Bureau Luchtkaartering. De basisvan deze indeling
wordt gevormd door de genummerde bladen schaal 1 : 100.000 die, te beginnen in de N W hoek van Suriname, van 1 af regelsgewijs zijn genummerd
van W naar O. Een dergelijk blad beslaat 50 km lengte bij 40 km breedte.
Deze bladen zijn verdeeld in 4 bladen schaal 1 : 40.000, welke worden
aangeduid door het bladnummer 1 : 100.000 en a, b, c en d voor resp. het
NW, N O , Z W en ZO blad. De bladen 1 : 100.000 en 1 : 40.000 zijn als
ontschrankte foto-mozaiken afgeleverd, waarbij het basismatenaal werd
gevormd door foto's op schaal 1 : 40.000. Deze twee soorten mozaieken
zijn van genummerde km-coordinatenvoorzien waarbij blokken van 2 X 2Jon
werden gevormd uit de even km-aantallen.
, , 1 1 1
Voor de indeling in kaartbladen op 1 : 10.000 wordt een blad schaal
1 : 100.000 in achten verdeeld in de lengte en de breedte Zodoende ontstaan
64 bladen schaal 1 : 10.000, die 6% km lengte by 5 km breedte beslaan
De nummering van de laatste bladen geschiedt weer regelsgewyze van W
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naar O ; de aanduiding geeft het bladnummer 1 : 100.000 en het bladnummer
1 : 10.000, b.v. 5-11, 5-12 enz.
§ 2 . BODEMCLASSIFICATIE

De bodemtypen, die bij de bodemkartering van elkaar worden onderscheiden, vormen eenheden, waarbinnen deverschillen in landbouwkundige waarde
verwaarloosbaar zijn, doch waartussen duidelijke verschillen bestaan.
De bodemtypen kunnen op verschillende wijzen met elkaar in verband
worden gebracht. Ze moeten voor een duidelijk overzicht van de overeenkomsten en de verschillen worden ondergebracht in een systeem, waarby
bepaalde eigenschappen of groepen van eigenschappen als criteria voor die
overeenkomst of dat verschil worden gebruikt. De bodemclassificatie vormt
het onderdeel van de bodemkunde dat zich hiermede bezig houdt.
In de loop der laatste 25 jaar hebben zich voornamelijk twee systemen van
bodemclassificatie ontwikkeld, die beide gebaseerd zijn op het bodemtype
als laagste eenheid. Wij bespreken hierbij verder niet die classificatiesystemen,
die b.v. op de zwaarte van de gronden of op de chemische eigenschappen van
bouwvoormonsters berusten.
"Het eerste systeem, het landschappelijkesysteem van bodemclassificatie,
wordt in Nederland toegepast en ontleent zijn bruikbaarheid aan het feit
dat het aangepast is aan jonge, merendeels alluviale gronden, die nog weinig
ontwikkeling van de bodemprofielen laten zien. Er bestaat tussen de bodemtypen diein delaagstecategorievan het systeemworden geplaatst een verband,
dat aan de ligging in het landschap is verbonden. Bij proefveldkartering kan
het bodemtype nog in een aantal bodemfasen worden verdeeld.
In de tweede categorie worden de bodemtypen verenigd tot bodemreeksen,
waarbij tussen de bodemreeksen een zodanig geografisch verband bestaat,
dat de verschillen tussen de bodemreeksen slechts berusten op verschillen
in waterhuishouding, samenhangend met de topografische ligging.
In de derde categoriewordendebodemreeksenvolgenshungeografische ligging en het verband daartussen gegroepeerd tot landschapselementen. Tussen
dezelandschapselementenbestaatweergeografischverband,waardoordehoogteverschillenendaardoordeontwateringstoestand in grotelijnenworden bepaald.
In de vierde categorie worden de landschapselementen verenigd tot landschappen, die een geografisch samenhangend begrip vormen en die overeenkomen in de mineralogische samenstelling en in de geologische opbouw,
maar die verschillen in relief en algemeen drainagepatroon.
De landschappen worden in de vijfde categorie verenigd tot formaties,
welke overeenkomen m geologische leeftijd en een bepaalde geschiedenis
hebben doorgemaakt, waardoor ze tot eenzelfde geologische eenheid behoren.
De naamgevmg bmnen iedere categorie wordt zodanig uitgevoerd dat in
denaam reedseen overzicht van de ligging en zomogelijk van de voornaamste
eigenschappen wordt verkregen.
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Deze landschappelijke classificatie biedt in jonge gebieden, vooral van
sedimentair karakter, een bruikbare methode. Zodra de landschappelijke
Jiggingvager wordt en de verschillen in de bodemgesteldheid niet meer scherp
samenvallen met landschappelijke criteria, zullen we hiernaast door nauwkeurige profielbeschrijvingen vergelijkingsmateriaal moeten verkrijgen, terwijl
het laboratoriumonderzoek een grotere plaats gaat innemen.
Het tweede systeem, het taxonomischesysteem van bodemclassificatie, is
in Amerika het meest ontwikkeld. Dit hangt samen met het niet-alluviale
karakter van de meeste gronden in de U.S.A. Het systeem isnog niet definitief
vastgelegd in al zijn onderverdelingen, maar het gaat uit van de bodemserie
in de tweede categorie, die het centrale concept vormt en een groep gronden
omvat, die een gelijke profielbouw en -ontwikkeling vertonen en die uit
hetzelfde moedermateriaal zijn ontstaan. In de eerste categorie wordt de
bodemserie verdeeld in een of meer bodemtypen naar de textuur van de
bovengrond. De tendens tot de vorming van series met een type is aanwezig.
In de hoogste, de zevende, categorie wordt bij deze classificatie een tiental
klassen onderscheiden naar de aard en de mate van bodemvorming. Op
genetisch-morfologische gronden wordt in de 6e, 5e, 4e en 3e categorie een
groot aantal onderverdelingen voorgesteld. Het taxonomische systeem van
bodemclassificatie dwingt door de voorlopig gegeven indeling tot zeer nauwkeurige waarnemingen aan de bodemprofielen en ontleent hieraan veel van
zijn waarde. Door Dr. GUY D. SMITH werden in Suriname waarnemingen
aan verschillende bodemtypeii verricht, die ten dele zijn verwerkt in de 5th
Approximation van de ^Outline of a Scheme of Soil Classification".
De overeenkomst tussen deze beide systemen van bodemclassificatie ligt
in de eerste twee categorieen, die eenheden vormen met een bepaalde landbouwkundige waarde. In de hogere categorieen hebben de eenheden van het
taxonomische systeem geen bepaalde landbouwkundige betekenis, doch in
het landschappelijke systeem van bodemclassificatie blijft deze betekenis
aanwezig (EDELMAN 1954). Bovendien biedt het landschappelijke systeem
grote voordelen bij de kartering van minder-ontwikkelde landen, als bij deze
kartering luchtfoto's worden gebruikt na analyse (BURINGH 1954, 1955;
VEENENBOS 1956). Extrapolatie van luchtfotoanalysen kan bij een gelijke
morfologie van het terrein leiden tot het verwaarlozen van verschillen in
moedermateriaal of in mineralogische samenstelling en mag daarom niet
zonder veldonderzoek worden uitgevoerd.
Bij de bodemclassificatie in Suriname werd in de jonge kustvlakte alleen
de landschappelijke classificatie toegepast, daar we te maken hebben met een
Jong alluviaal gebied. In de oude kustvlakte werd de hoofdindeling landschappelijk gehouden tot en met de categorie der bodemreeksen. Binnen de laatste
eenhedenwerd het onderscheid gelegd opkenmerkenvolgenshet taxonomische
27

systeem van bodemclassificatie. De duidelijk opgetreden bodemvorming in
dit gebied maakt dit mogelijk en wenselijk; veel waarschijnlijk oorspronkelijk
landschappelijk gescheiden eenheden zijn door bodemvorming sterk yeranderd
en de verschillen kunnen beter genetisch-morfologisch tot uitdrukking
worden gebracht.
Voor de overzichtskartering wordt zowel in de jonge als in de oude kustvlakte een landschappelijk systeem voorgestaan, omdat dit in de gegeven
situatie bet meest geschikt bleek. Voor de oude kustvlakte zijn nog te weinig
overzichtskarteringen langs lijnen in gesloten bos uitgevoerd, zodat dit systeem
nog niet in alle opzichten volddende is getest. In open terrein kon met dit
landschappelijke systeem goed worden gekarteerd. In de jonge kustvlakte
kan landschappelijk goed worden gekarteerd, ook in gesloten bos. In beide
landschappen zijn de analysen van luchtfoto's onmisbaar gebleken.
§ 3.

GEBRUIKTE METHODE BIJ PROFIELBESCHRIJVINGEN

Bij de beschrijvingen van bodemprofielen werd gebruik gemaakt van de
normalisatie volgens het Soil Survey Manual van het U.S. Department of
Agriculture.
Horizonten der bodemprofielen
Hierbij werden de benamingen aangehouden van de indeling in A, B, C en
D horizonten met een onderverdeling, zoals aangegeven op pag. 174-183
van het Soil Survey Manual.Verschil in moedermateriaal werd aangegeven
door romeinse cijfers I, II enz. v66r de horizontaanduiding: b.v. I A P , A2g,
AB g) II B2tg, III C, g .
Kleuren
Kleurbeschrijvingen werden uitgevoerd met de bij de Munsell Color
Company verkrijgbare bladen 7,5 R, 10 R, 2,5 YR, 5 YR, 7,5 YR, 10 YR,
2,5 Y, 5 Y, 5 GY, 5 G en 5 B (zie Soil Survey Manual pag. 189 t.m. 203).
Vlekking
De vlekking werd beschreven volgens dezelfde aanduiding (zie SoilSurvev
Manual pag. 191-193).
'
aanta

l
weinig
matl
§
vee
*
§evlekt
grootte
fl n
J
middelmatig
^
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abundance
few
common
many
mottled
size

fine
medium

coarse

contrast
zwak
duidelijk
sterk
roest

contrast
weak
distinct
prominent

: dunne pijpachtige vlekking langslevende of dode wortelgangenof
langs wormengangen.

Textuur
Deze werd aangeduid met 4 componenten:
klei
: kleiner dan 2 micron
clay
stof
: tussen 2 en 53micron
silt
zand
: tussen 53en 2000micron sand
grind : groter dan 2 mm
• gravel
De grootteklassen van het zand zijn:
zeerfijn : 53- 105micron
very fine
fijn
: 105- 297micron
fine
grof
: 297- 840micron
coarse
zeergrof : 840-2000 micron
very coarse

Fig. 1
Textuurdriekhoeksgrafiek
Texturalclass names
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De textuurklassenvandegrondwerdvastgestelduitdeeerste3 componenten
volgens de textuurdriehoek (zie fig. 1). De textuurklasse klei werd verdeeld
in klei en zware klei door een lijn welke de punten 70-0-30% en 50-40-10%
verbindt.
De naam „ertszand" werd gebruikt voor zand met opvallend veel donkere
mineralen.
Structuur
Structuur werd beschreven met 3 kenmerken (zie Soil Survey Manual pag.
225-230):
duidelijkheid
structuurloos
zwakke
matige
sterke

grade
structureless
weak
moderate
strong

grootte
. dikte, lengte en breedte
zoals aangegeven in tabel 6 op
pag. 228 Soil Survey Manual

class
asdefinedonpage 228
Soil Survey Manual

type
kruimelstructuur
afgerond blokkig
blokkig
prismatisch
platig

type
crumb
subangular blocky
blocky
prismatic
platy

Consistentie
Voor de consistentie werd de terminologie van de Soil Survey Manual
aangehouden (zie pag. 231-234).
I. Natte grond
A. kleefvermogen
niet klevend
zwak klevend
klevend
sterk klevend
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I. Wet soil
A. stickiness
nonsticky
slightlysticky
sticky
very sticky

B. Plasticiteit
niet plastisch
zwak plastisch
plastisch
zeer plastisch

B. Plasticity
nonplastic
slightlyplastic
plastic
veryplastic

II. Vochtige grond
los
sterk openwrijfbaar
openwrijfbaar
vast
zeer vast
uiterst vast

II. Moistsoil
loose
veryfriable
friable
firm
very firm
extremelyfirm

III. Droge grond
los
zacht
weinig hard
hard
zeer hard
uiterst hard
§ 4.

III. Dry soil
loose
soft
slightly hard
hard
veryhard
extremely hard

NAAMGEVING DER BODEMTYPEN

De naamgeving van de bodemtypen bij de landschappelijke classificatie
van gronden wijst zoveel mogelijk reeds in die naam op de positie, die het
bodemtype in het landschap inneemt (zie §2 van dit hoofdstuk).
Bij de taxonomische classificatie wordt het bodemtype volgens het engelse
spraakgebruik aangeduid met de naam van de bodemserie en de textuur van
de bovengrond. In het nederlandse taalgebruik is een aanduiding zoals:
Bona zeer fijne zandige leem niet mogelijk. Beteris: de zeer fijne zandigeleem
van de Bona-serie. Daar dit bij herhaaldelijk gebruik in de tekst op ernstige
bezwaren stuit wat de zinsbouw betreft, is zoveel mogelijk variatie gebracht
in de tekst, waarbij de volgende aanduidingen werden gebruikt:
Bona-serie: zeer fijne zandige leem,
Bona-serie: bodemtype zeer fijne zandige leem,
het bodemtype zeer fijne zandige leem van de Bona-serie.
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HOOFDSTUK 3
Geologische en bodemkundige indeling van Suriname

§ 1.

GEOLOGISCHE INDELING VAN SURINAME

DeindelingvanhetgeologischesysteeminSuriname (JAARBOEK GEOLOGISCH
1954) berust op een aantal taxonomische eenheden: systeem, formatie, serie en groep, waarin de thans gedefinieerde
gesteenten en alluvia zijn ondergebracht, terwijl de mogelijkheid bestaat bij
het toenemen van de geologische kennis de indeling verder uit te breiden.
De huidige indeling wordt in tabel 1weergegeven;hierbij wordt in de laatste
kolom tevens de ouderdom van de gesteenten aangeduid.
Binnen het door ons te bespreken gebied zien wetwee series: de Demeraraserie en de Coropina-serie. Deze twee geologische series stemmen overeen
met de door ons onderscheiden formaties in bodemkundige zin, waarbij naast
de termen Demeraraformatie en Coropinaformatie de namen resp. jonge
en oude kustvlakte ingang hebben gevonden.
De Demeraraformatie of de jonge kustvlakte vinden we als een aaneengesloten strookvan wisselende breedte langsdeSurinaamse kust van de Atlantische Oceaan. In het O is deze strook smal en niet meer dan 30 km breed;
naar het W toe wordt de jonge kustvlakte geleidelijk breder; zij is daar tot
100km breed. De totale oppervlakte bedraagt rond 1.000.000ha. Het grootste
deelvandejongekustvlakte bestaat uit eenlaaggelegen zwareklei,die beneden
tot iets boven het gemiddelde zeeniveau ligt. Onder natuurlijke omstandigheden staat hij dus onder water; hij isbegroeid met een kruidachtige vegetatie,
plaatselijk metbos.Dezealszwampbekend staandeterreinen vormen ongeveer
80% van de jonge kustvlakte. Plaatselijk komen in deze kleivlakte hoger
gelegen, zandige, meest langgestrekte lichamen voor, die in Suriname als de
ritsen bekend zijn. Ze worden overwegend aangetroffen in complexen, waar
de ritsen dichter bij elkaar liggen. De meeste ritscomplexen vinden we in
het midden en in het oostelijk deel van dejonge kustvlakte. Onder natuurlijke
omstandigheden dragen de ritsen drasbos en ritsbos (LINDEMAN en MOOLENAAR, 1955); hun begroeiing steekt daardoor duidelijk af tegen de overwegend
kruidachtige vegetatie der zwampen.
Ten Z van de jonge kustvlakte vinden we een strook, waarin verspreid
gelegen drogere zandige tot drassere stoffig-kleiige terreinen worden aangetroffen: de eerste in meer gestrekte, de laatste met meer afgeronde vormen.
In totaal omvat deze oude kustvlakte of Coropinaformatie een strook van rond
1.000.000ha. De helft hiervan bestaat uit van nature met bos begroeide droge
tot drasse terreinen, die in complexen verenigd liggen. Deze complexen zijn
plaatselijk sterk versneden, waardoor ze soms uit een groep eilanden bestaan.
lussen en m de complexen vinden welaaggelegen zwampen, die qua leeftijd
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Tabell — Table 1
Geologische indelingvan Suriname
Geological subdivision ofSuriname
Ouderdom
Age

Groep
Group
rivier/kreek
afzettingen
recent alluvia

recent
recent
holoceen
holocene
holoplistoceen
holoplistocene
plistoceen
plistocene
plisto/plioceen
plistojpliocene

Guyana
Guiana

prae cambrium
prae cambrium
graniet No. 2
graniteNo. 2

Guyana plooiing
Guianafolding
Paramakka
Balling

Nassau
(Ontleend aan JAARBOEK G. M. D. 1954).

grotendeels tot de Demeraraformatie " - f " ™ * ? * ^ "

2 0

*

de geclogen met Zanderijseriewordt aangedmd. VAN DEBLIJK uw»>

TOta*

^

de term deklandschaphiervoor in. Degrove zandgronden van deze formatie
zijn in wisselende mate kleihoudend. Opeenbetrekkelijk klein oppervlak
worden met struiken enbosgroepen begroeide terreinen aangetroffen, welke
savannes worden genoemd enwaarnaar deze formatie ook wel met denaam
savannegordel wordt aangeduid.
Met de naam Guyanasysteem worden de gesteenten van het ten Z vande
bovengenoemde formatie gelegen gebied aangeduid. Debodem bestaat hier
uitdeverweringsproductenvangesteentenvanmeestpre-cambrischeoorsprong.
Naar de aard vanhetmoedergesteente wordenhierop door VAN DER EIJK (1954)
verschillende bodemkundige landschappen onderscheiden.
§ 2 . DOORSNEDE DOOR DEJONGSTE TWEE GEOLOGISCHE SERIES

Reeds indepublicatie van IJZERMAN (1931) werden een aantal boringen
op verschillende plaatsen in Suriname vermeld. D'AUDRETSCH (1950, 1953)
verzamelde degegevens van enige diepboringen uitlatere tijd enverenigde
deze in een dwarsdoorsnede door dejonge en oude kustvlakte. Inen rond het
gekarteerde gebied werden sindsdien boringen door deG.M.D. endeSurinaamse Waterleiding Maatschappij verricht 1 ). Uit de gegevens van de oudere
en de recente boringen kan een globale dwarsdoorsnede door de jongste twee
.geologische series worden getekend.
Infig.2zijn de volgende boringen opgenomen:
a. boring door de Surinaamse Waterleiding Maatschappij aande Corantijnstraat in de wijk Zorg en Hoop van Paramaribo. De volgende lagen werden
hier aangetroffen (onze interpretatie tussen haakjes):
0-15,25 m: fijne zandige lemen met glimmers, kleilensjes en schelpen
(dikte van de ritsafzettingen);
15,25-15,80 m: gecomprimeerde organische resten op
15,80-25,60 m: grijze zwareklei met bijmenging van organische stof, oxyderend totkatteklei (15,25-25,60 m: dikte van deDemerarakleien);
25,60-28,50 m: rood, blaruw, geelbruin en wit gevlekte zandige kleien
(Coropina-serie);
28,50-29,50 m: gelaagde, grof zand engrind bevattende zandige leem met
brumgele hmonietconcreties (verspoelde Zanderij-serie, vermengd met volgende lagen);
29,50-43,00 m: bruingele, lichtgrijze endonkergrijze klei met bruine concretes en m de laatste laag ijzersteentjes (estuarienklei?);

' £fflS35&JES^"^«"*door*Diretteur ™
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43,00-134,60 m: zeer sterke afwisseling van klei-enzandlagen.Dekleivaak
metorganischestofendan pikzwart. Het zand meest grof
tot zeer grof met veel grind (verspoelde Zanderij-serie,
afwisselend met begroeide zwampkleien afgezet);
134,60-138,25 m: groene lignietklei;
138,25-165,00 m: grof tot zeer grof zand met tussenliggende kleilagen
(einde boring)
(als 43,00-134,60 m).
In de laatste laag werd artesisch water aangetroffen met een stijghoogte
van ongeveer 1m boven maaiveld, d.w.z. tot ongeveer 11m Surinaams Peil *).
Het water bevatte rond 190 mg Cl/1 en is als zodanig niet direct geschikt als
drinkwater.
Deze boring verschilt qua opeenvolging van lagen slechts weinig van de
boring van de G.M.D., eveneens te Zorg en Hoop uitgevoerd in 1950. Deze
laatste boring bereikte op 256 m het sterk verweerde grondgebergte, dat op
262 m vers kon worden aangeboord en een doleriet bleek te wezen. Er bestond
een zeer sterke gelijkenis tussen deze doleriet en die welke in het binnenland
van Suriname bekend is als de Toemoekoemangang;
b. boring door de G.M.D. te Nieuw-Amsterdam, welke eveneens qua opeenvolgingvan lagenweinigverschilt metdebeideboringen op Zorg en Hoop;
c. boring te Lelydorp van de G.M.D. In deze boring zien we roodgevlekte
kleien tot 21 m diepte (de Coropina-serie), tot 32 m diepte afgewisseld met
grovezanden (verspoelde Zanderij-serie) Van 32-142,70 (einde boring) werden
op Zanderijzanden gelijkende lagen en kleien of kaolienkleien in sterke afwisseling aangetroffen (zie D'AUDRETSCH 1950);
d. boring van de S.W.M. aan de Bonaireweg; deze boring vertoont tot 30 m
een overwegend roodgevlekte zandige klei van de Coropina-serie met, in het
diepere deel van de laag, enkele grofzandige lagen (verspoelde Zanderij-serie).
Van30tot54mwordtgroftotzeergrofzandgezien(verspoelde Zanderij-serie),
diepertredenlagenvankaolienkleiop, afwisselend metlagenmetveel organische
stof tot 82,30 m. Van deze diepte tot 103,40 m werd kaolien met glimmers en
kwartsgrind aangetroffen, en de boring werd op 106 m beeindigd ineen
verweerde graniet, die het grondgebergte vormde;
e. boring aan de Rijsdijkweg door de G.M.D. uitgevoerd. Zandige klei
treedt hier op tot 21 m met daarna afwisselend zandige lagen (textuur onbekend) en kaolien. Na 30 m treden lagen op met grof zand (verspoelde Zanderij-serie) tot 31 m (einde boring);
f. boring aan de Nijssenweg. Hier worden tot 22 m diepte (stoffige) kleien
aangetroffen. Hieronder treedt grof zand op, afwisselend met kaolienklei
tot 29 m (einde boring);
1}

Sn^ClT

he

*?urinr,msP e i l (S-P.) werd aangenomen 10.000 m onder een

riXbiiTr^Th
rivier
bij Paramaribo.
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g. boring bij Onverwacht door de G.M.D. Hier zien we eenzelfde opeenvolging van lagen als aan de Nijssenweg met een pakket (stoffige) kleien tot
29 m. Dieper tot 40 m werden grove zanden afwisselend met kaolien aangetroffen; verweerde graniet en ongespecificeerd gesteente werden tot 52 m
diepte aangetroffen;
h. te Republiek (boring S.W.M.) wordt een (stoffige) kleilaag van ongeveer
9 m dik aangetroffen, waaronder zich grof zand bevindt. Uit deze laatste laag
wordt het drinkwater voor Paramaribo in Republiek onttrokken. Het water
bevat 10 mg Cl/1 en enig ijzer en koolzuur;
i. Op Zanderij I wordt grof zand, afwisselend met kaolien aangetroffen in
verschillende boringen (IJZERMAN 1931, D'AUDRETSCH 1953).
Uit de gegevens van deze boringen en uit fig. 2 zien we dat zich onder de
zanden en kleien van de Demerara-serie een laag met roodgevlekte klei tot
zandige klei bevindt. Deze laag is vergelijkbaar met die aangetroffen in de
bovenste meters van de boringen te Lelydorp, Bonaireweg en Rijsdijkweg.
Een overeenkomstige laag roodgevlekte klei werd in Nieuw-Nickerie aangeboord ter dikte van 2,55 m onder een pakket Demerara-afzettingen van
37,25 m dikte.
In het O van Suriname zijn geen diepboringen in de jonge of oude kustvlakteuitgevoerd. D'AUDRETSCH(1953)vermeldt dat dediktevande Demeraraafzettingen toeneemt, gaande van Oost naar West in Suriname.
Onder de jonge en de oude kustvlakte ligt onder de roodgevlekte klei een
naar het N in dikte toenemende laag klei, afwisselend met lagen grof zand
en lagen met een hoog gehalte aan organische stof. Deze laag klei wijst op een
afwisselende afzetting en begroeiing van de klei, gevolgd door verspoeling
van materiaal van de Zanderij-serie.
Het pakket (stoffige) kleien tussen de boringen aan de Nijssenweg en Republiek rust op een laag met overwegend grof tot zeer grof zand, afgewisseld
met kleilaagjes, waarvan enkele een hoog gehalte aan organische stof bevatten.
Enige boringen in het gebied ten W van de Surinamerivier in de concessie
van de Billiton Maatschappij vertonen, naast het geleidelijke wegduiken van
de lagen in N - Z richting, een abrupte wegduiking naar het O toe. Reeds
D'AUDRETSCH wees op het feit dat in de ondergrond waarschijnlijk diepe
estuarien lopen nabij de huidige rivieren.
Een boring te Groot-Chatillon ten oosten van de Surinamerivier wijkt af
van andere boringen uit de jonge kustvlakte door de geringe diepte, waarop
het grondgebergte werd aangetroffen, n.l. 67 m.
§ 3.

BODEMKUNDIGE INDELING VAN SURINAME

De bodemkundige indelingvoor Suriname isgebaseerd opde onderscheiding
van landschappelijk gedefinieerde eenheden, die in meer of minder detail op
kaarten kunnen worden weergegeven.
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De bodemkundige indeling omvat een aantal formaties, die aan de geologischeseriesaansluiten.Dezeformaties wordenverdeeld in hoofdlandschappen,
landschappen, landschapselementen, bodemreeksen en bodemtypen.
In dit hoofdstuk bespreken we de indeling inhoofdlandschappen- en landschappen en de verdeling binnen Suriname.
a. Binnen de Demeraraformatie of de jonge kustvlakte worden twee hoofdlandschappen onderscheiden:
1. het kleilandschap KL;
2. het ritsenlandschap RL.
(1) het kleilandschap wordt gevormd door de uitgestrekte kleivlakten die
naar het westen van Suriname toe steeds meer gaan domineren. Een enkele
zand- of schelprits wordt gei'soleerd gelegen in het kleilandschap aangetroffen.
De onderverdeling van het kleilandschap is de volgende:
KL 1: zoutwaterkleilandschap; dit landschap wordt aangetroffen in de
direct langs de zee en langs de mondingen van de rivieren verlopende
strook. De gronden worden dagelijks overspoeld door de eb- en
vloedbeweging van de zee. De kleigronden zijn sterk zouthoudend,
zeer slap en vrijwel niet gerijpt. De vegetatievorm is mangrovebos
(LINDEMAN en MOOLENAAR, 1955);
K L 2 : brakwaterkleilandschap: dit landschap wordt aangetroffen in een
wisselend brede strook tussen het zout- en zoetwaterkleilandschap.
Ook langs de benedenlopen van de rivieren beneden de zoutgrens
komt het brakwaterkleilandschap voor;
KL 3: zoetwaterkleilandschap: dit landschap treffen we aan in de grote
zwampgebieden vandejongekustvlakte. Plaatselijk wordt veen (pegasse) op deze kleigronden aangetroffen;
PI

: plantagekleigronden: in thans geoccupeerde of verlaten plantages
worden kleigronden aangetroffen, die in eigenschappen sterk wisselen,
afhankehjk van de invloed, die de mens hierop heeft uitgeoefend.
In het meest gunstige geval is uit de grijze weinig gedifferentieerde
zoet- of brakwaterkleizwamp een duidelijk bruine, goed ontwaterde
kkigrond ontstaan. De huidige toestand van deze gronden is sterk
atnankelijk van de voorgeschiedenis.

(2) het ritsenlandschap wordt voornamelijk aangetroffen binnen de jonge
kustvlakte in het oosten en het middendeel van Suriname. De onderverdeling
van het ritsenlandschap werd gebaseerd op de aard van het moedermateriaal
van de ntsen en is de volgende:
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RL 1: fijn- of zeer-fijnzandige ritsenlandschap: voornamelijk in het midden,
minder in het westen, van Suriname worden hiervan complexen aangetroffen. Naar het W toe vermindert het aantal complexen van dit
landschap geleidelijk;
RL 2: grofzandige ritsenlandschap: in enige grote complexen in het O van
Suriname wordt dit landschap aangetroffen;
R L 3 : fijn zand-schelpritsenlandschap: de ritsen van dit landschap zijn
overwegend fijnzandig, soms zeer-fijnzandig. Grillig afwisselend
treden in dit landschap gehele ritsen of gedeelten van ritsen op, die
bestaan uit schelpmateriaal, al of niet vermengd met Zand;
R L 4 : grof zand-schelpritsenlandschap: van dit landschap zijn tot nu toe
slechts kleine oppervlakten aangetroffen. Dezelfde afwisseling met
schelpmateriaal treedt op, zoals werd beschreven voor het fijn zandschelpritsenlandschap.
b. Binnen de Coropinaformatie of de oude kustvlakte worden eveneens
twee hoofdlandschappen onderscheiden:
1. het oude-ritsenlandschap;
2. het oude-kleivlaktelandschap.
(1) het oude-ritsenlandschap omvat de overwegend droge zandige gronden
van de oude kustvlakte. Het landschap wordt niet aaneengesloten, doch
complexgewijs in Suriname aangetroffen. Naar de fijnheid van het Zand is
een onderverdeling in twee landschappen mogelijk:
a. het zeer-fijnzandige oude-ritsenlandschap of het Lelydorplandschap, dat
in het midden en in het W van Suriname wordt aangetroffen;
b. het fijnzandige oude-ritsenlandschap of Wanhattilandschap dat we in
het O van Suriname vinden.
(2) het oude-kleivlakte landschap omvat de overwegend drasse stoffige leemgronden en de stoffige kleigronden van de oude kustvlakte.
De onderverdeling is als volgt:
a. het zuidelijk of oude-kleivlaktelandschap of Paralandschap, dat in grote
complexen aanwezig is, en waarbij soms aan de zeezijde het oude-ritsenlandschap wordt aangetroffen;
b. het noordelijk oude-kleivlaktelandschap of Granmanlandschap, dat we
slechts in enkele kleine complexen ten N van het oude-ritsenlandschap aantreffen.
In tabel 2wordt eenoverzicht gegevenvan debodemkundige onderverdeling
van de Demerara- en Coropinaformatie.
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Tabel 2 — Table 2
Bodemkundige onderverdeling van de Demerara- en Coropinaformatie
Pedohgical subdivision of the Demerara and Coropina formation
Geologische
serie
Geological
serie

Bodemkundige
Formatie
Formation

Hoofd
landschappen
Principal
landscapes

Kleilandschap
claylandscape

Demerara

Demerara of
jonge kustvlakte
young coastal
plain

ritsenlandschap
ridgelandscape

oude ritsenlandschap
olderridge
landscape
Coropina

Coropina of
oude kustvlakte
old coastal plain
oude kleivlakte
landschap
old clay landscape
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Pedohgical
Landschappen
Landscapes
zoutwaterkleilandschap
KL1
salt waterclay landscape
brakwaterkleilandschap
KL2
brackish water clay landscape
zoetwaterkleilandschap
KL3
freshwater clay landscape
plantage kleigronden
PI
estate clay landscape
fijn- of zeer-fijnzandige
ritsenlandschap
RL1
fine or very fine sandy ridge
landscape
grofzandige ritsenlandschap
RL2
coarsesandy ridge landscape
fijnzand-schelpritsenlandschap
RL 3
fine sand - shellridge landscape
grofzand-schelpritsenlandschap
coarse sand-shellridgelandscape
zeer-fijnzandige oude
ritsenlandschap
L Lelydorp
veryfinesandyold ridge landscape
fijnzandige oude ritsenlandschap
W Wanhatti
fine sandy old ridge landscape
oude-kleivlakte landschap
PPara
old clay landscape
noordelijke oude-kleivlakte
landschap
G Granman
northern old clay landscape
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In de verdeling van deze landschappen over Suriname zien we in fig. 3
dat in de eerste zone langs de zeekust betrekkelijk weinig ritsen voorkomen
en dat die verspreid in het zout- en brakwaterkleilandschap liggen. Alleen
ten westen van de Marowijnemonding overheersen de ritsen ten opzichte
van de kleigronden.
In de tweede zone, ten N van de Commewijne- en de Cotticarivier en ten
N vanParamaribo (P),treffen wemeer ritsen aan. Deze ritsen behoren grotendeels tot de frjnzand- en grofzand-schelpritsenlandschappen. Ook ten N en
ten W van Groningen (G) en tussen Coppenamepunt (Cpt) en Coronie (Cor)
treffen we deze ritsenlandschappen aan.
De derde zone die we kunnen onderscheiden, omvat de grofzandige ritsen
ten W van de Marowijne, de iets minder grofzandige aan de Pericarivier,
de fijnzandige ritsen tussen de Boven-Commewijnerivier en de Surinamerivier en de zeer-fijnzandige ritsen tussen Paramaribo en Lelydorp (L), ten
Z van Groningen en ten W van de Coesewijnerivier, de Coppenamerivier
en de Nickerierivier. Van Oost naar West neemt de „ritsendichtheid" af,
terwijl tevens in deze richting de grofheid van het zand vermindert.
Wat de oude kustvlakte betreft, waarvan de complexen in fig. 3 met gestippeldelijnenwerden omgeven,zienwecomplexen vanhet Wanhatti fijnzandige
oude-ritsenlandschap in het O van Suriname ten westen van de Marowijne
tot aan de Pericarivier. In het zuidelijk deel van dit complex wordt ook het
oude-kleivlakte- of Paralandschap aangetroffen.
Nabij de Surnaukreek worden complexenvanhet sterkversneden Lelydorpof zeer-fijnzandige oude-ritsenlandschap en het Paralandschap aangetroffen,
evenals ten W van de Surinamerivier.
Ten westen van de Coppenamerivier ligt langs de Wayambo een matig
versneden complex met alleen het Paralandschap. Aan de Boven-Nickerierivier treffen we zowel het Lelydorp- als het Paralandschap aan.
/ Het noordelijk oude-kleivlaktelandschap is thans op 3 plaatsen in Suriname
bekend:directtenW vandeMarowijnerivier tenN vanhet Wanhattilandschap,
ten N van Lelydorp en ten W van de Saramaccarivier, eveneens ten N van
;. het Lelydorplandschap aldaar.

42

HOOFDSTUK 4
D e geomorfologie van het ritsenlandschap

INLEIDING

De ritsen zijn smalle langgerekte zandige stroken, die boven het algemene
niveau van het zwampterrein uitsteken. Zij vormen zodoende een in het
landschap van de jonge kustvlakte zeer opvallend verschijnsel, dat wegens de
wijze waarop het in de grote kleivlakte is gelegen de belangstelling van velen
heeft gewekt. Het tot nu toe verrichte onderzoek van het ritsenlandschap
heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de vorm van de ritsen en het
patroon, waarin ze werden afgezet.
Na de oudere historische beschrijvingen van enige algemene aspecten van
de ritsen zien we de eerste waarnemingen over het patroon van de ritsen en
van de verschijnselen langs de kust bij GEIJSKES (1947) en bij GEIJSKES en
SCHOLS (1948). De kust bleek geen stabiel karakter te vertonen.
De structuur van een deel der ritsen ten N van Paramaribo werd in 1939/40
met behulp van diepe boringen bestudeerd door STAHEL en GEIJSKES. In
zijn publicatie komt GEIJSKES (1952)tot de eerstebeschrijving vanhet tamelijk
gecompliceerd opgebouwde ritslichaam.
Tijdens de werkzaamheden van de Natuurwetenschappelijke Expeditie in
1948/49 werd o.a. in twee traces onderzoek verricht aah de ritsen van de Wiawiabank naar het Z en in Coronie. BAKKER en LANJOUW (1949) publiceerden
hun eerste indrukken van dit werk, terwijl BARKER (1954, 1956) enige details
beschrijft.
Een deel van het materiaal dat op deze Expeditie werd verzameld werd
bewerkt door BROUWER (1953), die tevens op enkele geomorfologische aspecten
in de opbouw van het ritsenpatroon wijst.
VAN DER EIJK (1954) beschrijft de landschappelijke vormen en aspecten
van onder andere het ritsenlandschap, zoals deze door hem bij de analyse
van de luchtfoto's en bij het veldwerk werden waargenomen.
Onderzoek naar zware mineralen in de ritsen uit verschillende delen van
Suriname werd gepubliceerd door KIEL (1955).
VAN DER VOORDE (1955) beschreef enige algemene, bodemkundige en
landbouwkundige aspecten van de ritsen. Het optreden van podzolering in
dejonge, de oude kustvlakte en het deklandschap werd in een volgend artikel
vergeleken (VAN DER VOORDE 1956b).
§ 1.

ONTSTAANSWIJZE EN VORMEN VAN RITSEN

Op een zandig strand treedt verplaatsing van het zand op door de branding.
Hierdoor kunnen op de kust een aantal brandingsgeulen en brandingsruggen
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worden gevormd, die evenwijdig aan de kust verlopen. De plaats van deze
brandingsruggen wordt bepaald door enige factoren w.o.de waterdiepteen
de hoogte der golven (VAN VEEN 1937). Uit deze brandingsruggen worden
boven water strandruggen of strandwallen gevormd. Door windwerking kan
het zand verder worden geaccumuleerd, waardoor opde strandwallen duinen
kunnen ontstaan. Deze duinen zullen bestaan uitfijner zand meteentypische
korrelverdeling.
De brandingswerking geeft hetzand een fijne, niet horizontale gelaagdheid,
die zich uit door kleine kleurverschillen of door concentratie van zwaardere
mineralen. Kleibijmenging ofafzetting van kleilaagjes komt eveneens voor,
evenals het afzetten van laagjes met schelpen of schelpfragmenten, indien de
leyensvoorwaarden voor schelpdieren gunstig zijn geweest. Deze voorwaarden
wisselen waarschijhlijk per schelpensoort en zijn voor de meeste soorten nog
onbekend maar ze zullen binnen vrij enge grenzen bepaald worden door de
helderheid van hetwater, dusdoor dehoeveelheid gesuspendeerde kleideeltjes
en het karakter van de golfslag. De soort der schelpen wordt mogelijk ook
door vanatie van het zoutgehalte beinvloed. De afbraakproducten van de
schelpen vaneren sterk ingrootte naar de aard van de golfslag en naar het
milieu, waarmzegesedimenteerdworden.Inkleitreffen wemeer gave schelpen
aan; in zand meer schelpgruis, vooral bij sterke brandingsverschijnselen.
GEIJSKES (1952) spreekt over het ontstaan van de ritsen tijdens regressie
als laagwater-strandwallen, waarin hetzand onder invloed vande golfwerking
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plaatsen voorstellen van de strandlijn tijdens een regressie van de zee. Het
zand, dat door de rivieren werd aangebracht, zette zich af als brandingsrug
of als strandwal. Meerdere strandwallen werden dicht tegen elkaar afgezet
en worden nu als brede ritsen teruggevonden. De wind verplaatste een deel
van het zand. Soms werden kleilaagjes in het zandlichaam afgezet en weer
gedeeltelijk verspoeld. Het flauw glooiende zandige strand v66r de rits werd
bij aanvoer van klei hiermede bedekt. Zodoende vormde zich dan een modderkust, waarop bij springtij dunnezandlaagjeswerdeningespoeld,uitritsen elders
of van opgewoeld zeebodemzand afkomstig. Zandige laagten tussen de strandwallen werden waarschijnlijk bij springtij met klei opgevuld; soms had zich
eerst door begroeiing een humeuze laag in het zand ontwikkeld. In enige
gevallen werd geconstateerd, dat weer een zandlaag over deze kleiafzetting
moet zijn gedeponeerd. Tegen de modderkust of de geerodeerde resten van
de modder- of kleikust werd bij stijgende zandaanvoer eerst een zandstrand
gevormd, waartegen weer nieuwe ritsen werden afgezet.
Veranderingen inde stromingsrichtingen langsdekusthebben soms bestaande ritsen met de tussenliggende kleistroken weggeschuurd en soms werd
klei, maar meestal vrijgekomen zand tegen dit abrasievlak afgezet, waarna
nieuwe ritsen of groepen van ritsen konden worden gevormd. Dergelijke
a b r a s i e v l a k k e n in ritsen zijn in vrijwel alle districten van Suriname op
te merken.
Thans vindt langs de kust afslag van bestaande ritsen plaats; elders worden
zanden afgezet, die na kortere of langere tijd weer verdwijnen. De kust is
onstabiel. In dit verband wijzen we op wat LINDEMAN (1953) over Nickerie
heeft opgemerkt en op de gegevens, die ZONNEVELD (1953) over Braamspunt
heeft yerzameld. Een recent voorbeeld kan zijn een afzetting van schelpzand
bij de Matapicakreek, welke afzetting op luchtfoto's van 1947 kan worden
gezien en die men wilde afgraven in 1955, maar die na het schoonmaken van
de kreek voor afvoer van het materiaal in zeer korte tijd was verdwenen.
GEIJSKES, die de kust tussen de Marowijnemonding en Matapica van vroegere
tochten goed kent, kon in 1955 weinig herkenbare punten terug vinden
(DOST 1956).
Het zandige strand bij de Fernandesweg, dat tot ± 1942 voor de bewoners
van Paramaribo de gelegenheid tot zwemmen aan zeebood, isthans een smalle
rits, door een klei- en modderstrook van de zee gescheiden.
Klaarblijkelijk is in het algemeen de kustlijn in rust en overweegt hier
aanslibbing, daar afslag.
In vroeger tijden moet een zeer veel grotere zandaanvoer hebben plaatsgevonden dan tegenwoordig het geval is. De tot brede bundels met zeer
talrijke individuen verenigde ritsengroepen wijzen onzes inziens hierop. In
de laatste jaren wordt aan de kust van Suriname alleen zand aangevoerd door
deMarowijnerivier. Dezerivier isthans ookdeenige,die een zandig estuarium
heeft. In Coronie vinden we een happenkust en afbraak van kleiafzettingen.
Elders langs de kust kunnen bewegende moddermassa's worden waargenomen.
I
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Derhalve kunnen thans, behalve ten W van de Marowijnemonding, in
Suriname weinig of geen waarnemingen worden verricht over het mechanisme
van de vorming van ritsen langs de kust.
Vormen van hetritslichaam
Het lichaam van een e n k e l v o u d i g e rits is meestal niet regelmatig
maar asymmetrisch van vorm. De N zijde,die naar de zeegeexponeerdwasis
meestal steiler dan de Z zijdevanderits,diegeleidelijk in de zwamp overgaat.
De vorm kan het beste vergeleken worden met die van een vliegtuigvleugel.
De meeste ritsen zijn niet enkelvoudig opgebouwd, maar bestaan uit dicht
tegen en over elkaar gelegde strandwallen: s a m e n g e s t e l d e ritsen. Daar
niet alle strandwallen dicht aaneensluitend zijn afgezet, vinden we in het
samengestelde ritslichaam lagere stroken, die parallel aan de strekkingsrichting
verlopen. Deze lagere stroken lopen vaak niet over de gehele lengte van de
rits door, maar zijn soms onderbroken. Zij wisselen in hoogteligging en zij
bestaan in de hoogste ritsen alleen uit zandige stroken. In op lager niveau
gelegen ritsen zijn de lagere stroken bij springvloed overspoeld door zeewater
en hierdoor heeft zich in deze soms afvoerloze depressies, afhankelijk van de
hoogteligging, meer of minder klei afgezet. De laagst gelegen ritsen vertonen
een regelmatiger profiel, waarbij aan vervlakking bij overspoeling door golfwerking wordt gedacht.
Door al deze verschijnselen kunnen we wel van een algemeen profiel van
een ritslichaam spreken, maar er bestaan natuurlijk vele afwijkingen, daar
veel factoren — ons slechts ten dele bekend — invloed op deze vormgeving
hebben uitgeoefend.
De groep der oudste ritsen in het gekarteerde gebied langs het Pad van
Wanica vertoont een andere vorm der ritslichamen. De ritsen zijn vlak en
vertonen slechts enkele ruggetjes, die boven een over het algemeen vlakke
rits uitsteken.^ W e kunnen hierdoor het vlakke ritslichaam duidelijk van
het asymmetrische onderscheiden.
< Zoals we reeds zagen vond GEIJKES (1952) dat aan de basis van het ritslichaam, waar dit op klei rust, vaak een schelplaag wordt aangetroffen. Bij
derecenteritsen,dieGEIJKEStussendeSommelsdijksekreekendezeebeschreef,
is de basis van het ritslichaam vlak. VANN X) onderzocht een aantal ritsen in
Saramacca en constateerde, dat in deze ritsen de basislaag op NZ-doorsnede
een hoi verloop had, dat op klink kan wijzen.
Boringen, door GEIJSKES in het Kwattagebied ten W van Paramaribo
verricht, tonen aan dat de dikte van deze iets oudere ritsen groter is dan die
van de recente ritsen. Naar onze mening zal door de klink een vervlakking
optreden vanhet ntsprofiel, welk verschijnsel zich voor de oudste ritsen reeds
grotendeels heeft voltrokken.
*) Persoonlijke mededeling.
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Tot slot wordt gewezen op het feit dat de ritsen, die uit fijn of grof Zand
of uit schelpenmateriaal zijn opgebouwd, steilere hellingen vertonen dan de
zeer-fijnzandige ritsen. Dit is in overeenstemming met de natuurlijke hellingshoeken van materiaal van deze korrelgrootten.
Doorbrakendoor de ritsen
We kunnen opmerken, dat de strekkingsrichting van enkelvoudige ritsen
plaatselijk isverbroken en dat deranden zich landinwaartshebben omgebogen;
deze randen zijn vaak als haken vervormd. Deze doorbraken kunnen op
de luchtfoto duidelijk worden herkend aan het patroon van de begroeiing.
Op de bodemkaarten vallen ze op door afwijkingen in het patroon van de
ritsen. Na de vorming van de strandwal kan deze b.v. bij springvloed zijn
doorbroken. Een tweede type van doorbraak door een ritslichaam zien we
daar, waar een kleine rivier of een kreekje door de rits heeft gestroomd;
de monding is meestal trechtervormig verwijd.

§ 2.

D E RITSENBUNDELS

Het grootste deel van de ritsen is in groepen verenigd. Aan deze groepen
werd door VAN DER EIJK (1954) de naam r i t s e n b u n d e l gegeven. Deze
term drukt onvolledig uit, dat de individuen van een bundel aan het ene einde
dichter bij elkaar liggen dan aan het andere einde. Meestal zien we dat de
ritsenbundels naar het W toe uiteenwaaieren en in enkelvoudige ritsen uiteenvallen. BROUWER (1953) wijst op het feit dat de bundels vaak eerst noordwaarts beginnen en daarna westelijk ombuigen, wat echter alleen op een
enkele plaats kan worden waargenomen.
xrvmr
De bundels hebben een bepaalde hoofdrichting, die voor de meeste N N W ZZO is, maar er zijn ook bundels aan te wijzen, die hiervan afwyken en
O - W of N O - Z W verlopen. Hiervoor kunnen locale verschillen in strommgsrichtingen verantwoordelijk worden gesteld. •
.
W e kunnen op de overzichtskaarten tevens opmerken, dat spmmige ritsenbundels als het ware scheef ten opzichte van de strekkingsrichting zijn afgesneden. Een dergelijk abrasievlak in het O van Sunname werd afgebeeld
door BROUWER (1953, fig. 6), en deze vlakken blijken beperkt tot de recentere
ritsafzettingen. In de oudere ritsenbundels worden vrywel geen abrasievlakken
aangetroffen. Het verschijnsel is zeer opvallend voor de schelpzandntsen
die discordant tegen de zeer-fijnzandige ritsenbundels aanhggen (VANDER
^ r p l a ^ f w a a r thans de ritsenbundels worden aangetroffen is vrijwd
steeds aan de westzijde van rivieren. Onder invloed van de langs de kust
verlopende stroom is een
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vervormd.Dat thans enige rivieren door een ritsenbundel heenstromen kan als
een latere fase worden beschouwd. Enige ritsenbundels kunnen niet aan thans
bestaande rivieren worden verbonden. Soms zien wedat zich op de luchtfoto's
ouderivierdalenaftekenen indezwampenten Z of ZO van deze ritsenbundels.
Het patroon, waarinderitsenbundels indeverschillende delenvan Suriname
worden aangetroffen, verschilt. Metingen van de strekkingsrichtingen van de
individuele ritsen van bundels kan ons mogelijk verband doen zien tussen
de ritsvorming in verschillende delen van het land. De enige conclusie thans
kan zijn dat het meeste zand in het O van Suriname ter beschikking kwam.
Doorbraken door ritsenbundels
Plaatselijk, bijvoorbeeld in Saramacca (km 40), kunnen we door gehele
ritsenbundels discontinuiteiten in het patroon opmerken, die van een geheel
ander karakter zijn dan de doorbraken door de enkele rits. Bestudering van
de luchtfoto's laat zien, dat dit type van doorbraak aan de zuidzijde van de
bundels in de zwampen verbonden is aan een oude rivierloop, die zich in de
begroeiing van de zwampen aftekent. We kunnen ons de ontstaanswijze van
dit type van doorbraken voorstellen als een onvolledige sedimentatie van zand
in de bedding van de rivier. Daardoor werden de strandwallen niet aaneengesloten, maar onderbroken afgezet. Getijdebeweging in deze oude rivierbedding heeft het zand mogelijk vermengd met klei. Op de bodemkaarten
zien we in dergelijke gevallen grote zandige-leemplaten optreden langs beide
zijden van de discontinuiteit. Het patroon van de ritsenbundel zelf loopt
echter door alsof de discontinuiteit niet bestaat.
Verdronkenkreeklopen in de ritsenbundels
_ Op enige plaatsen, bijvoorbeeld nabij de Parakreek, vinden we in het
ritsenpatroon delen, waar een aantal restanten van kreeklopen wordt aangetroffen. De bedding van deze kreken kan op de luchtfoto's worden begrensd.
Op de bodemkaart vinden we binnen deze bedding bij detailkartering een
onregelmatig patroon van dooreengestrengelde lussen. Deze lussen gelijken
op de verlande beddingen van kreken en rivieren, die tijdens de vorming van
de ritsen in het landschap actief moeten zijn geweest. De naam o x b o w s
wordt gegeven aan deze verschijnselen. Binnen de beddingen van deze kreken
tekenen zich de oxbows op de luchtfoto's donkerder af dan het omliggende
terrein, daar het de lagere en nattere delen zijn.
Laagten in eenritsenbundel (zwinnen)
van een
n ^ ^ l a , a g t e n t U S S e n ^ enn ritsen
ritsenbundel, waaraan VAN DER EIJK
n
™Zf\?5 ^
>'™\ * '' h e e f t Steven, bestaan uit klei die aangevoerd
werd tijdens de modderfase tussen de afzetting van opeenvolgende ritsen.
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Door bestaande doorbraken in de ritsen kan verder bij vloed of springtij
slibhoudend water zijn binnengekomen, waardoor het kleipakket dikker werd.
Tussen deze verschillende afzettingen van kleilagen — soms met iets zand
vermengd— zijn dezelaagten plaatselijk begroeid geweest, daarwein boringen
tot 2 m diepte thans organische resten — soms met pyriet vermengd —
aantreffen, of kleilagen met een hoger gehalte aan organische stof of met
zwarte pyrietvlekken. Indien de vorming van pyriet verbonden is aan afzettingen in brak water, moeten we ons tijdelijke afsluiting van de zee of
tijdelijke regressie voorstellen, waardoor deze laagten konden verzoeten tot
brakwatermilieus. In een enkele boring werd een veenlaagje aangetroffen.
In de profielen zien we tegen het contactvlak van de kleiafzetting en de
zandondergrond meestal een dunne laag optreden, waar klei- en zandlaagjes
met elkaar afwisselen. Er heeft dus eerst afwisselende sedimentatie van zand
en klei plaats gevonden. Later is alleen klei afgezet.
§ 3.

HERKOMST VAN DE SEDIMENTEN EN HET SEDIMENTATIEMILIEU

1. Onderzoek naar zware mineralen-associaties in de zanden
De aard van het zand, waaruit de ritsen zijn opgebouwd, en de in het
zand voorkomende mineralen kunnen aanwijzingen geven over de herkomst
vanhet zand. Bekend isdat vooraldezwaremineralenuit het zand het transport
vrijwel onveranderd ondergaan en ons een inzicht kunnen geven over de
herkomst. Laagjes met meer zwaremineralen worden in de diepe gereduceerde
ondergronden regelmatig gezien. Onderzoekingen omtrent de aard van de
zware mineralen vinden we vermeld bij IJZERMAN (1931) die er als eerste op
wijst dat dezandenuit van het continent aangevoerdesedimenten zijn gevormd,
Hij noemt stauroliet als zwaar mineraal nabij Paramaribo en sillimaniet bij
Nickerie.
Later (in 1951) werden de monsters van een drietal diepe boringen uit
het Kwattagebied (nadere plaatsbepaling onbekend) ten W van Paramaribo
naar Delft opgestuurd. Twee dezer boringen werden mineralogisch onderzocht
door T E R MEULEN, de derde op foraminiferen en andere organische resten
door VAN VOORTHUYSEN. De gegeven over deze boringen werden door de
G.M.D. ter inzage verstrekt.
Boring IX en boring XVI, beide tot 8m diepte, bevatten in de zware fractie
voornamelijk groene hoornblende, epidoot met zoisiet en leuxoceen en in
mindere mate toermalijn, zirkoon en andalusiet. Dit wijst op de afbraakproducten van basische stollingsgesteenten en van graniet of granietgneiss.
Ook contact-metamorfe gesteenten, die de andalusiet geleverd hebben, moeten
tot de opbouw hebben bijgedragen. In de lichte fractie overheerst kwarts
met verder orthoklaas, microclien en zure plagioklaas. Beide boringen worden
door T E R MEULEN tot een amphibool-epidoot associatie gerekend.
Vrijwel steeds werden in deze (en ook en alle andere) boringen in zanden
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en in zandlaagjes in kleipakketten na ongeveer 80 cm vele glimmertjes aangetroffen, die uit muscoviet en gebleekte biotiet bestonden. Deze waren
moeilijk van elkaar te scheiden.
Op zekere diepte werd in beide boringen glauconitisch materiaal aangetroffen, waarover veel onderzoek werd verricht. Na rontgenonderzoek door
Prof. NIGGLI werd de twijfel opgeheven en werd het mineraal als glauconiet
herkend.
KIEL (1955) publiceerde de resultaten van een onderzoek naar zware mineralen in de gronden langs het trace van de Natuurwetenschappelijke Expeditie
1948/9. Tevens werden ook een aantal monsters van het Centraal Bureau
Luchtkaartering, door VAN DER EIJK genomen in verschillende ritsencomplexen ten 6osten van de Coppenamerivier, in dit onderzoek betrokken.
KIEL onderscheidt in totaal 5 mineraal-associaties, waarvan zijn z.g. B-associatie in de jonge kustvlakte wordt aangetroffen. De ritsgronden langs het
trace hebben een stauroliet-associatie met granaat, epidoot en hoornblende
als accessoire mineralen. Van grenzen tussen de associaties kan nog nauwelijks
worden gesproken (zie KIEL 1955, fig. 3, pag. 98).
De stauroliet-granaat/epidoot/hoornblende-associatie werd door KIEL tevens
geconstateerd in ritsen aan de Matapica, langs de Weg naar Zee en in het
ritsencomplex aan de Coesewijnerivier.
Een door ons met A. J. KOENEN ingesteld onderzoek naar zware mineralen
op het Landbouwproefstation bevestigde ten dele KIEL'S onderzoek. Het .
bleek ons dat ook het aantal door ons onderzochte monsters nog te gering
was om de grenzen tussen de associaties nauwkeuriger te trekken. Uit de
resultaten van het onderzoek in onze monsters volgt, dat binnen thans landschappelijk tezamen gegroepeerde ritsen of ritsenbundels grote verschillen
in de mineralogische samenstelling bestaan. Het is nog te vroeg om in dit
stadium te spreken over mineralogische provincies.Waarschijnlijk heeft iedere
rivier, die tot de aanvoer van zand voor de opbouw van de ritsen heeft bijgedragen, een eigen mineralogische provincie aangevoerd. Aanvankelijk zal
in de verspreiding van deze provincies een systeem hebben bestaan, doch
latere vervormingen van het ritsenpatroon hebben het beeld verward. De
enige conclusie, die thans kon worden getrokken is dat de „Marowijneprovincie" thans verloopt van Christiaankondre over Galibi, de zandbanken
langs de kust (Wia-wia- en Tijgerbank) via de ritsen aan de Matapica naar
de Weg naar Zee, dus geheel langs de huidige zeekust in de eerste zone (zie
Hoofdstuk 3, § 3). Zeer veel onderzoek zal buiten deze recente ritsen nog
moeten geschieden om provincies van zware mineralen vast te stellen.
2. Onderzoeknaar de macro-enmicrofauna
Een der boringen uit het Kwattagebied (boring XII) werd door VAN VOORTonderzocht. De foraminiferenfauna is soortenarm,
maar njk aanindividuen. Ze zijn klein (voornamelijk de fractie 0.30-0.15 mm),
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HUYSEN op foraminiferen

wat VAN VOORTHUYSEN typisch acht voor een brakwaterfauna. Het voorkomen
van een betrekkelijk groot aantal globigerinen wijst voorts op een verbinding
met de oceaan.
Het fijnkorrelige karakter van de sedimenten, het zeer hoge gehalte aan
onherkenbare plantenresten en het overheersend voorkomen van de geslachten
Nonion, Streblus en Elphidium wijzen volgens hem op een estuarienmilieu
met troebel water.
Pyriet, markasiet en gepyritiseerde plantenresten in de 3 boringen (boring
IX 7,40m, XII 3,90-4,70m, XVI 3,40-3,60 m en 7,20-8,00 m)wijzen eveneens
op een brakwatermilieu tijdens verschillende fasen van de afzetting van deze
sedimenten.
3. Onderzoek naar de herkomst van deklei
Bij de bespreking in Hoofdstuk 1 van de discussie tussen MOHR en REYNE
over de verhandeling van VAN AMSTEL (1921b) werd door ons genoemd de
literatuur, die REYNE (1922) aanhaalde over de herkomst van de klei langs
de noordkust van Zuid-Amerika. De kleiblijkt volgens dit literatuuronderzoek
van mariene herkomst te zijn en wordt aangevoerd door de noord-aequatoriale
stroom. Deze stroom heeft tot gevolg, dat tussen de Amazone en de Orinoco
vrijwel alle rivieren naar het westen afbuigen. De klei moet van de Amazone
afkomstig zijn, daar ten O van de Amazonemonding tertiaire afzettingen
worden aangetroffen, die bestaan uit koraalkalk, zand en schelpbanken. Ten
W van de monding vonden vroeger en vinden ookthans kleiafzettingen plaats.
In Suriname kunnen de huidige rivieren alle als slibarm worden aangeduid.
Het slib dat in de estuarien thans wordt aangetroffen, zal gevormd zijn door
coagulatie van door de zee aangevoerd slib op het contactvlak met het zoete
rivierwater. Deze slibbanken belemmeren de scheepvaart voor grote zeeschepen in de mondingen van de overigens diepe Surinaamse rivieren.
De klei wordt in zee als een moddermassa getransporteerd. Langs dit deel
van de kust van Zuid-Amerika kan in het zeewater een bruine verkleuring
worden opgemerkt, die naar de zijde van de oceaan vrij scherp is begrensd.
Indien de omstandigheden gunstig zijn, zet deze moddermassa zich af;
zodra er enigeversteviging isopgetreden raakt de kleibegroeid door parwabos.
De klei wordt dan nog bij hoog water overstroomd. Verder landinwaarts
sterft de parwa af en begint de ontzilting van de bovengrond (zie GEIJSKES
1947). Bij voortgaande ontzilting en bodemvorming ontstaat eerst een brakwaterzwampkleigrond, later een zoetwaterzwampkleigrond. Indien een rits de
klei van de zee scheidt en zich voor de rits weer klei afgezet heeft, zien we een
zwinkleigrond ontstaan.

51

HOOFDSTUK 5
D e gronden van het zeer-fijnzandige ritsenlandschap

§ 1.

LANDSCHAPSELEMENTEN VAN HET ZEER-FIJNZANDIGE RITSENLANDSCHAP

VAN DER EIJK (1954)verdeelde het ritsenlandschap in een drietal elementen,
die door hem op de luchtfoto konden worden herkend en waarmede hij zijn
classificatie op foto-analytische en landschappelijke basis kon opbouwen. Hij
noemtalsvoornaamsteelementenderitsenende;zunnnen,terwijl alsderde element
de vlakkere uiteinden van de ritsenbundels, de platen, werden onderscheiden.
Bij het gedetailleerde bodemonderzoek, zoals wij dit hebben uitgevoerd,
bleek het nodig de landschapselementen eerst nauwkeuriger te definieren.
Volgens onze opvatting moeten wij onderscheiden:

I. D e z a n d r i t s e n
De zandritsen van het zeer-fijnzandige ritsenlandschap zijn hoger gelegen
delen, die voornamelijk uit zand zijn opgebouwd. Ze zijn in het algemeen
langgerekt en smal. De meeste ritsen zijn samengesteld opgebouwd. In het
zuidelijke gedeelte van het karteringsgebied behoren de meeste zandritsen
tot het vlakketype.Dezelaatste ritsen zijn vrij breed. Er zijn kleine verschillen
in het microrelief van de ritsen aanwezig. Het zand van alle ritsen wordt als
zeer fijn aangeduid. De ritsen vertonen hoogteverschillen t.o.v. het gemiddeld
niveau der zwinnen tot 1% m II. D e l e e m r i t s e n
Plaatselijk komen in het gebied enkele leemritsen voor, en wel vrijwel
alleen tussen sterk gebundelde ritsen, of in het westen van de ritsenbundels,
waar deze zich in enkelvoudige ritsen oplossen. Ook deze leemritsen vormen
dehogergelegendelenvanhetlandschap,maarhun absolutehoogteis geringer.
De bodem van de leemritsen bestaat uit leemgronden, varierend van lemig,
zand tot zware zandige leem. Ze zijn door vermenging van zeer fijn zand en
klei ontstaan bij een waarschijnlijk sterk verminderde toevoer van zand,
terwijl boyendien de homogenisatie een belangrijke rol moet hebben gespeeld.
De leemritsen zijn meestal minder langgerekt, meer gebogen en zijn smaller
dan de zandritsen. Ze liggen in hoogte tot ongeveer 1m boven het gemiddelde
niveau der zwinnen.
III. D e zwinnen
Alle lage delen van het landschap worden ingenomen door de zwinnen.
De zwinnen vaneren sterk in breedte, afhankelijk van de aard van het ritsenpatroon. De zwinnen bestaan overwegend uit kleigronden, hier en daar in
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de bovengrond met zand van de ritsen vermengd. Vrijwel overal wordt zand
in de ondergrond aangetroffen. De gronden staan het grootste deel van het
jaar onder water en komen alleen in de droge tijd droog te staan, behalye de
laagste delen, die ook dan nog dras tot vochtig blijven. Binnen de zwinnen
komen kleinere hoogteverschillen voor; overwegend liggen de kleigronden
vlak. Waar de zandondergrond diep zit (meer dan 1 m gemiddeld), heeft de
klei meer gelegenheid tot inklinking gehad en liggen de kleigronden thans
lager.
Het relief van het zeer-fynzandige ritsenlandschap als geheel is zwak
golvend, waarbij opgemerkt wordt, dat v66r de ontwatering de hoogteverschillenbinnen het landschap kleiner moetenzijn geweest.Voortgaande ontwatering
zal de hoogteverschillen doen toenemen.
§ 2.

BODEMREEKSEN VAN HET ZEER-FIJNZANDIGE RITSENLANDSCHAP

De landschapselementen worden in een aantal bodemreeksen verdeeld,
die de landschappelijke onderverdelingen ervan yormen. Deze bodemreeksen
geven de hoofdindeling voor gedetailleerde overzichtskaarten.
I.

De z a n d r i t s e n worden verdeeld in de volgende bodemreeksen:

a. Ritsruggronden;
b. Ritsdepressiegronden;
c. Ritsflankgronden;
ad a. De ritsruggronden liggen op die delenvan de ritsen, die in het landschap
bij vlakke of samengestelde ritsen duidelijk boven het niveau van het ntslichaam uitsteken. Bij enkelvoudige ritsen, die in dit landschap weinig aangetroffen werden, vormt het hoogste zandige deel de ritsrug.
Steeds vormen ze de best ontwaterde delen van de ritsen, wat zich in de
bodemprofielen weerspiegeld heeft. De gronden worden gebruikt voor de
teelt van droge gewassen en voor weiland.
•<.„„„
ad b. De ritsdepressiegronden worden aangetroffen op die delen van ritsen
die een relatief lagere ligging vertonen. In samengestelde ntshchamen zijn
dit de meest langgerekte lagere stroken, d e ontstonden doordat de opeen
volgende strandwallen tijdens de afzetting dicht tegen elkaar doch op^variable
afstanden werden neergelegd. In vlakke ritslichamen treedt door de aMddong
een ernstige belemmering van de afwatering op, waardoor zich < m « d u m stigeverschijnselen voordoen als in de lagere stroken van samengesteIde ntsen.
M e bodemprofielen van de ritsdepressiegronden vertonen gevolgen van
stagnerend water. In de leemgronden, somsook in de z f ^ t 0 ^ ' ^ ^
zicheentypischmicrorelief,dez.g.kawfoetoes;dit verschijnsel bes aat mt een
aantalbulteninhetterreinvanvariablegrootte,gescheidend o o r ^ ^ l a a J ^ ;
waarin in de regentijd het water blijft staan. Op dit verschijnsel werd eerder
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gewezen door BARKER (1954), VAN DER VOORDE (1955) en door LINDEMAN
en MOOLENAAR (1955). Het wordt nader besproken in Hoofdstuk 11, § 1.
De diepere depressies in samengestelde ritsen zijn vaak yerbonden met de
zwinnen envertonenkleibijmengingindezandgronden,waarinde klei bij hoge
zeestanden is ingebracht en bezonken. Delaagstedelenvertonendezwaarste
textuur en blijven het langstevochtig. Ze worden voor natte rijstbouw benut.
De depressies op vlakke ritsen zijn zandig en vertonen slechts plaatselijk
in de laagste gedeelten zwaardere texturen, doch niet boven zandige leem
uitkomend. De gronden blijven lang vochtig, doch zijn in de droge tijd zeer
droog. Ze worden voor weiland en soms voor natte rijstbouw gebruikt.
ad c. De ritsflankgronden worden gevonden op die delen van het ritslichaam,
die de overgang vormen van dit lichaam naar de zwinnen of de zwampen.
Zoals bij de vorm van het ritslichaam werd besproken, zijn de noordflanken
van de ritsen steiler dan de zuidflanken.
Aan de flanken is in de eerste plaats vermenging opgetreden van het zand
van de ritsen met de op een later tijdstip in de zwinnen of de zwampen afgezette kleilagen. Deze gronden hebben hierdoor een textuur gekregen,
varierend van zand tot zandige klei, waarbij de absolute hoogteligging geleidelijk afneemt en de zwaarte toeneemt; deze overgangen verlopen in het
algemeen regelmatig en gaan parallel met toenemend waterbezwaar in de
regentijden. De laagste delen staan het grootste deel van het jaar onder water.
Ook de kawfoetoevorming neemt in deze richting toe.
De bodemvorming reageert op deze vochttoestanden door een toenemende
gevlektheid, die bovendien door de aard van de ondergrond wordt bevorderd.
In de ondergrond van deze flankstroken treedt namelijk een sterke wisseling
in textuur op, die op het afwisselend verspoelen van zand en sedimentatie
van klei wijst. In het solum is in beperkte mate homogenisatie opgetreden.
Door de vorm van het ritslichaam zijn deze verschillen in textuur en wateroverlastaandenoordflanken gecomprimeerder danaande zuidflanken.Hierdoor
zijnlangsdenoordflank slechtszeldenalledetailskarteerbaar, langsde zuidflank
zijn bijna altijd de verschillende bodemtypen te tekenen op een kaartschaal
1 : 10.000. De hogere flankgronden worden als weiland en als kweekbed
voor rijst gebruikt; de lagere zijn als rijstland in gebruik.
II. De leemritsen worden verdeeld in enige bodemreeksen, die aansluiten
bij de onderverdeling van de zandritsgronden.
a. De hoogste delen worden de leemritsruggronden genoemd; droge gewassen
en weiland worden het meest gezien;
b. De leemritsdepressiegronden vormen de lagere delen van deze ritsen. Ze
worden weinig aangetroffen, daar de meeste leemritsen weinig of niet
samengesteldopgebouwdzijn. Degrondenzijnnat,maar vertonen minder
bleking en meer vlekkingdandevergelijkbare gronden van de zandritsen.
Ze worden overwegend voor weiland gebruikt;
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c. De leemritsflankgronden vertonen dezelfde kenmerken als de ritsflankgronden. Ook de bodemtypen zijn dezelfde.
III. De z w i n n e n worden gescheiden in enige bodemreeksen:
a. de zwinkleigronden;
b. de gronden van doorbraken en oxbows;
c. de zwinloopgronden.
ad a. De zwinkleigronden vormen het overgrote deel van de gronden van
de zwinnen. Het zijn vlakgelegen klei- of zware kleigronden, plaatsehjk m
de bovengrond met wat zand vermengd; soms worden ruggen van zware
zandige leem tot zandige klei aangetroffen, die ieto boven het niveau d a
zwinkleien uitsteken. Deze ruggen worden door ons beschouwd als onv 1
gevormde en gehomogeniseerde ritsen. De zwinkleigronden zijn^soms^s erk
humeus, meestal humeus, zelden zwak humeus; ze vertonen sterkevlekfan*
die meestal het karakter van roestvlekking heeft. De kleur en de mate van de
vlekking varieren naar de hoogtehggmg.
,i lin npr
Steeds wordt in de ondergrond zand aangetroffen. Het k ^ * * J ™ ™
aan de zuidzijde van een zwin, dan aan de noordzijde t e g f f l d ^ d ^ r *
aan. De zandige lagen onder het kleipakket vertonen ^ J ^ ™ * ^
textuur door een sterke stratificatie. De kleur van deze zanden wisselt sterk
van bruin en oranie tot groen.
..
„„u„,;uDe gronden worden vrijwel geheel voor natte
*fho™^^oo{dstuk
ad b. Op de doorbraken en oxbows in de ntsen werd reeds» ^
< ™ ^ £
4, § 1 en 2). Deze verstoringen van het algemene
^ ^ ^ S S ^
door eensterkwisselendezandbijmenging mde ^ ^ l ^ ^ X S n
variatie optreedt van zandige leem tot zandige klex. ^ ^ " ^ ^ £
verder als tweede kenmerk dat ze op allerlei plaatsen *>%*&%??£
£*
algemene patroon van het ritsenlandschap ingnjpend ^ X S S : ' zijn
hoogteverschillen tussen de ritsen en de gronden
YanJ0^^jXoon.
abrupter dan elders inhetvrij geleidelijk verlopende ^ ^ ^ X S l d De gronden zijn natter dan de ritsgronden maar d r p g « d a n d e zwmkie^
gronden. Ze worden ten dele voor dras wetland, overwegend voor njstbouw
gebruikt;
, . binnen de zwinnen.
ad c. De zwinloopgronden vormen de laagste delen binnen
We zien ze als in breedte wisselende, meest s m a l l ^ ^ ^ ^ p i
soms doorlopend en door gehele zwinnen
^ ^ ^ f J ^ o L Z t
eindigend, so'ms geleidelijk in ^
^
^
S
^
^
S
S
^
*
als de beddingen van kreken, fw onder mvl«d van g ^
^
de moddervlakte zijn ontstaan. 90k. konden
totato™
getijdekreken
binding staan door doorbraken in de ritsen en werden ze al
g ^
diep uitgeschuurd. Later vond dichtshbbing plaats maar u

nog steeds de laagste delen van de zwinnen gebleven. De zandondergrond zit
onder deze kreken zeer diep, meestal buiten het bereik van boren van 1,20 m
lengte. De opvullingen van de kreekbeddingen zijn meest sterker humeus
en vaak gekenmerkt door lagen met sterk organische stof-houdende kleienin
de ondergronden. Ze blijven ook in de grote droge tijd het langste vochtig;
somsscheurenzedanindebovengrond.Zeblijventelangnatvoorde rijstbouw.
Door de beschreven opbouw van het ritsenlandschap, dat een gestrekt
karakter vertoont, vormen ook de bodemreeksen langgestrekte figuren.
Samenvattend zien we dat het lichaam van de ritsen uit zandgronden
bestaat, met aan de noordflank een snelle, aan de zuidflank een geleidelijke
overgang naar de zwinnen of zwampen, waar reeksen met zwaardere gronden
in gestrekte patronen worden aangetroffen. Deze opeenvolging in het bodempatroon willen we met de N-Z-zonering aanduiden.
De depressies in het ritslichaam vertonen een langgerekt karakter. De
verschillen in de bodem verlopen geleidelijk en wel hoofdzakelijk volgens de
strekkingsrichting van de rits, terwijl in N-Z richting snelle overgangen
optreden. De samenhang in deze bodemreeks willen we met de O-W-zonering
aanduiden.
De N-Z- en O-W-zonering tezamen bepalen voor iedere plaats binnen
de ritslichamen het karakter van het aldaar optredende bodemtype, dat een
verdere onderverdeling van de bodemreeks vormt. De verdeling geschiedt
naar de textuur van de bovengrond en binnen dezelfde textuur naar de vochtklassenvan deprofielen. De textuurverschillen verlopen in grote lijnen parallel
met de relatieve hoogteligging, terwijl ook de vochtklassen hieraan zijn verbonden. De absolute hoogteligging is in dit opzicht van weinig belang en
maakt het alleen mogelijk verschillende gebieden met elkaar te vergelijken.
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de landschappelijke indeling
van het zeer-fijnzandige ritsenlandschap.
§ 3.

BODEMTYPEN VAN HET ZEER-FIJNZANDIGE RITSENLANDSCHAP

De intensiteit van de landbouw, zoals deze thans in de ritsgebieden wordt
uitgeoefend, is over het algemeen nog gering. Wel is het bodemgebruik in
grote lijnen aan de bodemgesteldheid aangepast. Bij de verdeling van de
bodemreeksen in verschillende bodemtypen is daarom getracht de verschillen
in potentiele productiecapaciteit van de bodem aan te geven. De verschillen
tussen de bodemtypen kunnen nog slechts weinig gekoppeld worden aan
opbrengstverschillen van de geteelde gewassen. Het aantal proefvelden is
hiervoor nog te gering en de proeven zijn nog van te korte duur geweest. Bij
intensivenng van het onderzoek kan mogelijk later een meer gedetailleerde
onderverdeling worden gemaakt. Anderzijds is het mogelijk dat bepaalde
verschillen tussen de bodemtypen, welke verschillen thans morfologisch
worden gesteld, voor de landbouw slechts geringe verschillen in productiecapaciteit zullen geven. Wij denken hierbij vooral aan de rijstgronden.
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Tabel 3
Overzicht van de landschapselementen, bodemreeksen en bodemtypen van het
zeer-fijnzandige ritsenlandschap
Landscape elements,soil sequences and soiltypes of the very fine sandy ridgelandscape
Landschapselementen
Landscapeelements

Bodemreeksen
Soil sequences

Bodemtypen
Soil types

zfz ritsruggronden droge zf ritsrugzandgrond
Rr
vochtige zf ritsrugzandgrond

zeer fijne
zandritsen
R

zfz ritsdepressiegronden
Rd

zf ritsflankgronden
Rf
zfz leemritsruggronden
IRr

zeer-fijnzandige
leemritsen
1R

-

Rr 1
Rr2

vochtigezf ritsdepressiezandgrond

Rdl

natte zf ritsdepressiezandgrond

Rd2

humeuze zf lemige ritsdepressiezandgrond

Rd3

zfz ritsdepressie leemgrond

Rd4

ritsdepressiekleigrond

Rd5

zf ritsflankzandgrond

Rfl

zf ritsflankleemgrond

Rf2

ritsflankkleigrond

Rf3

droge zfz leemritsruggrond

lRrl

zfz leemritsdepressiegronden
lRd

Rd4enRd5
(zieboven)

zfz leemritsflankgronden
lRf

Rf2enRf3
(zieboven)

zwinkleigronden
Zk
zwinnen
Z

Symbool
Symbol

zwinkleigrond

Zkl

venige zwinkleigrond

Zk2

zfz zwinkleigrond

Zk3

doorbraakgronden zfz doorbraakleemgrond
Zd
oxbowgrond

Zdl

zwinloopgronden
Zl

Zl

zwinloopkleigrond

Zd2

57

Zeer-fijnzandige ritsruggronden
De ritsruggronden wordenopdiedelenaangetroffen met de beste natuurlijke
afwatering. We scheiden de zeer-fijnzandige ritsruggronden in twee bodemtypen: de drogeen de vochtige zeerfyne ritsrugzandgrond.
De droge zeer fijne ritsrugzandgrond R r 1 neemt de absoluut en relatief
hoogste delen van het landschap in. Naar alle zijden is de afwatering goed.
De profielen vertonen in hun kleuren de hoogste oxydatievorm van de ijzerverbindingen. Een zandige Ai-laag, die matig doch egaal en tamelijk diep
humeus is, gaat via een A3-laag meestal rond 60 cm over in een B2t-laag van
lemig zand tot zandige leem en met een 7,5 YR basiskleur. Daarin is een iets
rodere vlekking te zien, welke echter weinig geprononceerd is. De B3g-laag
vertoont toenemende grijze vlekking, de hoeveelheden ertszandkorrels en
glimmers vermeerderen geleidelijk. In de C-lagentreedt meestal sterke variatie
op. Kleilagen en dieper grijsgroen of oranje zand wisselen met elkaar af.
Stoffig aanvoelende kluitjes werden in diepboringen in het gereduceerde zand
gezien. Vaak zien we vlekkingen van mangaan, soms zelfs enkele mangaanconcreties onder de rood gevlekte laag.
Profielbeschrijving Rr 1.
v ^ r r M ^ H o 1 1 ^ e t t K w a t t ^ e l ? i e d kngs de Derde Rijweg. De rits is een der best ontwaterde o.a. door de trens, die langs de 3e Rijweg verloopt. Begroeiing gras.
0-18 (cm) bruin (10 YR 4/3) humeus zeer fijn zand met enkele gebleekte korrels; sterk
"
S d S & s t r u f uu t r . Ioos (massief, poreus); met klevend en plastisch, los;
geleidelyke regelmatige begrenzing met
X
f a n t r ™ ° n Y R 5 / 6 _ 6 / 6 ) 2 e e t ^ n Z a n d m e t e n k e I e b r u ™ (10YR 4/3) vlekken
(masskf;? 0 reus) n f en: b e W ° r t e l d ; n i e t k l e v e n d e n P l a s t i s c h - ^ structuurloos
scherpe zwak golvende begrenzing met
45-100
B 2t
m a S e T i d d d r i l 5 / 8 H ^ r f ' ^ l e m i g Z a n d t o t l i c h t e z a n d i g e *«** m e t
2 n Tnkele , , S L ld u llJ u £** ( 2 ' 5 Y R 4 /6-4/8-5 YR 4/4) vlekken,
IZl n i ^ J ^ l t v , er ^°kkelbare concreties; vlekking accumulate van
S ^ b ^ ^ ^ & S ^ openwnjfbaar, zacht;structuurloos (massief,
1nn 1on S ele . ldeh J ke ^gelmatige begrenzing met
B3

m e t in bovenste
X T IB; 1 ^! 6 ^T ?? ^
« « - i n i g rode
2 1-2/2) vleSen donr " ^ f l J n e t 0 t m i d d ^ m a t i g e sterke zwarte (10 YR
concreL L He vtkW- m a n g r a n v e r o o r 2 a a k t ; enkele kleine zwarte zachte

(massief, poreus);^ S J ^ S i S ' S ^

^

St

™«™l°°S

120 +
Cg

grij^fliepe? S e t l ^ Y l S j ^ v v " * T$ r ^ T * t o e n e m e n d e e e r s t
ertszandlaagjesenkleurvSchuL
*'' ^ ^ g d a a g d ' Z i c h t b a a r d ° ° r

stTkllleUteSLtr

'

^

scherpe regelmatige begrenzing met

'

(1/2 Cm) kleil ag es: ri s
t

'

,

f J

/ i (N 6). iets blauwer;

dieper
(160
c S S • ^: s t r u^c t u u^r l o o^s (massief,
^ ^ nieit
Per U
& 0 on"Hi
**> sla P gnjsgroen ertszand ( ± 5 GY 6/1).
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poreus);

De vochtige zeer fine ritsrugzandgrond R r 2 neemt ook de hoogsl:e: Men
van het terrein in, maar heeft een relatief lets lagere liggmg, die door de
^nken van r de rits'en of door een nabijgelegen r e p r e s s * wordt bemvloed
Hierdoor vertoont dit bodemtype meer vlekkmgen dan Rr 1. ^ \ ^ % ^
veelal roest en meer wit gebleekte korrels en tussen deze laag en de B aag
voegt zich een gebleekte Aa-laag, die ^yverschynse en v e ^ D e B H g
is bovendien meer grijs gevlekt. Uit nabijgelegen ntsflank- o f ' T A ^ ™ S S «
gronden vinden we soms in de ondergrond mtlopers van eeni Helens, die
gezien het sedimentaire karakter van deZe gronden op wxsselende diepte kan
° P D e t e n s tussen de droge en de vochtige zeer f ^ S r S S S
verloop't uiteraard zeer geleidelijk. Uit de,terr«nvorm kan meestagreeds^m
vrij grote zekerheid het optredende h ° ^ ^ ™ * 2 J d Z e W nauwbodemkaart werd daarom van een, door de terreinges tel ™£
afgezien,
keurig vast te stellen, begrenzing tussen deze b e f Q ^ ^ r t l n werd
zodat in dit geval de bodemreekswordt ^ ^ ^ ^ T Z s p r e i d i n g
steeds het bodemtype aangeduid met een, teken, waardoor
P ^ ^
bekend is. Uit de omgevende bodemtypen kan he1 ^ J *
^
fl
worden afgeleid. Tegen ritsdepressies of g e l e i c ^ j J * W £ ^ o r d t R r 2
die beide de waterbeweging in de iritsrug^ndgronden b e p e r k ^
meer aangetroffen; smalle ritsen of door de nabi held van
g
waterde delen vertonen meer het bodemtype Kr i.
Profielbeschrijving Rr 2.
De b * B « op de , i « .e„ Z »

he. besch.even profiel Zd !. B e g i n s ! - * * « •

0-35 (cm) grijs (10 YR 5/1) zeer fijn zand ^ ^ ^ , ^ ^ 2 ) vlekjes in porien;
I Ap
vlekken langs wortelgangetjes P / ^ T ^ e i k l e v e n d en plastisch, los;
beworteld; structuurloos (massief, poreus), metKie
geleidelijke regelmatige .begrenzing met
mid delgrove zwakke diep35-50
geel (10 YR 7/8) zeer fijn zand met v e e l W * .
opgetreden;
A12
bruine
(7,5 YR
5 mporeus);
^ ^ met
. ^klevenae
^ S ^ y% Zi j z e^r i s^ ^ ^ ^ '
structuurloos
(massief,
50-63
A 2g
63-70
B

2ltg

70-115
B22tg

scherpe regelmatige begrenzing met
m i d d e i m a t i g e zwakke geelbruine
geel
(10
YR
7/6)
zeer
fijn
zand
met
veel
mi
_
.
-,
5
v
(10
YR 5/6-5/8)
vlekking;
scherpe
regelmatige
begrenzing met
vlekking
{(1Q Y R 8 / 6 ) (

gevlekt zeer fijn lemig zandoranje; '.5 ^
»; ^
^
); ^et
veel, middelmatig tot grof, d ^ ^ £ * £ c h t ; beworteld; enkele witte
klevend en plastisch, sterk o p f W £ ™ * J
vlekken in wormengangen; enkele glimmertjes,
geleidelijke regelmatige begrenzing met
k n g s ^ orte lgangen
diepbruine (7,5 YR 5/6) zeer ^^Jeoverigens
klei- en ijzeraccumuwitte (2,5 Y 8/2) vlekken.zonder a c c u n w k * ^ £ p l a s t i s c h > o p e n w r l J fbaar,
(massiei, P o0r e1u s^^;..
. . vle
latie; structuurloos (massief,
v i ekken naar diepte;
zacht; beworteld; glimmers; meer gryze vie**
scherpe regelmatige begrenzing met
59

115-125 dunnelensvangevlektezwareklei;grijs (N6-5 GY5/1) enveelfijne duidehjke
II B3g
bruingele (10 YR 6/8) vlekken; scheurend in prisma's; de scheuren met Zand
opgevuld; structuurloos (massief, poreus); klevend en plastisch, vast tot zeer
vast, hard tot zeer hard;
zeer scherpe regelmatige begrenzing met
115 + fletsbruin (10 YR 6/3) zeer fijn zand, veel grove duidelijke geelbruine (10 YR
III Ci g
5/8) vlekken; gelaagd; accumulate van ijzer in vlekking; talrijke glimmers en
zwarte mangaanvlekken.
Monsters 3356 t.m. 3359; zie tabel I A en B (Aanhangsel).

Zeer-fijnzandige ritsdepressiegronden
De ritsdepressies zagen we in twee verschillende ritstypen optreden n.l.
in de samengestelde en de vlakke ritslichamen.
In de ritsdepressies van de samengestelde ritslichamen vinden we een in
de O-W-zonering van de rits optredend aantal bodemtypen dat zowel in
absolute en relatievehoogteliggingalsinprofielkenmerken eenverband vertoont.
Naar de laagste delen toegaande neemt de Ai-laag toe van zand of lemig
zand tot zandige klei of klei en komt de vrijwel vlak verlopende ondergrond
met afwisselende klei- en zandlagen dichter bij het maaiveld. Homogenisatie
gaat in deze richting een steeds belangrijker rol spelen, tot de textuur zware
zandige leem of zandige klei wordt, waarna een snelle afname van de homogenisatie optreedt.
Van de zandige zijde uitgaande treffen we allereerst de vochtige zeer fijne
ritsdepressiezandgrond R d 1aan.Ditbodemtype sluit zich aan bij het Rr 2 type
envormthiermedeveleovergangen, dochhet modaleprofiel heeft een duidelijk
gebleekte A2-laag. Deze kan wisselen van chroma 3 a 4 tot 2 in het modale
profiel. De opgetreden inspoeling heeft een Ikh-laag gegeven, die van de
B2t-laag is gescheiden door een AVlaag. We krijgen door deze situatie een
dubbelprofiel met een B'2t-laag van zandige leem. Kleilagen kunnen hierin
aan de basis van de B'2t-laag of in de B3-laag of in de C-laag optreden. In
de G-laag neemt het ertszand sterk toe, terwijl glimmers in de benedenste
delen van de B'2t-laag beginnen op te treden.
Profielbeschrijving Rd 1.
• ? C k u i - i S g e l e g e n i n e e n v I a k k e ritsdepressie N van de Braamshoopweg. Het terrein
is begroeid met gras en verspreide struiken en werd waarschijnlijk vroeger als sawah
gebruikt. Boven het maaiveld staan verspreid tot 25 cm hoge kleine kawfoetoes met zeer
veelexcrementenvanwormeneningedroogdevellenvanalgen. In de regentijd staat deze
depressieonder ± 2 0 cmwater; de grondwaterstand is tijdens de bemonstering 1.25 m;
dieper werd geboord. Aan N en Z zijde wordt Rd 1begrensd door smalle stroken Rr2.
0-4 (cm) donkergrijs (10 YR 4/1) humeus zeer fijn lemig zand; structuurloos (massief,
l Ap
poreus); beworteld; met klevend en plastisch;
scherpe doch zwak golvende begrenzing met
4-15
lichtbruingrijs (10 YR 6/2) zeer fijn zand; structuurloos (massief, poreus);
A 2g
met klevend en pastisch, los; wormengangen met A p en B 2 h materiaal;
scherpe doch zwak golvende begrenzing met
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15-42
iC

*

bruin (10YR5/3)zeer fijn zand; structuurloos (massief, poreu f , f * ^ *
en plastisch, sterk openwrijfbaar; wormengangen metA 2g enA2g matenaal,
eeleidelijke regelmatige begrenzing met
_
S S » r I ^ ' J „ a s » i « f . p o r L ) ; nie. klevend e„ plasusch, los;

na 100glimmers;
.
geleidelijke onregelmatige begrenzing;
met
d hoeV eelheid ertszand,
115-175 diepbruin (7,5 YR5/8) zeer fijn zand m ^ e ^ ^a al i nz o n tZa l e laagjes met
BCg
afwisselend gelaagd met hchtgeebruin zand,J " . *°" °£ 5 / 1 ) ^ l e k k e n ;
mangaanspikkels voorkomen; glimmers; enkele gryze 15 u o/ ;
175-190 geelbruin (10YR5/6)zeer fijn ertszand;
Cg
abrupte begrenzing met
„ ran ;»hniine (5YR4/8)vlek; klevend,
190-210 grijze (N 6) kleilaag meteen enkele ° « « * ™ " * J f ^ J s .
II D g
sterk plastisch; enkele brume w o r t e l p i j p j e s S ^ u d K S d e r e n d tot ± 10
210 +
grijs (5 G5/1)zeer fijn ertszand; zeer snel aandelucntoxy
III DG YR6/8 kleuren.
Monsters 3348 t.m. 3352; zietabel IA enB.
Toenemende lagere ligging doet
^
^
^
^
^
S
^
A2-laagdirectopdeB2t-laagkomtte^ % l Z e r ^ Z Z H e typen Rd 1
ritsdepressiezandgrond Rd 2 is ontstaan•j * £ ^ « usse^ ^ y p ^
^
enRd 2verloopt somszeer snel,somsuiterstvaag, w
gangsstrook vormt met tongen en b ^ J ^ ^ ^ o c g . Dit
hetandere.Hoe steiler de ntsdepressic, hoesch^w aeg
hangttevenssamenmetdebreedtevande^ S S S S l S S enbepaalde
vande depressie, die in de drogetyd als™te"™e™?-n D a a r v i n d e nwe
stroken in de depressiegronden lang vochtig doen blijven. l^a
het type Rd2 meer dan het type Rd 1.
Profielbeschrijving Rd 2.
i Worit^deoressieNvandeBraamshoopDe kuil isgelegen inhetverlengde vaneen " J 1 ^ geleidelijk lager. Hetterrein
weg, westelijk vande beschreven Rd ^a f ^ e^0 0^ ^s t J t e n r t a n d isop130cm, maar
werdalssawah gebruikt, maar is reeds g
S ^ f ° e t o e s z i j n door de grondbewerking
het terrein staat inde natte tijd onder water. Kawioetoes j
verdwenen.
,
^,
, „ „ fiin lemie zand; structuurloos
de organische stof in kluitjes geconcentreerd,
scherpe regelmatige begrenzing met
k
worte lg a ngetjes
, 15-30/35 lichtbruingrijs (10 YR 6/2) zeer^^ l e ^ r g J t u u r l o o s (massief, poreus); met
A 2g
zeer zwakke brume (7,5 **• 3W IU
klevend en plastisch, los;
„_;„„ mpt
scherpe regelmatige golvende begrenzingmet

30/35-85
B2irg

geelbruine (10 YR 5/6-5/8) zeer fijne zandige leem; structuurloos (massief,
poreus); niet klevend en plastisch, vast in de wand, doch sterk openwrijfbaar,
weinig hard; met enkele 7,5 YR roestvlekken en met weinig middelmatige
onduidelijke lichtgrijze (10 YR 6/2-7/2) vlekking; geen tot zwakke klei-inspoeling maar duidelijke ijzerinspoeling; plaatselijk gevlekt karakter;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
85-105
geelbruine (10 YR 5/8) zeer fijne zandige leem; structuurloos (massief, niet
B2al(?)g
poreus); niet klevend en plastisch, vast tot zeer vast, zeer hard; vrijwel geen
wortels; glimmers; de laag wordt gescheiden door enige dunne (2 mm) witte
(10 YR 7/2) horizontale zandige Iaagjes;
regelmatige begrenzing met
105 +
bruingeel en lichtgrijs (10 YR 6/8 en 7/2) gevlekt zeer fijn lemig zand met
BCg
fijne duidelijke vlekken, afwisselend met geelbruin (10 YR 5/6) zeer fijn zand
waarin horizontale Iaagjes met mangaanspikkels voorkomen.
Monsters 3353 t.m. 3355; zie tabel I A en B.

Als een smalle strook tegen Rd 2 wordt soms, maar niet altijd het type van
de humeuze zeerfijne lemigeritsdepressiezandgrond R d 3 aangetroffen. Indien
de depressie op dit niveau vlak blijft en in een zandige plaat overgaat, dus als
de zwaardere bodemtypen van de ritsdepressiegronden ontbreken, zien we
platen van een sterker humeuze lemige zandgrond optreden. Dit type kunnen
we ons voorstellen te zijn ontstaan door afzetting van zand over kleigronden
of zandige-leemgronden. De dikkere Ai-laag van lemig zand rust op een
A2-laag van een zandige textuur, die via een AB-laag van zandige leem of
zware zandige leem dan wel direct in de zandige klei B2t-laag overgaat. In
het eerste gevalbeschouwen we dit als een door zand overdekte zandige leem,
waarbij in de bovengrond de homogenisatie zich langzaam voltrekt; in het
tweede geval als een door zand overdekte klei, waarbij de homogenisatie zich
slechts zeer langzaam voltrekt.
Het kriterium voor het type Rd 3 werd gelegd op een Ai-laag van 25 cm
dikte, rustend op een gebleekte laag; bij aanwezigheid van kawfoetoes moest
daarop worden geboord. Ten opzichte van het type Rd 2, dat een Ai-laag van
15 cm vertoont, is de begrenzing duidelijk. In smalle ritsdepressies is de grens
niet altijd scherp te trekken. Als de opgebleekte laag dun was of door grondbewerking verstoord, werd aan de dikte van 25 cm humeus lemig zand vastgehouden. In de vlakkere depressies, waarin Rd 3 veel minder voorkomt,
kan de humeuze laag plaatselijk dunner zijn, wat uit het tweede beschreven
profiel is te zien.
Pronelbeschrijvingen Rd 3.
De kuil ligt N van de loop ten N van de Nieuwe Grondweg in de plaat humeus Zand,
die tussen 2 ritsen ligt ingeklemd. In de natte tijd staat hier ± 20 cm water, thans is de
grondwaterstand 72 cm.
0-25 (cm) donkergrijs (10 YR 4/1-4/2) humeus zeer fijn lemig zand met weinig ondui1A p
delyk wortelroest; veel wormenporien; zwakke fijne afgerond blokkige structuur; met klevend en plastisch, sterk openwrijfbaar, zacht; tegen de benedengrens der laag enige grijsbruine (10 YR 5/2) vlekken in wormengangen;
scherpe regelmatige begrenzing met
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25-32
A2g

lichtbruingrijs (10 YR 6/2) zeer fijn lemig zand met enkele wormengangen
gevuld met A p materiaal en enkele bruinewortelvlekken; structuurloos (massief,
poreus); niet klevend en plastisch, los tot zwak openwrijfbaar, los;
scherpe zwak golvende begrenzing met
32-56
sterk gevlekte zware zandige leem; bruin (10-7,5 YR 5/8) en grijs (10 YR 5/1)
II B2tg
in wortelgangetjes, waardoor het bruin min of meer verticaal staat; scheurt
in grote polygonen van ± 25 cm diameter en hoogte, koppen van de polygonen donkergrijs (10 YR 4/1), op de zandige grensvlakken overgaande in
lichtbruingrijs (10 YR 6/2); klevend en plastisch, vast, weinig hard tot hard;
in onderste deel der laag gaat de bruine vlekking geleidelijk naar bruingeel
(10 Y R 6 / 6 ) ; beworteld;
scherpe golvende begrenzing met
56 +
geelbruin (10 YR 5/8) zeer fijn lemig zand tot zandige leem, met veel fijne
III B3g
zwakke lichtgrijze (10 YR 7/2) vlekken; structuurloos (massief, poreus);
niet klevend en plastisch, weinig hard, vast in de wand, los na uitgraven;
enkele oranje (7,5 YR 6/8) vlekken, naar beneden toenemend.
Monsters 3360 t.m. 3362; zie tabel I A en B.

D e kuil is gelegen in een vlakke ritsdepressie ten N van de Livornosteeg; in de plaat
Rd 3komen enige lagere stukken voor met Rd 4.Aan de N zijde wordt de depressie begrensd
door Rd 1. Het terrein wordt als rijstveld gebruikt en staat in de regentijd onder 30 cm
water; grondwaterstand in droge tijd 122 cm.
0-20 (cm) donkergrijs (10 YR 4/1) sterk humeus zeer fijn lemig zand tot zandige leem;
IAp
in grote polygonen scheurend, een zwakke afgerond blokkige structuur, veel
porien en wormengangen; zwak klevend en plastisch, vast, hard tot zeer hard;
aan de onderzijde der laag vermengd met A2g materiaal; beworteld;
geleidelijke golvende begrenzing met
20^-5
lichtgrijs (5 Y 7/2) zeer fijn zand met zwakke diepbruine (7,5 YR 5/6) roest
A2 g
langs wortels; structuurloos (massief); niet klevend en plastisch, los; in de
bovenste 5 cm vermengd met A p materiaal in wormengangen;
scherpe regelmatige begrenzing met
45-48
lichtgrijze (5 GY 6/1) zeer fijne zandige leem met weinig duidelijk wortelroest
ABg
en op een enkel structuurvlak roodbruine (5 YR 5/4) vlekking; zwak klevend
en plastisch, vast, hard;
zeer scherpe regelmatige begrenzing met
48-70
sterk gevlekte zware klei; lichtgrijze (5 GY 6/1) basiskleur met veel fijne tot
II B 2 t g
middelmatige duidelijke oranje (5 YR 6/8) vlekking; ook roest van dezelfde
kleur aanwezig; scheurt in grote prisma's, waarvan de vlakken zandig zijn en
lichtgrijs (10 YR 6/1) van kleur; structuurloos (massief, weinig poreus) door
enige zandlaagjes dikplatige structuur; klevend, plastisch, vast tot zeer vast;
hard tot zeer hard;
scherpe regelmatige begrenzing met
70-118
zeer fijne zandige leem tot lemig zand, oranjebruin (5 YR 5/6) in centrum der
HI B 3 g
matrix, omgeven door oranje (7,5 YR 6/6) met weinig grove duidelijke lichtgrijze (5 G 7/1-5 Y 7/2) vlekken; structuurloos (massief); niet klevend en
plastisch; los; veel glimmers; grijze vlekking wordt grover naar onderen;
zeer scherpe regelmatige begrenzing met
118-120 lichtgrijze (5 BG 6/1) lens van zware klei;
Dig
' zeer scherpe regelmatige begrenzing met
120-122 lichtgrijs (5 G 6/1) zeer fijn zand met veel glimmers;
122 +
1 cm dikke kleilens als 118-120, gevolgd door zand als 120-122.
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In de O-W gezoneerde depressies vinden we naar lagere ligging toegaande
na het type Rd 3 een complex van twee bodemtypen. De zeer-fijnzandige
ritsdepressieleemgrond R d 4 bestaat uit 2 bodemtypen, die in het veld van
elkaar kunnenworden onderscheiden,doch diezogeleidelijk engrillig in elkaar
overgaan, dat we ze bij de gebruikte schaal van 1:10.000 tot een complex
moeten verenigen. De variatie binnen het complex is sterk afhankelijk van de
wisselende omstandigheden tijdens de sedimentatie van het moedermateriaal.
Het eerste typevanhet complex wordt gevormd door eenAi-laagvan zandige
leem, die via een AB-laag met textuur (zware) zandige leem overgaat in een
kleilaag, die als een sedimentaire laag binnen de zware zandige leem wordt
beschouwd en die aan de bovenzijde zeer scherp wordt begrensd. In de ondergrond wisselen zand- en kleilagen elkaar willekeurig af.
Profielbeschrijving Rd 4, zandige leem.
De kuil ligt ten N van de Braamshoopweg in een ritsdepressie. In het laagste deel hiervan
ligt een strook klei. Het terrein is als sawah gebruikt. In de droge tijd is de grondwaterstand 95 cm, in de regentijd ± 20 cm boven maaiveld. De rijstopbrengst was laag. Veeweide en bewerking heeft het profiel in de bovenste laag verstoord. Er is zeer sterke dierlijke activiteit.
0-20 (cm) donkergrijze (10 YR 4/1) zeer fijne zandige leem, humeus, zwak beworteld,
I Ap
de humus in bepaalde plaatsen sterker geconcentreerd dan elders, met hier
en daar meer gebleekte korrels en door wormenwerking geelbruine (10 YR
5/8) vlekking uit A B g ; een enkel roestvlekje; een zwakke polygonale scheuring;
structuurloos (massief, poreus) tot zwakke fijne afgerond blokkige structuur;
zwak klevend, niet plastisch, vast, hard; glimmers;
onregelmatige geleidelijke begrenzing met
20-40
sterk gevlekte zeer fijne zandige leem; donkergrijze (N 4-10 YR 4/1) basisAB g
kleur met veel fijne tot middelmatige duidelijke bruingele (10 YR 6/6) vlekken,
waarin harde concreties van dezelfde kleur; plaatselijk enkele diepbruine
(7,5 YR 5/6) vlekken; een zwakke polygoonstructuur, zandige structuurvlakken lichtbruingrijs (10 YR 6/2), overigens structuurloos (massief, poreus); zwak klevend, niet plastisch, vast, hard; glimmers;
zeer scherpe regelmatige begrenzing met
40-51
gevlekte zware zandige leem-laag; basiskleur lichtgrijs (5 GY 7/1) met veel
II B2tg
fijne tot middelmatige zeer duidelijke bruingele (10 YR 6/6-7,5 YR 6/8)
vlekken en enkele iets rodere vlekken; scheurend in polygonen met zandige
grijze (10 YR 5/1) vlakken; overigens structuurloos (massief, poreus); langs
en in dikkere wortelgangen zandig met humeuze resten; klevend, plastisch,
vast, hard; beworteld; glimmers in het zand;
scherpe regelmatige begrenzing met
brum ele
TT^IO
S
(10 YR 6/6) zeer fijne lichte zandige leem met langs wortelgangen
lllBCg
een matige duidelijke grijze (5 GY 6/1) pijpachtige vlekking, langs andere
ot B3g
wortels grijze (10 YR 5/1) vlekking met humusresten; structuurloos (massief, poreus); niet klevend en plastisch, vast in wand, los na uitgraving;
glimmers;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
85 +
bruingeel (10 YR 5/8-6/8) zeer fijn zand met enkele grove grijze (5 GY
Mg
5/1-6/1) vlekken langs spaarzame wortels en in de basiskleur weinig fijne
zwakke oranjebruine (5 YR 5/8) vlekking; glimmers.
Monsters 3416 t.m. 3419; zie tabel I A en B.
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Het tweedetypevan het complex is de zware zandige leem, die of een zware
zandige leem blijft en gevlekt is of in een kleilaag overgaat via een zandige
leem, die eveneens sterk gevlekt kan zijn. De diepte van deze kleilaag wisselt
als sedimentaire laag van afwijkend moedermateriaal weer sterk; de begrenzingen van de kleilaag wisselen, maar ze worden naar de diepte scherper.
Profielbeschrijving Rd 4, zware zandige leem.
De kuil ligtN vandeBraamshoopwegindezelfde ritsdepressie alsRd4(zandigeleem),
25 m verder vande rits af.
0-25 (cm) zeer donkergrijze (10YR 3/1) zeer fijne zware zandige leem, sterk humeus,
I Ap
droge kleur lichtgrijs (10 YR 6/1); een enkel grijs (10 YR 4/1-5/1) vlekje;
beworteld; scheurend in grote polygonen, zwakke fijne afgerond blokkige
structuur tot structuurloos (massief, poreus); zwak klevend, niet tot zwak
plastisch, vast, hard; veel dierlijke gangen, die rond 15 cm donkergrijsrode
(10 R 3/4-4/4) sterk duidelijk roest vertonen;
scherpe regelmatige begrenzing met
25-57
sterk gevlekte zeer fijne zandige leem; basiskleur lichtgrijs (5 Y 6/1) met
AB g
veel middelmatige duidelijke bruingele (10 YR 5/6-6/6) vlekken enmet
enkele roodbruine (5YR 5/4-5/6) vlekken langs porien; bruingele (10 YR
5/6) roestconcentraties plaatselijk in een onduidelijke onderbroken laag op
40 cm, welke kleiiger aanvoelt; scheurend in grote polygonen met grijze
(10 YR 6/1) zandiger vlakken; structuurloos (massief, poreus); veel wormengangen met A p materiaal; accumulatie in roest envlekking, niet inde
basiskleur; veel glimmers;
scherpe regelmatige begrenzing met
57-66
laag van sterk gevlekte klei; basiskleur lichtgrijs (5GY7/1) met veel midII B2tg
delmatige duidelijke bruingele (10YR6/6) vlekken en langs wortelgangen
oranjebruine (5 YR 5/6) vlekken; in grote polygonen scheurend metlichtgrijze (10 YR 6/1) zandige vlakken; structuurloos (massief, poreus) maar
plaatselijk fijne afgerond blokkige structuur, waar zeer sterke vlekking
aanwezig is;klevend, plastisch, vast, hard; humus- en kleiverplaatsing langs
fijne wortelgangen; zand en glimmers in grove wortelgangen;
scherpe regelmatige begrenzingmet
66 +
alsprofiel Rd4(zandige leem)indezelfde ritsdepressie.
III BC g
of B 3 g
Monsters 3420 t.m. 3421;zietabel I A en B.
Naar lager gelegen gedeelten toe gaat het bodemtype Rd 4 geleidelijk over
in de ritsdepressie-kleigrondR d 5. De bovengrond wordt gevormd door een
zandige klei; deze rust op een sterk gevlekte zandige klei of zware zandige
leem, waarin op wisselende diepte een kleilaag kan worden aangetroffen.
De begrenzingen van deze laag zijn meestal zeer scherp door de uiterst langzame homogenisatie in dit bodemtype, ook bij geringe diepte onder het
maaiveld.
Het bodemtype Rd 5 gaat bij een met het zwin in verbinding staande de- ,
pressie hierin ongemerkt over. De grens tussen de typen Rd 5 en Zk 1 is
daar feitelijk niet aanwezig. In de gesloten depressies worden de laagste delen
door het bodemtype Rd 5 ingenomen. De twee profielbeschrijvingen geven
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een beeld van de variatie, die qua vlekking en qua textuurwisseling bij dit
bodemtype kan optreden in de ondergrond.
Pronelbeschrijvingen Rd 5.
In ritsdepressie Z van Welgedacht-B-weg; 15 cm water.
0-3 (cm) donkergrijze (10 YR 4/1) humeuze zandige klei; beworteld; zwak klevend,
Ap
plastisch, vast, hard; gemodderde laag zeer slap; scheurend in polygonen in
3-38
droge tijd; zwakke fijne afgerond blokkige structuur;
A12
geleidelijk overgaande in
38-63
grijze (10YR4/1-5/1) humeuze zwarekleimet weinigfijn duidelijk roodbruin
A13
wortelroest en enkele fijne gele (10 YR 7/6) vlekjes; zwak klevend, plastisch,
vast; fijne afgerond blokkige structuur met iets zandiger vlakken;
geleidelijk overgaande in
63-76
lichtgrijze (10 YR 6/1-6/2) zeer fijne zware zandige leem,zwak humeus, met
AC
weinig fijne duidelijke bruingele (10 YR 6/6) vlekking;
geleidelijk overgaande in
76-115
bruingele (10 YR 6/8) zeer fijne zandige leem, dieper lemig zand, met lichtCi
grijze (5 GY 7/1)vlekking; glimmers; nietklevend enplastisch, openwrijfbaar;
structuurloos tot zwakke fijne afgerond blokkige structuur; bovenin laag meer
wortelroest, dieper meer vlekking;
scherp overgaande in
115-120 lichtgrijze (N 7-5 GY7/1) zwarekleialslaag;klevend,plastisch; structuurloos;
D
scherp overgaande in
120 +
bruingeel (10 YR 6/6) zeer fijn zand met glimmers en ertszand.

In ritsdepressie Z van Welgedacht B-weg; 20 cm water.
0-18 (cm) donkergrijze (10 YR 4/1) humeuze zandige klei met langs wortelgangetjes
Ap
een roodbruin roest; klevend, plastisch, vast, hard; scheurt in polygonen in
droge tijd; zwakke afgerond blokkige structuur;
geleidelijk overgaande in
18-46
donkergrijze (10YR 4/1) humeuze zandige klei met wortelroest en een matige
A12
fijne bruingele (10 YR 6/6) vlekking; zwak klevend, plastisch, vast, hard;
zwakke middelmatige afgerond blokkige structuur;
geleidelijk overgaande in
46-74
grijze (10YR4/1-5/1) humeuze zwareklei met weinig grove duidelijke bruinA13
gele (10 YR 6/4-5/8) vlekking; klevend, plastisch, vast, hard; matige fijne
afgerond blokkige structuur; poreus;
scherp overgaande in
74-86
lichtgrijze (N 7) en bruingele (10 YR 6/8) gevlekte zandige klei; vlekking
Ci
matig fijn tot grof, duidelijk; klevend, plastisch, vast; structuurloos tot afgerond blokkige structuur; enkele zandige laagjes, waardoor de laag ook een
dik platige structuur heeft;
zeer scherp overgaande in
86-89
lichtgrijze (5 GY 6/1-7/1) zeer fijne zandige leem; glimmers; zwak klevend
u
en plastisch, vast;
scherp overgaand in
89 +
lichtgrijze (5 G 7/1) zware klei met matige, fijne, duidelijke gele (10 YR 7/6)
Qj
vlekking; structuurloos; klevend, plastisch, vast, hard.
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In de ritsdepressies van vlakke ritslichamen is de variatie in de bodemtypeii veel minder sterk. De grond bestaat hier vrijwel geheel uit zandgrond.
Daardoor treffen we in deze depressies overwegend het bodemtype Rd 1 aan.
Waar de vlakke ritsdepressie overgaat in een samengestelde ritsdepressie
vinden we een inzinking, die geleidelijk lager wordt. In dergelijke gevallen
treffen we het bodemtype Rd 2 op de overgang aan.
In de vlakke ritsdepressies komen kleine komvormige of smalle langgerekte
strokenvoor, die iets lager zijn gelegen enwaarweeenbovengrond van zandige
leemtot lemig zand aantreffen. De A2-laag is in deze gevallen niet, resp. zwak
aanwezig. De ontstaanswijze van deze lagere delen is niet duidelijk; ze werden
als bodemtype Rd 4 op de kaart ingetekend. Soms zijn ze omgeven door
smalle randjes van type Rd 3, die op de bodemkaart niet kunnen worden
weergegeven.
Zeer-fijnzandigeritsflankgronden
Aandeflanken van deritsenvindenwedeovergangentussende zandgronden
van de ritslichamen naar de kleigronden.
Bij een regelmatige overgang, zoals deze aan de zuifflank van een rits wordt
gevonden, zien we dat de ritsrugzandgrond Rr 1via een strook met het bodemtype Rr 2, waarin zich een A2-laag gevormd heeft boven een B2t-laag, overgaat
indezeerfijne ritsflankzandgrond Rf 1.Dezeovergangverloopt zeer geleidelijk;
er is een duidelijke A2-laag aanwezig en in de ondergrond zien we zeer snelle
texturelewisselingen optreden, inRf 1sterkerdaninRr2. We zijninde strook
van het ritslichaam, waar door wisselende afzettingsomstandigheden nu eens
een kleilaag, dan (eventueel door afspoeling) een zandlaag werd neergelegd.
Profielbeschrijving Rf 1.
•
Ten N van de Braamshoopweg aan de bovenzijde van een vlakke ritsflank (verkorte
beschrijving).
0-12 (cm) zwart (10 YR 2/1) humeus zand, sterk doorworteld;
Ap
scherpe regelmatige begrenzing met
12-24
lichtbruingrijs (10 YR 6/2-6/3) zand, veel wormengangen met A p matenaal;
•^2g
geleidelijke regelmatige begrenzing met
24-40
grijsbruin (10 YR 5/2) zand, geylekt door wormengangen;
B2hg
geleidelijke regelmatige begrenzing met
40-53 fletsgeel (2,5 Y 7/3-7/4) zand, gevlekt door wormengangen;
^2g
abrupte golvende begrenzing met
53-80
eerst lichtgeelbruine (10 YR 6/4) direct geelbruine (10 YR 5/8) zandige leem;
B

'2tg

.

.

80-140
geelbruin (10 YR 5/6) lemig zand met mangaanspikkels in dunne honzontale
"3g
laagjes, glimmers;
,
140-160 oranje (7,5 YR 6/8) lemig zand; gelaagd, glimmers, ertszand;
160-175 lichtolijfbruin (2,5 Y 5/6) ertszand;
175-180 olijfgroen (5 Y 5/4) ertszand, zeer snel oxyderend;
180-210 lichtgrijze (N 6) klei met zandsnoertjes;
210 +
donkergrijs (N 4) ertszand met stofpockets.
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De textuur van de bovengrond wordt naar afnemende hoogteligging geleidelijk zwaarder, waarbij de A2-laag geleidelijk verdwijnt. Bij een textuur in
de bovengrond van zandige leem duiden alleen enige gebleekte pockets op
de restanten van de A2-laag.
De zeer-fijnzandige ritsflankleemgrond Rf 2 heeft een Ai-laag van een
zandige leem tot zware zandige leem; deze laag vertoont een duidelijke roestvlekking en bevat in wisselende mate humus, maar is meestal tamelijk humeus.
De B2t-laag van deze profielen wisselt van zware zandige leem tot zandige
klei. Hij vertoont duidelijk structuren en scheurt in polygonen met zandige
vlekken alsbegrenzing. De diepte van deze B-laagkanvarieren zoalswe vinden
bij een sedimentaire laag, maar meestal wordt hij rond 45 cm aangetroffen.
Klaarblijkelijk is dit de diepte van homogenisatie. In de ondergronden zien
we snelle texturele wisselingen. De zanden uit de ondergronden vertonen
duidelijke reductiekleuren in de diepere lagen; het gehalte aan ertskorrels
neemt toe en kleilenzen van wisselende dikte kunnen op iedere diepte worden
aangetroffen.
Profielbeschrijving Rf 2.
De kuil is gelegen ten Z van de Welgedacht-B-weg in een laagte tussen 2 ritsen. Er is
rijst geplant geweest; waterstand + 30 cm in de regentijd, thans 75 cm.
0-20 (cm) donkergrijze (10 YR 4/1-4/2) humeuze zeer fijne zware zandige leem met
Ap
weinigtotmatiggeelbruin (10YR 5/4) wortelroest en enkele lichtgrijze (10YR
7/2) vlekken; zwakke fijne tot middelmatige afgerond blokkige structuur;
scheurt in grote polygonen; zwak klevend en plastisch, openwrijfbaar, hard;
scherpe regelmatige begrenzing met
20-45
grijze (10YR 5/1-5/2) humeuze zeer fijne zware zandige leem tot zandige klei
Ai2g
met zeer veel grove donkerroodbruine tot oranjebruine (2,5 YR 3/3-5 YR 5/8)
roestvlekken in porien en wortelgangen; enkele roestconcreties; zwakke fijne
poreuze afgerond blokkige structuur door de vele roest, met als geheel een
zwakke middelmatige prismatische structuur; klevend, weinig plastisch, vast,
hard tot zeer hard; glimmers;
zwak golvende begrenzing met
45-73
gevlekte zware zandige leem tot zandige leem; geelbruin (10 YR 5/8) en
Ai3g/Cng lichtgrijs (10 YR 6/1) veel fijn sterk gevlekt; in enkele porien oranjebruine
(2,5YR4/8-5 YR5/8)roestvlekken en kleiaccumulatie;structuurloos (massief,
poreus);klevend,plastisch,vasttotopenwrijfbaar, hardtotzeerhard;glimmers;
naar beneden toe neemt de textuur af;
scherpe regelmatige begrenzing met
73 +
lichtgrijs (N 6-5 GY 6/1) en geelbruin (10 YR 5/8) gevlekte klei, met zand
B/Ci2g? vermengd langs vroegere scheuren; vlekking veel fijn duidelijk; structuurloos
(massief); dik platig door dunne zandlaagjes; klevend, plastisch, vast tot zeer
vast, hard tot zeer hard; glimmers; afwisselend met lichtgrijze (N 6-5 GY 6/1)
zandlagen, met enkele oranje (7,5 YR 6/8) grove duidelijke vlekken; sterk
gelaagd.

Aan de voet van de flank, tegen het zwin of de zwamp aan, vinden we de
ritsflankkleigrond Rf 3. Deze heeft een AC-profiel met een bovengrond van
zandige klei, die meestal tamelijk humeus is. Hieronder wordt een sterker
gevlekte laag aangetroffen, welke door sommige auteurs (CLINE 1955) met
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A2g-laag wordt aangeduid. De C-laag vertoont een vlekking, die afneemt in
de diepere kleilagen. De diepe ondergrond wordt gevormd door zand, dat
sterk gereduceerd kan zijn, maar soms laagsgewijze hoger geoxydeerde kleuren
vertoont. Het bodemtype Rf 3 gaat soms geleidelijk over in de zwinkleigrond
Zk 1; de overgang is soms vrij abrupt en is dan meestal verbonden aan een
iets hogere ligging. Het beschreven modale Rf 3 profiel heeft deze iets hogere
ligging. De erin optredende rode vlekking, die soms tot 10 R gaat, wordt
opgevat als een gevolg van deze hogere ligging.
De begrenzing van Rf 3 met Zk 1verloopt soms scherp bij een terreintrap;
soms bij het ontbreken daarvan verloopt de grens zeer vaag en we vinden
dan een brede oyergangsstrook met geleidelijk afnemende vlekking en kleurintensiteit.
Profielbeschrijving Rf 3.
Het profiel werd beschreven ten N van de Magentaweg.
0-22 (cm) donkergrijze (10 YR 4/1) humeuze klei met matig, fijn, duidelijk roodbruin
Ap
wortelroest en langs wormengangen gele (10 YR 8/6) vlekken uit C i ; klevend,
plastisch, vast, hard; scheurt in grote polygonen, ovengens weimg structuur;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
, , . , ,..,
•. •
22-32
grijze (10 YR 5/1-6/1) weinig humeuze klei met veel duidelijk oranjebruin
A12
(5 YR 5/8) wortelroest en langs wormengangen enkele fletsgele (2,5i Y 7/4J
vlekken; klevend, plastisch, vast, hard; zwakke middelmatige afgerond blokkige
structuur;
scherpe regelmatige begrenzing met
32-42
lichtgrijze (N 7-5 GY 7/1) klei met veel fijn duidelijk roodbruin wortelroest
C, of B i r en een matige middelmatige duidelijke rode (10 R 4/8) vlekking omgeven
door en naast een bruingele (10 YR 6/8) vlekking; klevend. P^stisch> vast
hard; zwakke fijne tot middelmatige afgerond blokkige structuur; plaatselijk
blokkige structuur;
scherpe regelmatige begrenzing met
- „ „ i „ a n YR
42-60
lichtgriize (N 7-5 GY 7/1) klei met veel middelmatige sterke bruingele (10 YR
C2of G, 6/6) v l k k i n g ; grijze wortelgangen tot door de vlekking een ^ 1 ghmmertje;
klevend, plastisch, vast, hard; scheurt in polygonen met grijze vlakken,
scherpe regelmatige begrenzing met
„,„:„:„ «;,,<> rwakke
60 +
geelbruine (10 YR 5/8-6/8) zeer fijne zandige leem met_w e m g
^
^
D
grijze vlekking; zwak klevend, niet plastisch openwnjfbaar, s t n g ^ r t o o s

(massief, poreus) tot zwakke fijne ^ o n d ^ l ° ^ % ^ Z e e r aimer's
basiskleur neemt geleidelijk toe tot diepbrum (7,5 YR 5/8) met meer
glimmers
en ertszand.
Erisveelvariatie inde dikte vanderoodgevlektelaag;meestal iseenA I 2 laagaanwezig;
soms de volgorde Q , B' ir , C 2 .

Zeer-fijnzandigeleemritsruggronden
De gronden van de leemritsruggen
^ ^ ^ Z 6 3 ^ ^ ^ ^
overeenkomstigegronden op deritsruggen.Zenemendezelfde " s c h a p p e l y k e
Positie in, liggln dus hoog in het terrein, maar berexken met de hoogte_van
de ritsruggronden. Door dit iets lagere niveau is by deze gronden by hoge
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zeestanden de mogelijkheid van overspoeling met klei opgetreden, terwijl ook
de mogelijkheid bestaat, dat oorspronkelijk slechts een dunne zandlaag op de
klei werd afgezet, die door homogenisatie thans een textuur van zandige
leem heeft verkregen.
De droge zeer-fijnzandige leemritsruggrond IRr 1 is gekenmerkt door een
weinig humeuze bovengrond van zandige leem, waarin vrij veel wortelroest
voorkomt; een sterk geroeste en gevlekte A2-laag volgt, die soms, doch niet
altijd, afhankelijk van de hoogteligging, vrij roodachtig (5 YR) gevlekt kan
zijn. Via een overgangslaag AB die geleidelijk zwaarder wordt, zien we in
de ondergrond een B2t-laag van klei tot zware klei, die dieper met zandige
en lemige lagen gaat afwisselen.
Profielbeschrijving IRr 1.
De kuil is gelegen aande Magentaweg op eensmalle leemrits tussen 2 zwinnenmet
zandige klei; de overgangsstrook naar beide zijden is humeuze zandige leem tot zware
zandige leem. Hetterrein ismetgras begroeid.
0-14 (cm) grijsbruine (10YR5/2)weinig humeuze zeer fijne zandige leem metveel zeer
I Ap
duidelijk oranjebruin ( ± 5 YR5/8)wortelroest; wormenwerking; beworteld;
zwakke fijne afgerond blokkige structuur inmiddelmatige prisma's totkolommen;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
14-43
sterk geroeste en gevlekte zeer fijne zandige leem;fletsbruin(10 YR6/3) min
A2g
ofmeer als basiskleur metveel duidelijke oranje (7,5YR6/8)en rodere roest
en roodbruine (5YR4/4) vlekking; sterke wormenwerking; beworteld; enkele
houtskooldeeltjes; niet klevend enplastisch, vast, hard; structuurloos (massief,
poreus) totzwakke middelmatige prismatische structuur;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
43-73
bruingele (10YR6/8) zeer fijne zandige leem met matige fijne tot middelABg/Big matige duidelijke rode (2,5 YR5/8)vlekking en weinig fijne duidelijke lichtgrijze (2,5Y 7/2) vlekking; glimmers; plaatselijk wortelroest; zwak klevend
en plastisch, vast, hard; structuurloos (massief, poreus) tot zwakke polygoonstructuur;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
73-108
lichtgrijze (5 GY6/1) zware klei met veel fijne duidelijke bruingele (10 YR
II B2tg
6/6-5/6) vlekking;scheurend ingrotepolygonenmetzandige structuurvlakken;
zwakke fijne afgerond blokkige structuur; sterk klevend, plastisch, vast tot
zeer vast, hard tot zeer hard; beworteld enzandig inde grote wortelgangen;
in de bovenste cm sterker gevlekt en iets geroest met textuur zandige klei;
tegen hetgrensvlak enige zandvermenging;
scherpe regelmatige begrenzingmet
108 +
geelbruin (10YR5/8) zeer fijn lemig zand meteen onduidelijke iets rodere
III Cig
vlekking enlangs wortelgangen grijze vlekken; talrijke duidelijke fijne zwarte
(10 YR3/1)mangaanspikkels; glimmers; beworteld.
Leemritsdepressiegronden
Plaatselijk worden in de leemritsen smalledepressiesopgemerkt.Deleemritsdepressiegrond lRd kenmerkt zich door een zware zandige leem Ai-laag, die
weinig humeus maar sterk gevlekt en geroest is en die via een AB-laag van
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zware zandige leem in de B2t-kleilaag overgaat. Ook deze AB-laag vertoont
een sterke vlekking, die meer tot 10 YR is beperkt. De oppervlakte van deze
gronden is zo klein, dat deze niet afzonderlijk wordt uitgekarteerd. Deze
gronden worden, gezien het meest enkelvoudige karakter van de leemntsen,
ook zeer weinig aangetroffen.
Zeer-fijnzandige leemritsflankgronden
Deze gronden hebben in de bovengrond een textuur van zware zandige
leem, terwijl ze in de boven- en ondergronden volledig overeenstemmen met
de overeenkomstige zwaardere ritsflankleemgronden Rf 2 en Kf 5. nierom
werden ze verder als zodanig niet met een aparte signatuur aangegeven.
Zwinkleigronden
Bij de zwinkleigronden hebben we grote verschiuen \n fe
^
^
^
hoewel de algemene opbouw vrij gelijkmatig is. Vrywel steeds v j e J J « g
de zmnkleigrond Zk 1 een bovengrondslaag van klei to z a n d ^ k ^ ™
overgaatineengevlektekleiondergrond.Dieperwordt,mentalscherpbegrensd
zand aangetroffen. In de dunne overgangslaag tussen klei e r i ^ d I worden
indeklei enkele zeer dunne zandlaagjes aangetroffen. Het zijn ACD p r o f i t
tenzij men de sterker gevlekte laag (A2g-laag) onder de bovengrond als een
B-laag opvat. Deze laag is zwak aanwezig of ontbreekt h ^ ^ Z t L
veerde zwinkleigronden. Naarmate de ontwatering voortschrijdt, worat a
vlekking in deze laag sterker.
. , , . ; u rnptfvlekking,
De aard van de vlekking is oorspronkelijk een d ^ l ^ ^ S '
waaruit zich bij langdurig gebruik en goede ontwatenng ^ " £ ^ £ e n
vlekking ontwikkelt Bij zeer lang gebruik zoals dit ^ ^ X ^ f ^ n heeft plaats gevonden, ontstaan „man-made' gronden en worden^de bov
gronden bruin gekleurd. De ondergronden bhjven in dat geval gereduceera
kleuren behouden.
Profielbeschrijving Zk 1.
In zwin N van Welgedacht-C-weg; + 20 cm water.
r- J- u^,m (75YR 5/6) wortelroest;
0-20 (cm) grijze (10 YR 5/1) humeuze klei met fijn **&£&%
t i j d i n polygonen;
A
Pi
klevend, plastisch, vast tot zeer vast, hard, sctieun
beworteld;
20-26
Ap2
26-42
A
2g(?)

p t e g L X S d ^ k l e u r etc. als vorige laag, echter vaster;
scherp overgaande in
.. , i n Y R 6/1) vlekking; basiskleur
diepbruine (7,5 YR 5/8) klei met l " * g * j £ J ™ % J v r 0 e g e r e basiskleur;
ontstaan uit sterk wortelroest, de gnjze *.
A blokkige structuur met
zwak klevend, plastisch, vast, hard; zwakke atgeron
zandige vlakken;
vrij scherp overgaande in

42-73
Ci
73-76
C2
76 +
D

lichtgeelbruine (2,5 Y 6/4) en lichtgrijze (10 YR 6/1) gevlekte zware zandige
leem; vlekking veel, fijn, sterk; zwak klevend en plastisch, vast, hard; zwakke
fijne afgerond blokkige structuur; glimmers;
scherp overgaande in
lichtgrijze (N 7-2,5 Y 7/1) zware klei als laag met weinig duidelijk bruingeel
(10 YR 6/6) wortelroest; klevend, plastisch, vast, hard; structuurloos;
scherp overgaande in
lichtgeelbruin (10 YR 6/4) zeer fijn lemig zand met glimmers en ertszand;
structuurloos; niet klevend en plastisch, los.

De kleine verschillen in hoogteligging, die in de zwinnen onder natuurlijke
omstandigheden voorkomen, geven een verschillende begroeiing. De zwinnen
zijn overwegend begroeid met grassen, schijngrassen envarens. De onverteerde
en halfverteerde humus van deze begroeiing vormt een laag die bij een dikkere
waterlaag drijft en bij minder water vaster gepakt wordt. Ze is bekend als
pegasse.
In de diepere delen vinden we vaak bebe (Pterocarpus indicus) en mokomoko (Montrichardia arborescens). Hier wordt een dikkere laagvan onverteerd
strooisel aangetroffen. De profielen van deze venige zwinkleigrond Zk 2 vertonen minder vlekking, daar er weinig gelegenheid voor oxydatie bestaat.
Profielbeschrijving Zk 2.
In Santozwamp, waterdiepte 90 cm, bebebos.
90-0 (cm) drijvende bladeren, takjes etc. in het water; tegen de minerale laag aan halfAoo
verteerd bladafval, wortels etc., dat als een mat op de klei ligt; vermengd met
kleikluitjes en korrels zwarte humeuze stof ( ± 1 cm diameter);
0-15
donkergrijze (2,5-5 Y 4/1) humeuze zware klei; normaal volumegewicht;
Aigg
klevend, plastisch; sterk beworteld met grove wortels;
scherpe begrenzing met
15-100
lichtgrijze ( ± 5 B 6/1) zware klei met matige fijne tot grove duidelijke geelC gg
brume (10 YR 5/6-2,5 Y 6/6) vlekking; klevend, plastisch; beworteld; naar
diepte afnemend volumegewicht;
zeer scherpe begrenzing met
100 +
Zand; niet te boren door loopzandkarakter.
'gg

By het einde van ntsenbundels, waar de ritsen in het algemeen verder van
elkaar af komen te liggen, en waar meer leemritsen optreden, vinden we in
de zwinnen plaatselijk langgerekte iets zandige en iets hoger liggende (tot
25 cm) stroken die onder natuurlijke omstandigheden drasbos dragen. Soms
hggen ze in het verlengde van leem- of zandritsen. Ze worden opgevat als
plaatsen, waar eenkleine zandafzetting plaatsvond, die echter niet tot volledige
ritsvorminggeraakte.Doordehomogenisatiewerd detextuur inde bovengrond
zware zandige leem tot zandige klei en hij gaat ondiep in klei over.
In gecultiveerd terrein vallen deze iets hogere delen van de zeer-fijnzandige
zwinkleigrondZk 3 nauwehjks op. Er is dan geen verschil van betekenis tussen
de typen Zk.3.en.7k 1. Onder natuurlijke omstandigheden tekenen de Zk 3
gronden zich duidelijk op de luchtfoto's af door de begroeiing en door hun
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langgerekte vormen, die afwijken van het rondere onregelmatige patroon dat
in de begroeiing van de zwinnen en de zwampen normaal wordt aangetroffen.
Onder natuurlijke omstandigheden gelijken de profielen eveneens zeer veel
op die van Zk 1; echter is de bovengrond iets zandiger en roestiger, als deze
gronden in de droge tijd dras komen te liggen.
Zeer-fijnzandige grondenvan doorbraken en oxbows
W e zagen reeds dat de doorbraken en de oxbows op allerlei plaatsen in het
ritsenpatroon kunnen optreden. In de gronden zien we dan ook een sterke
variatie in de profielen.
De gronden van de doorbrakenZ d 1 varieren sterk in eigenschappen. Een
smalle doorbraak met kleine haken heeft meestal zandige leemgronden, met
een strook zandige klei aan de zeezijde. De overgangen verlopen geleidelijk.
Brede doorbraken daarentegen vertonen langs de randen van de omgebogen
ritseinden zandige kleistroken,terwijl van de zeezijde een wig zwinkleigronden
binnendringt. De overgangen zijn dan vaak veel abrupter dan bij de smalle
doorbraken. Tussen deze geschetste situatiesbestaan uiteraard vele overgangsvormen. De ondergronden vertonen sterke variatie in de opeenvolging der
horizonten.
Profielbeschrijving Zd 1.
De kuil is gelegen ten N van de Commissarisweg in een slingerende doorbraak. Vorig
jaarwerdhetterreinalssawahgebruikt, nu washetbibitveld.Erzijnenkelezeerkleinekawfoetoes. In de regentijd staat hier ± 25 cm water; grondwaterstand nu 1,15 m.
0-18 (cm)
I Ap
(A1/A2)
18-51
Big

donkergrijze (10 YR 4/1) humeuze zeer fijne zandige leem, door ploegen
sterk vermengd met lichtbruingrijs (10YR 6/2) lemig zand, wormenactiviteit;
scherpe regelmatige begrenzing met
sterk oranjebruin (5 YR 5/6) geroeste en geel (10 YR 7/6) gevlekte zeer fijne
zandige leem; roestfijn tot grof, sterk; vlekkingmatig,middelmatig, duidelijk;
zwakkegrovetot zeer groveprismatische structuur met grijze (N 6-10 YR 6/1)
structuurvlakken; zwak klevend en plastisch, vast doch openwrijfbaar, hard;
beworteld;
scherpe zwak golvende begrenzing met
51-73
gevlekte zware klei; basiskleur grijs (5 GY 6/1-5 G 7/1) met veel fijne duiH B2tg
delijke gele (10 YR 7/6) vlekken; scheurend in grove tot zeer grove prisma's
met grijze (2,5 Y 6/1) structuurvlakken; klevend, plastisch, vast, hard tot
zeer hard;
geleidelijke golvende begrenzing met
73-100
bruingeel (10 YR 6/6) lemig zand tot zandige leem met weinig zwakke iets
III B3g
rodere vlekking en een weinig middelmatige zwakke lichtgrijze (10 YR 7/2)
vlekking; niet klevend en plastisch, los; structuurloos (massief, poreus);
talrijke glimmers; zeer weinig wortels;
vrij scherpe vlakke begrenzing met
100-104 grijze (5 GY 6/1) iets zandhoudende zware klei met weinig fijne duidelijke
IV d i g
bruingele (10 YR 6/6) vlekken; zwakke dik platige structuur door enkele
zandlaagjes; klevend, plastisch, vast, hard tot zeer hard;
zeer scherpe vlakke begrenzing met
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104 +
D

grijs (5 GY6/1) zeer fijn zand, duidelijk gelaagd door donkere mineralen en
enkele 2mmdikke kleilaagjes; eenzeer schaarse grove zwakke fletsolijfgroene
(5 Y6/3)vlekking.

De gronden van oxbowsZ d 2 zijn in de A-laag, die varieert in textuur van
zandige leem tot zandige klei, meest sterk geroest en gevlekt. Op iedere diepte
kan hieronder een kleilaag optreden, soms zeer ondiep zoals in de profielbeschrijving; naar de ondergrond neemt de textuur dan geleidelijk in zwaarte
af; soms ligt de B-laag dieper. Een in intensiteit sterk wisselende kawfoetoevorming is normaal. De smallere oxbows in de zwinkleigronden kunnen
hieraan worden herkend en vervolgd. Soms werd de indruk verkregen dat de
oxbows iets hoger zijn gelegen, mogelijk door geringe klink; meestal vormen
zij de lagere delen. De zandige bovengrond kan door verspoeling op de klei
zijn afgezet. De kleilaag isin dat geval meest humeus. Dieper gelegen kleilagen
zijn meest minder humeus.
Profielbeschrijving Zd 2.
De kuilisgelegenineen slingerende oxbow, metgrasbegroeid, indelaagte tussen twee
ritsen N vande Mijnzorgweg. DeN rits heeft bodemtype Rr 2meteenRd 1 flank.De
Z rits heeft eveneens bodemtype Rr2.Delaagtevan deoxbowisdoor duidelijke terreintrappen begrensd, en isvoor 50% bedekt mettot 25cmhoge grote kawfoetoes, waarop
vele excrementen vanwormen voorkomen. Hetgras isin dedroge tijd tendele verdord.
In deregentijd staat deoxbow onder water; grondwaterstand 125 cm.
0-10 (cm) grijsbruihe (10YR5/2)zwak humeuze lichte zeer fijne zandige leem met een
Ap
zwakke middelmatige afgerond blokkige structuur; niet klevend en plastisch,
openwrijfbaar, zacht; 25% der korrels wit gebleekt; onduidelijk en zwak
wortelroest;
scherpe regelmatige begrenzingmet
10-35
donkergrijze (10YR4/1)humeuze zandige klei sterk diepbruin (7,5YR5/6)
B2tg
geroest, scheurend inzeer grove prisma's van20cmdiameter door de gehele
laag, vlakken zandig uit A p ; zwak klevend en plastisch, vast, hard; poreus;
aan de onderzijde der laag ook geelbruin (10YR 5/8-6/8) gevlekt met veel
middelmatige duidelijke vlekken; glimmers;
geleidelijke golvende begrenzingmet
35-60
gevlekte zeer fijne zandige leem, geelbruin en lichtgrijs (10YR 5/8 en6/1),
B3ig
veel grove en duidelijke vlekken; in de grijze delen weinig accumulatie van
klei enljzer; structuurloos (massief, poreus); zwak klevend enplastisch, sterk
openwrijfbaar, weinig hard; glimmers;
geleidelijke golvende begrenzingmet
60-110
gevlektzeerfijn lemigzand, bruingeel (7.5-10 YR 6/8) enlichtgrijs (2,5Y7/2),
«32g
veelgroveduidelijke vlekken, met weinig accumulatie indelichtgrijze vlekken;
in de grotere bruingele vlekken diepbruine (7,5 YR 5/8) vlekken; talrijke
glimmers; dieper wordt devlekking zeer grof;
geleidelijke onregelmatige begrenzingmet
110 +
geelbruin (10YR5/8)zeer fijn ertszand, glimmers; gelaagd.
Uig
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Zwinloopgronden
De zwinloopgronden Zl vormen de opvullingen van de kreeksystemen, die
tijdens de vorming van de ritsgebieden als getijdekreken ontstonden. Ze zijn
gekenmerkt door bovengronden van sterk humeuze klei tot zware klei; in de
ondergronden treffen we meestal weinig vlekkingen aan, daar deze gronden
vrijwel altijd nat blijven. De zandondergrond zit meestal zeer diep in de
profielen en is sterk gereduceerd. De aanwezige vlekking heeft het karakter
van roestvlekking. De profielen zijn hierdoor typische AC-profielen.
Profielbeschrijving Zl.
In zwin ten N van Welgedacht-C-weg; 60 cm water.
0-50 (cm) donkergrijze (10YR4/1)humeuzekleimet na 35cmweinigduidelijk roodbruin
An
wortelroest; klevend, plastisch, vast; structuurloos;
geleidelijk overgaande in
50-78
donkergrijze (10 YR 4/1) humeuze zware klei met meer roodbruin wortelroest
A12
en een enkel bruingeel (10 YR 6/1) vlekje; klevend, plastisch; structuurloos;
vrij scherp overgaande in
78-135
lichtgrijze (5 GY 7/1) zware klei met matig duidelijk donkerbruin (7,5 YR 4/4
Ci
en 3/2) wortelroest en een enkele fijne donkerbruine vlek; klevend, plastisch;
structuurloos;
scherp overgaande in
135 +
bruingele (10 YR 6/5) zeer fijne zandige leem met glimmers en ertszand.
D

§ 4.

LEGENDA VAN HET ZEER-FIJNZANDIGE RITSENLANDSCHAP

Gedetailleerde overzichtskartering
De verschillende bodemtypen werden, zoals uit het voorgaande bleek, op
landschappelijke wijze gedefmieerd. Bij de bodemkartering moeten echter
enkele bodemtypen tezamen worden genomen in bodemcomplexen, waarbij
in de eerste plaats landbouwkundige overwegingen gelden doch in de tweede
plaats ook karteringstechnisch bepaalde bodemtypen moeten worden samengevoegd, als hiertegen landbouwkundig geen bezwaren bestaan en deze typen
zeer moeilijk onderling zijn te begrenzen. Bij het gevolgde reproductiesysteem
kunnen bepaalde aanduidingen op de veldkaart niet op de gereproduceerde
kaart worden overgenomen, terwijl deze aanduidingen van b.v. de aanwezigheid van kleilagen in zandige profielen of de dikte van de kleilagen in de
zwinnen mogelijk later bij een verdergaande ontwikkeling van de landbouw
of bij uitvoering van cultuurtechnische werken waarde zullen verkrijgen. In
dergelijke gevallen moet dan de veldkaart geraadpleegd worden.
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Onze legenda omvat derhalve bodemtypen zowel als bodemcomplexen:
Symbool
Rr
LZ

Rd 3
Rd 4

Rd 5
Rf 2

IRr

'

Omschrijving

De ritsrugzandgronden Rr 1 en Rr 2 werden als bodemcomplex
weergegeven.
De bodemtypen Rd 1, Rd 2 en Rf 1werden verenigd tot een bodemcomplex, waardoor dit complex alle weinig humeuze gebleekte
depressie- en flankzandgronden omvat. De bleking is voor de eerste
twee typen een gevolg van een relatief lage Jigging, die slechte
afwatering tot gevolg heeft; het derde type heeft wateroverlast
doordat het teveel aan neerslag op andere gronden door dat bodemtype moet worden verwerkt.
De humeuze lemige ritsdepressiezandgrond, die plaatselijk vlakkere
ntsdepressieplaten vormt, werd als bodemtype weergegeven.
De zandige leem en zware zandige leem in de ritsdepressies, die
tezamen de ntsdepressie-leemgrond Rd 4 vormen, werden als
complex weergegeven.
De ritsdepressie-kleigrond die in de laagste delen van de depressies
wordt aangetroffen, wordt hier als bodemtype aangegeven.
De zandige leem en zware zandige leem bovengronden van de ritsnankleemgrond werden weergegeven als complex; soms gaan de
complexen Rd 4 en Rf 2 geleidelijk in elkaar over, namelijk bij depressiesdiem verbindingstaan metzwinnen enwerden dan onderling
met begrensd.
De leemritsruggronden werden als bodemtype weergegeven, waarbij
plaatselijk de meest kleme depressies van IRd werden verwaarloosd.
£ 7 , ^ g r ° ° t S t e / e e l ™ \ h e t ^ detail gekarteerde areaal binnen
de landbouwgronden valt, kan bezwaarlijk een scheiding gemaakt
worden tussen de bodemtypen Zk 1, Zk 2 en Zk 3. Derhalve werd
d e r , > l T l - i m P Jl°LdT
? t y p e n w e eW v e n . Bovendien werd
1 0
1
^SSStS^
?
V * u°° r Z i j n i e t s h o § e r e Egging «»sterkere
WOT
0 n
« S S fciS
?f
^ h e i d e n > a 1 1 ^ in de veldkaarten aann
LirwlfdtH
T , A Z k § r o n d e n n i e t begrensd; op de bodemkaart werd het type Rf 3 dus bij de zwinkleigronden gevoegd.
w e t e e L r l h H e t C ° m p I u "*/* h o d ^ P ^ ™ 1en Zd 2 slechts
r e d e n e n be
^n!roZ^fr^°ld0^de
^onden dezete scheiden
De2eredenenwaren
r e s t a f w e l Jno ^ f ^ ^
bij de oxbows
meestal wel voorhanden, by sommige doorbraken in kleinere ritsen

ZI
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a^ng^en. 1 1 " 6 1 1 " * ^

^

^

W6rden als e e n

^

bodemtype

Overzichtskartering
De gronden van de ritsen werden bij de overzichisbodemkartering in 3
groepen gescheiden:
Ritszandgronden: deze omvatten de bodemtypen Rr 1, Rr 2, Rd 1, Rd 2, Rd 3
(indien de laag van zwaardere textuur dieper dan 40 cm voorkomt) en het
typeRfl;
Ritsleemgronden: deze omvatten het bodemtype Rd 3 (indien de laag van
zwaardere textuur op minder dan 40 cm diepte voorkomt) en de complexen Rd 4 en Rf 2;
Zwinkleigronden: deze omvatten de typen Zk 1, Zk 2, Zk 3, Zd 1, Zd 2 en Zl
in de zwinnen en ook de ritsdepressiekleigrond Rd 5 en de ritsflankkleigrond
Rf3.
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HOOFDSTUK 6
D e Coropinaformatie of de oude kustvlakte
§ 1.

OPPERVLAKTE, NAAMGEVING EN ONDERVERDELING VAN DE OUDE
KUSTVLAKTE

De oude kustvlakte of de Coropinaformatie wordt in een doorlopende
strook van wisselende breedte (tussen 20 en 70 km) ten Z van de jonge kustvlakte aangetroffen. Naar degegevensvan het Centraal Bureau Luchtkaartering
omvatten de droge of drasse gronden van de Coropinaformatie ongeveer
430.000 ha. Deze oppervlakte wordt niet aaneengesloten, maar verbrokkeld
aangetroffen; het grootste aaneengesloten complex (88.000 ha.) ligt tussen de
Suriname- en de Saramaccarivier. Een tweede, vrijwel aaneengesloten complex
(49.000 ha) ligt ten N van de Wanekreek in het O van Suriname.
De overige complexen zijn sterker versneden en omvatten:
Nannikreek en Maratakka
64.000 ha
Boven Commewijne - Boven Cottica 54.000 „
Coesewijne - Tibiti
51.000 „
Wayambo
30.000 „
Surnaukreek - Cassiwinica
24.000 „
Verspreid gelegen
70.000 „
De naamgevingvan het gebied, dat we thans als de oude kustvlakte kennen,
heeft in de loop der laatste 20 jaren enige verandering ondergaan. IJZERMAN
(1931) rekende de oude kustvlakte tot de fluvio-mariene alluvia. EIJSVOOGEL,
VAN BEUKERING en VERHOOG (1948) verdeelden Suriname in 3 zones: de
jonge kustvlakte, de oude kustvlakte en het hoogland. De oude kustvlakte
omvatte de geologische Coropina- en de Zanderij-serie.
BARKER (1949) beperkte de betekenis van het begrip oude kustvlakte. Hij
beschrijft een deel van het trace van de Natuurwetenschappelijke Expeditie
1948-1949 (zie ook BARKER en LANJOUW 1949) ten N van km 22-23 van de
Weyneweg, waar hij in een landschap komt, „dat op 5-10 m hoogte boven
het gemiddelde zeeniveau op de Wia-wiabank ligt, en dat een grote gelijkenis
vertoont met een oud kwelder- en wadlandschap". „Hier wisselen goed
geselecteerde gebleektemiddelkorreligezanden (100-200micron) in opvallende
gelaagheid met gekaoliniseerde kleilagen af. Bovendien liggen plm. 10 km
noordelijker op deze oude „kwelder" enkele sterk gepodsoleerde oude schoorwallen, die tot plm. 10 m hoogte reiken." Zowel het een als het ander wijst
volgens hem op een mariene afzetting.
BARKER verdeelt hiermede de fluviomariene sedimenten volgens IJZERMAN
(1931) in het gebied van Moengoe Tapoe tot de zeekust in:
a. eenoudekwelder- enwadvlaktelandschap met enkeleoude schoorwallen en
b. de jonge lagune-, schoorwal- en strandwalfase, waarin ritsencomplexen
worden aangetroffen.
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In dit hoofdstuk zullenwe onsalleenbezighouden met het onder a genoemde
landschap. BARKER concludeert, dat na de sedimentatie van de oude kwelder
een negatieve zeespiegelverandering heeft plaats gevonden, die ook reeds
moet blijken uit de ligging van 3 oude schoorwallen tamelijk ver zeewaarts,
doch die volgens hem duidelijker spreekt uit de diepe insnijding van de Waneen de Djaikreek in het oude kwelderlandschap, de reliefomkering in het
laatste landschap en de afnemende hoogteligging van dejongere walsystemen
inzeewaartse richting. Hij concludeert tot eenopheden regelmatig voortgaande
relatieve daling van de zeespiegel. BROUWER (1953) specificeert dit voor de
jonge kustvlakte in het betrokken deel doch geeft geen verdere gegevens voor
de oude kustvlakte.
In 1950 (SYLLABUS) werd besloten de naam „oude kustvlakte" in de thans
toegepastebetekeniste gebruiken, zoalsook VAN DER EIJK en HENDRIKS (1953)
dit deden n.l. in de betekenis van het gebied tussen dejonge kustvlakte en het
deklandschap. Zij verdelen de oude kustvlakte in het oude schoorwallenlandschap en het oude wadvlaktelandschap.
In een later artikel bespreekt BARKER (1951) een indeling van de bodemprofielen van savannegebieden, die op de Natuurwetenschappelijke Expeditie
werden waargenomen. Deze indeling is zuiver gebaseerd op de morfologie
der profielen en niet op het landschap.
De geologen duiden de oude kustvlakte aan met de naam Coropinaserie.
SCHOLS en COHEN (1953) zeggen, dat deze is opgebouwd uit mariene sedimenten, zowel zware en storage kleien als zanden. De ontsloten delen
van de serie liggen iets hoger dan de jonge kustvlakteformatie. Ze verdelen
de Coropinaserie in:
a. het oude kustwallenlandschap en
b. het oude wadvlaktelandschap.
Onderverdeling van de oude kustvlakte
De oude kustvlakte of deCoropinaformatie wordt thans door onsvan N naar
Z in 3 landschappen verdeeld. Het eerste is het noordelijke oude-kleivlaktelandschap of Granmanlandschap, dat bestaat uit restanten van een oud kleivlaktelandschap dat ten N van het volgende landschap is gelegen. Het tweede
landschap is het oude-ritsenlandschapof het Lelydorplandschap. Het derde is
het zuidelijke oude-kleivlaktelandschap of het oude-kleivlaktelandschap in
engere zin, dat korter wordt aangeduid met de naam Paralandschap.
Het noordelijke oude-kleivlaktelandschap werd binnen het karteringsgebied
aangetroffen tussen de zuidelijkste en oudste rits van de jonge kustvlakte en
de meest noordelijk gelegen oude rits van het oude-ritsenlandschap. Het
landschap heeft grotendeels storage gronden, in wisselende matig hoge ligging
(ongeveer op 10,50 m S.P.), doorsneden door lager gelegen lopen en kreken.
De bodemgesteldheid vertoont een sterke overeenkomst met die van het
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zuidelijke oude-kleivlaktelandschap. NaarhetN toewerd deoudsteritsvan de
jonge kustvlakte overde geerodeerderestenvandit Granmanlandschap afgezet.
Elders in Suriname beschreven BARKER en LANJOUW (1949) „zeer jong
aandoende en totaal afwijkende oeverlijnen" bij de zwamp die de oude en
de jonge kustvlakte scheidt in het trace van Moengo Tapoe naar de kust.
De morfologie van deze zwamp stemt overeen met die van zwampen in het
Granmanlandschap. Deze „zwiebelzwamp" maakte het de Natuurwetenschappelijke Expeditie onmogelijk om naar de kust door te werken, daar de
dragers niet over de drijvende vegetatie in deze zwamp konden lopen. Onderzoek betreffende de bodemgesteldheid werd in deze zwamp weinig verricht.
In andere delen van Suriname ontbreekt dit noordelijke oude-kleivlaktelandschap meestal geheel en gaan de gronden van de oude en de jonge kustvlakte geleidelijk of scherp in elkaar over.
Ten Z van het noordelijke oude-kleivlaktelandschap vinden we in het
karteringsgebied het oude-ritsenlandschap of Lelydorplandschap. De landschapselementen, waar de zandige gronden van de Lelydorplandschap worden aangetroffen, hebben meestal een duidelijk gestrekt karakter, soms zien we ook
rondere vormen. Het patroon, waarin de bodemtypen binnen de landschapselementen worden aangetroffen en waaruit een W N W - O Z O strekkingsrichting in het gebied ten zuiden van Lelydorp is af te leiden, wisselt sterk
doch stemt in hoofdtrekken overeen met het patroon van de ritsen in de jonge
kustvlakte. De verschillen met een schoorwallenpatroon zijn zo duidelijk, dat
we besloten in deze publicatie de naam oude-ritsenlandschap te gebruiken.
De hoogte van de toppen van de oude ritsen neemt van N naar Z geleidelijk
toe van 13 tot 15 m S.P.
De strekkingsrichting wordt op talloze plaatsen onderbroken door een laaggelegen, nat tot dras krekensysteem, dat op het eerste gezicht vrij willekeurig
lijkt, maar waarin een met de strekkingsrichting overeenkomende richting is
te bespeuren.
De ligging van het oude-ritsenlandschap is in de tot dusverre onderzochte
gebieden steeds noordelijk van de grote en aaneengesloten oppervlakten van
het zuidelijke oude-kleivlaktelandschap. Hieruit zou tot afzetting in een later
stadium van de Coropinaformatie geconcludeerd kunnen worden.
Ten zuiden van het Lelydorplandschap worden een aantal afgeronde
eilanden en schiereilanden aangetroffen, van varierende grootte maar meestal
van een grote oppervlakte. Deze droge tot drasse hoger liggende terreinen
zijn omgeven door altijd nat of dras blijvende zwampen, waarvan uitlopers
indedrogeterreinenindringen. Debodemopdezeeilandenbestaat overwegend
uit stoffige gronden, die in meest matig hoge ligging (rond 12 m S.P.) wordt
aangetroffen. Plaatselijk vinden we bijmenging van zand. Gezien de ontstaanswijze (zie §2 van dit hoofdstuk) duiden wij dit landschap aan met de naam
(zuidelijke) oude-kleivlaktelandschapof Paralandschap.
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De landschappen van de oude kustvlakte liggen dus op een hoger niveau
dan de landschappen van de jonge kustvlakte. Een hogere zeestand tijdens de
vorming wordt uit deze verschijnselen verklaarbaar geacht. Tot deze conclusie
kwamen eveneens alle auteurs die zich met de oude kustvlakte hebben bezig
gehouden. (BARKER, VAN DER EIJK en HENDRIKS).
§ 2.

ONTSTAANSWIJZE VAN DE OUDE KUSTVLAKTE

In geologische boringen, welke in de jonge kustvlakte werden verricht,
zagen we dat in bepaalde lagen sterk roodgevlekte kleien optreden. Deze
kleien worden ook in de ondergrond van de oude kustvlakte aangetroffen.
Ze zijn zandig in het Lelydorplandschap en stoffig in het Paralandschap.
Het kleipakket is sterk gelaagd.
Doorsneden van de oude ritslichamen zijn slechts op enkele plaatsen binnen
het gekarteerde gebied voldoende diep gegraven om over de ondergrond van
deze zandlichamen een indruk te verkrijgen. Evenals bij het ritsenlandschap
in de jonge kustvlakte zien we een uiterst sterke gelaagdheid optreden. De
textuur wisselt over zeer korte afstanden en op onregelmatigewijze van zandig
tot sterk kleiig. De zandiger lagen zijn vaak meer bruin gevlekt dan de kleiige,
die zeer sterk rood gevlekt zijn. In een trensprofiel langs de Sumatraweg
waren in de als geheel zeer fijn gelaagde en overwegend zandige ondergrond
meest dunne kleilagen zichtbaar, die uitwigden en in het zandlichaam verdwenen of waarin soms bij grotere dikte van de kleilagen weer zandlenzen optraden. Ook in de afgravingen van de Billiton Maatschappij te Onverdacht,
waar de zandige deklaag wordt verwijderd voor het uitgraven van bauxiet,
zien we dezelfde sterke gelaagdheid zeer diep optreden.
De ondergrond is in Onverdacht een zandige klei, waarin plaatselijk zwaardere doch steeds nog zandige lagen voorkomen. Het gehele pakket vertoont
een sterke rode vlekking, plaatselijk iets bruiner. In de diepe ondergrond tegen
de bauxietlaag aan.zien we in het pakket enkele grofzandige lagen, die zeer
sterk op Zanderijmateriaal gelijken. De bauxiet hieronder wordt afgedekt door
een in dikte wisselende ijzerhoudende deklaag aan de bovenzijde welke voor
de exploitatie dient te worden verwijderd. Bij een te groot ijzergehalte is deze
laag waardeloos; bij een lager ijzergehalte levert deze deklaag een „lowgrade"
bauxiet. Onder de bauxiet wordt kaoliniet aangetroffen die wit tot fletsgeel
gekleurd isenwaarin in scheuren enwortelpijpjes gibbsiet is uitgekristalliseerd.
De kaoliniet heeft plaatselijk een rode vlekking. Onder de kaoliniet wordt
meestal een sterke afwisseling van grofzandige en kaolienhoudende lagen
aangetroffen. De bauxietafzetting te Onverdacht behoort tot de- „Mediumlevel bauxite" volgens de indeling van VAN KERSEN (1955).
Ten Z W van Lelydorp werden in een aantal diepe boringen door de
Billiton Maatschappij in de contactlaag tegen de geelgevlekte meer kleiige
ondergrond enigemalenschelpenaangeboord. OokdeG.M.D. boorde schelpen
aan in de boringen No. 2, 1en 3ten N van Lelydorp aan de rand van de Gran81

manzwamp inde diepe ondergrond aan de basis van de roodgevlekte lagen
tegen de onderliggende overwegend geelgevlekte klei (fig. 4). Ook dit voorkomen van schelpen inde ondergrond komt overeen met het optreden van
de schelpen aandebasisvanderitsen van dejonge kustvlakte (GEIJSKES 1952).
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Het Paralandschap heeft volgens de resultaten der boringen eveneens een
sterk gelaagd karakter. Diepe doorsneden werden niet aangetroffen, waardoor
deze gelaagdheid niet werd gezien.
Het ontstaan van het oude-kleivlaktelandschap en de daarin optredende
stoffige gronden werden door BARKER (1949), VAN DER EIJK (1953) en VAN
DER EIJK en HENDRIKS (1953) aan elkaar verbonden. Deze auteurs beschrijven
het ontstaan van het Paralandschap als eerst dat van een wad, later van een
kwelder waarvoor zich op enige afstand van de kust een aantal schoorwallen
vormde. VAN DER EIJK en HENDRIKS noemen ook rivierinvloed mogelijk.
BARKER (1955) bespreekt de meelkleien ten N van Moengo Tapoe en gronden
nabij Republiek, die lage cijfers van de „lutum/slibverhoudingen" laten zien,
hetgeen volgens hem wijst op sedimentatie onder brakwatercondities.
ZUUR (1951) en MULLER en VAN RAADSHOVEN (1947)bespraken het optreden
van lage verhoudingen tussen de fracties 0-2 en 2-20 micron o.a. voor het
Noordoostpoldergebied, terwijl WIGGERS (1955) de omstandigheden voor het
ontstaan van deze z.g. sloefafzettingen uitvoerig behandelt. De stoffractie
(2-20 micron) wordt volgens deze theorieen beschouwd als typisch behorende
bij de milieus van kwelders of wadvlakten. Het mariene slib wordt volgens
FAVEJEE (1951) getransporteerd in een vlokgrootte van 16-25 micron. Bij
vermindering van het zoutgehalte, dus bij brakwatercondities, peptiseert dit
slib en er vormen zich subfracties, die zich onafhankelijk van elkaar gedragen.
De kleinste fractie, de klei, komt onder wisselende stroomsnelheden zoals bij
eb- en vloedbewegingen niet of slecht tot afzetting en kan door getijdebewegingen worden weggevoerd. Derhalve daalt de verhouding tussen de fracties
0-2 en 0-16 of 20 micron.
De genoemde auteurs over Suriname kunnen met deze ontstaanswijze
echter niet verklaren, dat zowel het Zanderijlandschap als het Lelydorplandschap aan de zandige flanken meestal overdekt zijn door het stoffige bodemmateriaal; weliswaar is de situatie soms onduidelijk geworden door homogenisatieverschijnselen tegen de contactvlakken. De verklaring van het stoffige
materiaal van het Paralandschap moet naar ons gevoel berusten op bodemvorming in marien afgezette kleigronden. Hierbij heeft zich de kleifractie
(0-2 micron) naar diepere lagen verplaatst. Het is opvallend dat de zwaardere
B-lagen in de profielen bijna steeds op dezelfde diepte (70-80 cm) optreden.
Verder zien we dat de sedimenten van het Paralandschap, die gemiddeld
10 m dik zijn 1 ) en welke rusten op meest grofzandig — waarschijnlijk
verspoeld — Zanderijzand, slechts een B-laag van stoffige klei van een paar
meter dikte laten zien. Onder deze stoffige kleien worden normale kleien
aangetroffen, die granulometrisch niet van mariene kleien afwijken. Het
*) Gemiddelde dikte van de kleiige sedimenten tot de eerste grofzandige bag in het
S S a n c f e S a p uit 19 boringen van de G.M.D. tussenOnverwachten Republiek langs
de Landsspoorweg.
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Paralandschap kan daarom feitelijk beter met de naam: oude-kleivlaktelandschap worden betiteld.
De genoemde grofzandige lagen zetten zich zoals in fig. 2 werd aangegeven
en daarbij werd besproken, voort onder het Lelydorplandschap en de jonge
kustvlakte; wij zagen reeds dat het water in deze zanden wordt gebriiikt voor
de drinkwatervoorziening.
Uit het voorafgaande zien wij dat er twee oude-kleivlaktelandschappen —
n.l. eenzuidelijk en somseennoordelijk —inverschillende delenvan Suriname
kunnen worden onderscheiden. Voorts zagen we dat de roodgevlekte klei,
zoals deze thans in het oude-ritsenlandschap in de ondergrond wordt aangetroffen, zich naar het noorden toe over een veel grotere afstand uitstrekt
dan de huidige verbreiding van de Coropinaformatie. W e zien deze laag in
de diepboringen optreden.
Wij veronderstellen uit deze gegevens, dat zeewaarts meerdere oude-ritsenen oude-kleivlaktelandschappen moeten hebben bestaan. Het thans aanwezige
oude-ritsenlandschap wordt algemeen beschouwd te zijn gevormd bij een
hogere zeestand dan de huidige. Verder beschouwen we de vorming van de
ritsen als een verschijnsel, dat bij een regressie behoort.
Na de vorming van deze ritsen- en kleivlaktelandschappen moeten hierin
door de normale erosie een aantal fluviatiele erosiegeulen zijn gevormd.
Dergelijke verschijnselen kunnen op enige plaatsen (b.v. bij de Tawajarikreek)
worden geconstateerd. Bij het voortschrijden van de regressie kan in dergelijke
riviertjes een belangrijk verval ontstaan. Het gevolg hiervan is dat zich terugschrijdende erosie ontwikkelt, waarbij het patroon van deze erosiegeulen zich
aande strekkingsrichting vanhet landschap aanpast. In het Lelydorplandschap
ontstonden zodoende een aantal erosiegeulen; in het Paralandschap waar een
andermoedermateriaal engeringehoogteverschillen aanwezigwaren,zullendeze
fluviatiele terugschrijdende erosiegeulen van beperkter omvang zijn geweest.
De verlaging van de grondwaterstanden werkte de bodemvorming in de
hand. Onder de heersende klimatologische omstandigheden voltrok zich een
lateritisatie in de gronden binnen de Coropinaformatie. Het oorspronkelijk
gelaagd afgezette sediment veranderde hierdoor in diepe sterk rood gevlekte
profielen, waarin de gelaagde structuur in de ondergronden behouden bleef,
ondanks de vlekkingen.
Deze regressieperiode werd, zoals uit de profielen van de erosiegeulen is
te zien, gevolgd door eenperiode vantransgressie. Deze transgressie moet voor
vele sedimenten van catastrofale aard geweest zijn. Het overgrote deel van
deze door bodemvorming veranderde sedimenten werd weggeslagen; waar
ze geheel of gedeeltelijk aanwezig bleven, werden de landschapsvormen sterk
versneden. Het mariene transgressievlak ligt thans in de boringen aan de
bovenzijde van de roodgevlekte lagen onder de jonge kustvlakte en dagzoomt
nabij Lelydorp in de restanten van het noordelijke oude-kleivlaktelandschap.
De bij de voorafgaande regressie verdiepte beddingen van de Surinaamse
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rivieren, de geulen van de zijrivieren en de erosiegeulen dienden tijdens deze
transgressie alsdetoegangspoorten voorhetwater. Getijdewerking modelleerde
verder de bestaande erosiegeulen in het Lelydorplandschap en versneed de
kleigronden van het Paralandschap. Wij laten bij dezetransgressie het absolute
niveau van het land verder buiten beschouwing; we vermoeden alleen, dat
deze verschijnselen zich bij een lagere ligging van het land zullen hebben
voorgedaan.
Aan het einde van de transgressie waren enige complexen van het Lelydorplandschap volledig verdwenen. Ook meerdere zeewaarts gelegen oude-kleivlaktelandschappen zijn aan deze transgressie ten prooi gevallen en werden
volledig overslikt; enkele restanten noord van nog bestaande complexen
Lelydorplandschap werden gespaard. Elders werd alleen het zuidelijke oudekleivlaktelandschap gespaard en vertoont dit thans duidelijke afschunngsverschijnselen, terwijl het Lelydorplandschap verdween (Wayambo-nvier).
De thans bestaande complexen Lelydorplandschap zijn meest sterk versneden. Alleen in het O en midden van Suriname liggen minder versneden
complexen. Het is op de overzichtskaarten van Suriname opvallend, dat de
meeste versneden complexen worden aangetroffen waar we de diepe landinwaarts gaande trechters van de rivieren zien, welketrechters by de transgressie
een belangrijke rol moeten hebben gespeeld.
,
Aanhet eindevandetransgressievond een opvulling met klei plaats van de
doorgetijdewerking verbrede enverdiepteerosiegeulen, zowelin het Leiydorpals in het Paralandschap. Deze opvulling vond in meerdere stadia plaats, geziendeoudevegetatiehorizonteninde getijdekreken van de Goropinatormatie.
Na de besproken transgressie volgde tijdens een volgende regressieperiode
afzetting van de ritsencomplexen van de jonge kustvlakte tegen de restanten
van de noordelijke oude-kleivlakte, zoals bij Lelydorp, en tegen de oude ritsen
van de Coropinaformatie, zoals b.v. bij Wanhatti en omgeving in het O van
Suriname het geval is.
,. ,
j
^-j 1 ^i,„„
In het Lelydorplandschap ontstonden, aansluitend aan de getijdekreken,
later weer erosiegeulen in de zandlichamen en secundaire bodemvormingen,
door hoge grondwaterstanden beinvloed. In het Paralandschap zyn deze
verschijnselen veel zwakker door de geringere hoogteverschilien.
In het navolgende willen we proberen deze regressie-transgressie-regressie
in de geologische tijdschaal in te passen.
W e kunnen ons de vorming van de Coropinaformatie en de bodemvorming
denken in het Pleistoceen en wel in het laatste: interglaciaal (R^s-Wurm .
het Eemien, hoewel een grotere ouderdom, zoals het He interglaciaal (MindelRiss) niet kan worden uitgesloten. In de Wurm-ijstijd vond een regressie
plaats, die zeestanden moet hebben gegeven van 60 tot 80 m onder de huidige
(VAN ANDEL en POSTMA 1954; KUENEN 1950) Hierbij werd uiteraard de
erosiebasis van de rivieren-sterk verlaagd, terwylde bodemvorming by sterk
verlaagde grondwaterstanden doorging. Na het Wurm zien we de holocene
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transgressie, die catastrofale gevolgen heeft gehad; deze transgressie eindigde
en ging over in een regressie waarin de afzetting van de kleipakketten en de
ritsenvandeDemeraraformatie plaatsvond,welkedusvanholoceneleeftijd zijn.
De recentere zeespiegelschommelingen (BENNEMA 1954) zouden bij transgressie aanleiding kunnen geven tot afbraak der ritsenbundels en zouden de
abrasievlakken in de ritsen tot gevolg kunnen hebben. Over het Garnizoenspad
loopt een dergelijk vlak, dat de schelpzandritsen van de zeer-fijnzandige
ritsen scheidt (VAN DER VOORDE 1955). Noordelijker treedt zeker nog een
abrasievlak op. VAN ANDEL en POSTMA (1954) bepaalden met behulp van de
C14-methode het zich ontwikkelen der schelpgemeenschappen op ± 1000 jaar
geleden tijdens een recente transgressie en het afsterven van deze gemeenschappen op ± 700 jaar geleden.
Het ontbreken van belangrijke hoogteverschillen tussen de toppen van de
oudste ritsen in de strook Lelydorp-Paramaribo-zeekust zou mogelijk kunnen
worden toegeschreven aan een geringe ophefHng in het midden van Suriname
vergeleken met het oostelijke deel van Suriname, waar hoogteverschillen tot
7 m voorkwamen in het trace Moengo Tapoe-zeekust (zie BROUWER 1953).
In hoeverre bij Paramaribo tevens sprake is van klink in de dikke laag slappe
en waterrijke sedimenten, tegenover minder klink in het oosten van Suriname
door het dunnere pakket sedimenten op het ondieper voorkomende vaste
gesteente (D'AUDRETSCH 1950), kan zonder nader onderzoek niet worden
uitgemaakt.
BARKER (1956) concludeert uit de aanwezigheid van het kleimineraal illiet
in de sedimenten en uit de hoogteligging van de sedimenten van de Coropinaformatie dat deze formatie van Pleistocene ouderdom is en noemt PraeWiirm, mogelijk zelfs prae-Priss.
Ook in andere landen in het Caraiibischgebied zijn afzettingen, vergelijkbaar
met dejonge endeoudekustvlakte in Suriname, bekend. LEBLANC en BERNARD
(1954) beschrijven de kustverschijnselen in Louisiana (U.S.A.). Langs de
kust treft mendaar zandritsen aan, cheniersgenaamd,dieveelovereenstemmen
met de ritsen in de jonge kustvlakte van Suriname. Uit het laat-Pleistoceen
worden „barrier-islands, deltas, meanderbelts en beach ridges" vermeld op
1-6 m boven het huidige zeeniveau, welke verschijnselen overeenstemmen
met dievandeoudekustvlakte,althanswatdehoogteligging vande sedimenten
betreft. Deze sedimenten zijn volgens de schrijvers aanzienlijk verweerd,
geoxydeerd en geerodeerd. De rivieren snijden diep in hun beddingen, evenals
dit in Suriname het geval is.
KUENEN (1954) bespreekt de verschillende niveaus waarop zich oude kustverschijnselen vertonen, thansmeestalverlandinwaarts. FLINT (1947) beschrijft
de Suffolk scarp in de U.S.A. op 20-30 voet (7-10 m) boven zeeniveau in het
Riss-Wurrmnterglaciaal (Sangamon interglaciaaL in U.S.A.), die mogelijk
vergelijkbaar is met de oude kustvlakte in Suriname.
86

HOOFDSTUK 7
D e grondcn van de oude kustvlaktc
§ 1.

D E GRONDEN VAN HET NOORDELIJKE OUDE-KLEIVLAKTELANDSCHAP OF
GRANMANLANDSCHAP

1. Terreinsgesteldheid
De terreinsgesteldheid van dit landschap is moeilijk te overzien, daar het
vrijwel geheel zwamp is waarin slechts enige hogere terreingedeelten worden
aangetroffen. Het landschap binnen het karteringsgebied kan worden gescheiden in een oostelijk en een westelijk deel, welke scheidmgshjn ongeveer door
de weg Paramaribo-Lelydorp wordt gevormd.
_
In het oostelijke deel ligt het brongebied van de Tawajankreek «diehier
in de zwamp ontstaat, met veel lussen en slingers naar het W stroom.en
uiteindelijk in de Saramaccarivier uitmondt In dit ded van de zwamp^ e n
we een aantal iets hogere terreingedeelten, vlakke platen, ^ ^ ^ g f
leem-bovengrond rust op een sterk roodgevlekte ondergrond van^stoffige Ida,
deze ondergrond is geheel vergelijkbaar met die van het ^ f ^ * £
Tussen de vlakke platen ligt een kreeksysteem, waarm de f ^ n b estaan
uit jongere kleiopvullingen in de krekenen m de stroomdraacIvande Tawa
jarikreek. De platen staan in de regentijd dras en ^ ^ ° f k ^ J Z l e

Zuidelijker komt uit het Lelydorplandschap in noordelij:e n * * g « ^ * ™ *
systeem aan via de Javaweg en de Tawajanweg dat:a c h ^ d e Tawajankree^
verenigt. Overigens is vrijwel het gehele westehjke deel zeer ^ a m p g rne^
plaatselijk tot 2 m water in de regentijd In de drogetyd binven grc*: delen
nat en alleen de iets hoger gelegen delen ^ n
f ^ J ^ f j ^ Z
h
grote eilanden in deze zwamp, waarvan het ene
f f , ^ v e ^ t f £ ^ .
kleiplaat, het andere uit een geisoleerd g ^ / ^ ^ J ^ ^ e r maarTn
landschap. Op de kleiplaat staat in de regentyd 40
^ ^ ^ ^ ^ ^
de droge tijd komt de plaat droog te staan Op de ^ f ^ o p ^ n d e n we de
normale bodemtypenvan het
^
^
^
^
'
T
^
^
^
^
strookwaar sterkevermengingtussen dekleienendezandgrondenis opgetreden.
2. Landschapselementen van het noordelijke oude-kleivlaktelandschap
Uit de beschreven terreinsgesteldheid volgt, dat we het Granmanlandschap
in twee landschapselementen kunnen verdelen en wei:

a. de p l a t e n ; deze omvatten die delen van het landschap, die boyen de
zwampen uitsteken en die als afgeronde lichamen voorkomen. Plaatselijk zijn
de oudste ritsen van het ritsenlandschap van de jonge kustvlakte tegen de
platen afgezet. De ritsen zijn dan duidelijk herkenbaar; soms zijn deze ritsen
vaag en zij vallen dan alleen op door zeer kleine hoogteverschillen of door de
bijmenging van zand in de bovengrond — waardoor leem gevonden wordt —
meestal in langgerekte en smalle stroken.
De hoogteverschillen binnen deze platen verlopen zeer geleidelijk. Er zijn
iets hogere gedeelten; het grootste deel is vrij vlak en vertoont een sterke
ontwikkeling van kawfoetoes met een paar m 2 oppervlakte. In de regentijd
staat het water tussen de kawfoetoes en zijn deze dras. In de droge tijd is het
terrein droog. De gronden zijn slechts hier en daar ontgonnen en zijn overwegend met secundair drasbos bedekt.
b. de geulen, die alle lagere delen van het landschap omvatten. Ze bestaan
uit twee componenten (1) het kreeksysteem tussen de platen en (2) de bedding
van de Tawajarikreek met dehierin verlopende stroomdraad. In de oeverstrook
langs de kreekbedding die overwegend met varens, adroe (Cyperus spec.) en
Jussieuais begroeid, daalt de waterstand in de droge tijd tot in het maaiveld.
In de regentijd staat dit terrein tot plm. 1,50 m diep onder water. In de stroomdraad daalt de waterstand zelden tot in het maaiveld; de stroomdraad blijft
meest nat tot dras. De begroeiing is hier overwegend adroe, plaatselijk stroken
waterpaloeloe (Heliconia spec.); in de diepste delen groeit waterbebe (Pterocarpusofficinalis) enpanta (Fusaea longifolia)met moko-moko (Montrichardia
arborescens).Een dikke laag pegasse wordt vooral in de bebe-gedeelten aangetroffen.
3. Bodemreeksenenbodemtypenvanhetnoordelijkeoude-kleivlaktelandschap
De bodemreeksen sluiten zich nauw aan bij de landschapselementen en we
onderscheiden de volgende reeksen (zie tabel 4):
a. plaatgronden : PI;
b. geulkleigronden : Gk;
c. geulzandgronden: Gz.
Plaatgronden
Het grootste deel van de plaatgronden wordt ingenomen door de stoffige
plaatleemPI 1. De gronden liggen op zwak bolle totvlakkeplaten en vertonen
hierdoor eenlagerelatieveliggingeneensterkewateroverlast. Grote kawfoetoes
tot 1 m 2 oppervlakte — worden aangetroffen, gescheiden door geulen van
20 cm diep en meer. De bovengrond bestaat uit een weinig humeuze bruine
stoffige leem, die rust op een grijze A2-laag vanstoffige leem,welke vrij scherp
overgaat in een stoffige klei B2t-laagmet talrijke, zeer grove, duidelijk verticaal
gerichte rode vlekken. Degrondenvertonen eenredelijke tot zwakke structuur,
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Tabel 4—Table4
Overzicht van delandschapselementen, bodemreeksen en bodemtypen van het noordelijke
oude-kleivlaktelandschap
Landscape elements, soil sequences and soil types of the northern old clay landscape
Landschapselementen
Landscape elements

Bodemreeksen
Soil sequences

Bodemtypen
Soil types
stoffige plaatleem PI1

Platen

Plaatgronden PI

stoffige plaatklei PI2
natte geulkleigrond Gk1

GeulkleigrondenGk
Geulen

drasse geulkleigrond Gk2
drassegestoordegeulkleigrond Gk 3

GeulzandgrondenGz

natte geulzandgrondGz

die inde stoffige kleiondergrond in een grove (afgerond) b l o k k ^ ^ J
overgaat. Deuniformiteit vandeze platen 1S groot In
**j^™Kte^
treden laagjes op waar fijn zand inde stoffige klei is bygemengd. Deze laagjes
zijn over grote afstanden door deplaten tevervolgen.
Profielbeschrijving PI1.
•7,,-,« Ac- Hnnttuinweg,
naast de raai,
g
De kuil ligt op deplaat inde Granmanzwamp ^
^
m a i s w e r d geplant.
ongeveer bij piket 9. H e tboswerd vry recent gekapt er ge:
>
3Q c m h o g e
Het terrein is voor 6 0 % bedekt metgrote (tot1% m °PP*™* ^ d e A l a a g s l e c h t s
kawfoetoes metvele wormenexcrementen. Tussen de kawfoetoes
a
13 cm dikendeA 2 g laag 12cm. DeB2tg laag ligt vlaK.
grijsbruine(10
(10YYRR5/2)
5/2)humeuze
humeuze ss tt oot fo fg ie g^ e e^ r^n ^^ ^- -^ r S; ZW
0-25 (cm) grijsbruine
a ak
k Sklevend
L v S
A.
4-;„;t»;+. mmatige
wormenactiviteit;
zeerfune
fynealgerona
afgerond DIOKJ^SC
bioKKig
a toi> zeer
Ai
en plastisch, vast, hard totwemig hard,
geleidelijke regelmatige begrenzmg met
. { fi. d u i delijkbruingeel
lichtgrijze (10YR 7/1-7/2) stoffige l e e m / ^ ^
poreus); iets klevend en
25-58
A2g
(10-7,5 YR6/8) wortelroest; stmctuur oos ( ^ s i e ^ , po J , ^ w o r m e n a c _
plastisch, vast tot openwrijfbaarwemig »
a l d a a r z e e r p o r e u s e n met
tiviteit, vooral in de laag ™ « ^ f ^ ^ g , i n d e porien; roest in hetonhumeuze lichtbruingnjze (10 YK o/A) coaui s
derste deel derlaag toenemend;
scherpe regelmatige begrenzing met
, tot veel grove duidelijke don58+
l i c h t & z e (10 YR 7 / 1 - 7 / 2 ) . f ^ J f S w e l k L t e r k v e r t i ^ l i s g e B
2tg
kerrode totoranje (7,5 R 3/8-7,5 ^ o p
blokkigetot afgerond
richt in het centrum der s t r U c t u u r e l e m e r ^ n s t e r K e ^ n ^ ^ ^ ^ . ^
^
blokkige stmctuur met hchtgnjze ( 1 0 ^ K lJvottdmeSti
plaatselijk, vooral
onduidelijke oranje (7,5YR 6 ' 8h C w t r fdd o o r ; klevend en plastisch, vast tot
op
horizontale
? Y dierlyke
°° ^
activiteit.
zeer
vast, hardvlakken
tot zeer schemert
hard; weinig
activit
Monsters 3425 t.m. 3427; zietabel IAen B.
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Aan de flanken van de platen, waar deze overgaan in de geulen, vinden we
de klei tot stoffige klei profielen, die behoren tot de stoffige plaatklei PI 2.
De gronden zijn humeus in de bovengrond; op geringe diepte treedt de rode
vlekking op in een AB-laag; dieper treffen we een zeer sterk rood gevlekte
stoffige klei B-laag aan. We kunnen deze profielen beschouwen als een stoffige
klei-bovengrond op dezelfde roodgevlekte ondergrond van de plaatgronden.
Profielbeschrijving PI 2.
De kuil is gelegen N van de Houttuinweg aan het Pad van Wanica op een vlakkeflank
van een plaat.
0-30 (cm) zeer donkergrijze (10 YR 3/1) klei met weinig middelmatig duidelijk oranjeAp
bruin (5 YR 5/6) wortelroest; massief, poreus, scheurend; klevend, plastisch,
openwrijfbaar, vast, zeer hard;
scherpe regelmatige begrenzing met
30-40
donkergrijze (10 YR 4/1-4/2) klei tot stoffige klei met grove duidelijke diepAC
bruine (7,5YR 5/8) vlekken; sterkefijne tot middelmatige prismatische structuur, (massief, poreus); klevend, plastisch, openwrijfbaar tot vast, zeer hard;
met een enkel rood (10 R 3/6) vlekje;
scherpe regelmatige begrenzing met
40 4- (85) lichtgrijze (10YR 7/1) stoffige klei met veel grove duidelijk tot sterke verticaal
C
gerichte rode (7,5 R 3/8-4/8) vlekken, omgeven door randen van oranjebruin
totgeel,(5YR5/8-7,5YR6/8-10 YR7/6);sterkegroveprismatische structuur.
Monsters 3422 t.m. 3424; zie tabel I A en B.

Geulen
De gronden in de geulen vertonen een sterke variatie, die samenhangt met
de gecompliceerde vormingswijze en met de wijze, waarop de sedimenten
in de geulen werden afgezet. De kleigronden van de geulen werden afgezet
op geerodeerde plaatgronden en op de zandondergrond van het oude-ritsenlandschap. Verder worden ook zandgronden aangetroffen.
We verdelen de geulgronden in twee bodemreeksen, n.l.:
degeulkleigronden Gk;
de geulzandgrondenGz.
Geulkleigronden
De geulen ontstonden ten gevolge van getijdewerking en zij werden in het
Lelydorplandschap uitgeschuurd tot in de zandige ondergrond, en in het
Granmanlandschap soms tot in de klei of stoffige kleilaag. Ze werden opgevuld met eenzware(stoffige) kleilaag,dieindikte sterkkanvarieren, afhankelijk
van de hoogteligging van degronden.Zodoende zijn bij de normale kartering
dne typen kleigronden onderscheiden en wel (1) 1,25 m klei in natte ligging
of (2) 1,25 m klei in drasse ligging of (3) een dunnere kleilaag, rustend op
roodgevlekte klei tegen de platen van het noordelijke oude-kleivlaktelandschap. In het algemeen zijn deze typen goed te scheiden en te begrenzen.
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Denattegeulkleigrond Gk 1neemtdelaagste

f

^

^

^

Z

in.Het profiel laat een humeuze kleiaen, in de d i e P * ^ ^
pegasselaag, die op ongeveer 20 cm overgaatm een hchtgnjze « ^ g t o g
met een geelbruine totbruingele vlekkmg, die naar beneaen
g
^
in intensiteit afneemt. Dematrix
^ ^ J ^ ^ ^ T ^ ^ ^
gaat naar hetgeel toe, devolumegewichten, dalen n a a d e ^ g « ^
de kleien zijn slap Het karakter ^ ^ ^ " . ^ f f i L n c n d e
hoogteligging. De dieper gelegen P ^ ^ ^ ^ t e r f J concentratie

» i ^ a S f fiC ltnVrmeerorganisedstofkomen
op alle diepten voor.
Profielbeschrijving Gk1.
.»a o — , Wvanwe,,lijn.1P*«4,in- « • * * • - • * - » J —
-20-0 (cm)
A 01.02. 03

0-8
A

-?n tnt -15 envan -5totu,
pegasselaag metdonkerder ^ g ^ ^ J ^ A r u i n (10 YR 3/2)en
waardoor kleuren zwart (10 YK / / i ; , zeer u
zwart (10 YR 2/1);
..
, beworteld;
bruine (10 YR 4/3) slappe zware klei, sterKDew

.„ tt&?s&«zsn£- «.p—**

igg

8-18
A'
J8
18-68
Cigg
58 + (70)
C2gg

*****

ao VR <» i * « « . — * • * w " r t " " b ™ m e

wortelpijpjes;
,, • t z w a rte vlekken langs wortels;
lichtgrijze (N6-10 YR 6/1) slappe klei met zwa
laag volumegewicht.

Het bodemtype Gk 2, de fe» l ^ ^ ^
ongeveer 20cmdikke pegasselaag opeen nu
kan stof zijn bijgemengd door verspoehng^Jrf,de
hogere ligging heeft een rterto v l ^ g m d e . p
afneemt naar de diepere lagen. De kleiondergroi
laag volumegewicht.
Profielbeschrijving Gk2.

j

^

S

t

S

t

n> D e i e t s

g

cn,

fiden

^

^

die snel

heeft e e n

In Granmanzwamp. lijn IIP * * 4 * . in een dras gedeelte met varens en adroe.
-10-0 (cm) zwarte (10 YR 2/1).pegasse, sterk korrehg;
Ao
scherp overgaande in
JJ j .
0-5
zwarte (10 YR 2/1) sterk humeuze zwareKie
I Ai gg
scherpe begrenzing met
.
5-15
lichtbruingrijze (2,5 Y 6/2) stoffige klei,
II A 2g
scherpe begrenzing met
kl j
t v e e l g r 0 V e duidehjke bruin15-35"
lichtgrijze (10YR 7 1 (stoffige?) ™ ^
a k pij pjes; zeer klevenden
III B gg ,
gele (10 YR 6/8) vlekken langs worteigang
eeleideliike begrenzing met
, , v\e\±en langs wortelgangen
35-65
S S n g r i j z e (10 YR 6/2)f ^ ^ f f i *
4/1-5/D vlekking; laag
C gg
metweinig grove zwakke donkergri]
volumegewicht.
g^

Langs de randen van de platen en tegen het Lelydorplandschap aan worden
kleigronden aangetroffen, die rusten op een roodgevlekte (stoffige) kleiondergrond. Het type G k 3, de drasse gestoorde geulkleigrond, vertoont een variatie
indedieptevanhet optredenvandestorendelaag.Nabijhet Lelydorplandschap
treden vaak ook zandige lagen op, soms ondiep, meestal dieper.
Profielbeschrijving Gk 3.
Bij piket 29inde raaivandeHouttuinwegnaardeHindoeweg,inhet overgangsgedeelte
tussen de plaat- en de geulgronden. Grondwaterstand in droge tijd + 5 cm.
0-20 (cm) zeer donkergrijze (10 YR 3/1) sterk humeuze zware (stoffige) klei; klevend,
I Aiigg
plastisch, openwrijfbaar; sterk beworteld;
scherpe regelmatige begrenzing met
20-43
donkergrijze (2,5 Y 4/1) stoffige klei met bruingele (10 YR 6/6) vlekking; in
Ai2gg
het onderste deel der laag door wormen vermengd met C materiaal; klevend,
plastisch;
scherpe regelmatige begrenzing met
43-150
witte (2,5 Y 8/2) zandige leem, toenemend grof duidelijk geel (2,5 Y 7/6-8/6)
II Qgg
gevlekt met bruine (7,5 YR 4/4) vlekken in geel en een enkel rood vlekje na
90 cm;
scherpe regelmatige begrenzing met
150 +
witte zandige klei met veel sterke rode (10 R 3/6-4/8) vlekking en rode conIII C2gg creties; zwak klevend, plastisch, openwrijfbaar tot vast, hard.

In de geulen worden plaatselijk stoffige kleigronden aangetroffen, vooral in
de geulen welke direct tussen de plaatlemen verlopen. Erosie van de stoffige
kleiplaten kan zijn opgetreden, waardoor een verward beeld ontstaat met zeer
onregelmatig opgebouwde gronden. De stroken zijn meest smal en werden,
afhankelijk van de ondergrond, bij Gk 2 of Gk 3 gevoegd.
Geulzandgronden
Het zand dat aangevoerd werd v66rdat de eerste rits van de jonge kustvlakte werd gevormd, kwam ten dele terecht in de geulsystemen van het
noordelijkeoude-kleivlaktelandschap.Hierdoor zijneenaantal geulzandgronden
gevormd, die in het verlengde liggen van de zandige haken van de doorbraak
in de eerste rits, die nabij het huidige Pad van Wanica afgezet werd op een
goed ontwikkeld kreeksysteem. Deze rits werd hierdoor niet aaneengesloten
en ononderbroken afgezet, maar vertoont een duidelijke doorbraak. De zandige
„spits" van deze rits heeft nabij de doorbraak een reeks van kleinere zandeilanden in de Granmanzwamp achtergelaten.
De bodemprofielen in deze zandige stroken en op de kleine eilanden vertonen in hun profielontwikkeling sterke verschillen, die ten nauwste samenhangen met de hoogteligging. De natte geulzandgrond G z heeft bij iets hogere
ligging een duidelijke Ai-laag, die tamelijk humeus is en die rust op een
A2-laag van sterk gevlekt karakter. De C-laag in de ondergrond vertoont
pijpvormige roestvlekking. Van een B-laag kan niet worden gesproken. De
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laaggelegen en steeds natte profielen hebben meest eenlaagonverteerd strooisel
(pegasse) op het profiel en een dunne Ai-laag, die tamelijk humeus is. Hieronder treedt vrijwel direct de C-laag op, die in de vlekking wortelpijpjes laat
zien. Het is voor deze beide gevallen zeer opvallend dat er vrijwel geen verschillen in de profielen optreden tussen zand- en kleigronden, indien de ligging
van beide in het terrein gelijk is. Karakter en aard van de vlekking zijn dan
gelijk.
De kleiplaat in het westelijk deelvan de Granmanzwamp
De kleiplaat, die in de Granmanzwamp werd aangetroffen, blijkt in het
betrokken gebied de enige te zijn. De grond bestaat uiteengeoxydeerde stoffige
klei, die tot bodemtype PI 2 werd gerekend. Daar uit andere delen van dit
landschap in Suriname zeer weinig gegevens over de gronden bekend zijn
wordt hier volstaan met een beschrijving van het overheersend aangetroffen
bodemtype.
Profielbeschrijving PI 2 (geoxydeerd).
Op de kleiplaat wordt overwegend het volgende profiel aangetroffen; in droge tijd
grondwaterstand tot 50 cm; in regentijd tot 40 cm boven maaiveld.
0-17 (cm) zeer donkergrijze (10 YR 3/1) humeuze zware klei met weinig zwak wortelAp
roest; beworteld; scheurend in grote polygonen; poreus door talrijke wormengangen; zwakke middelmatige afgerond blokkige structuur; klevend, plastisch,
vast tot zeer vast, hard tot zeer hard; in het onderste deel vermengd met
Aug materiaal door wormenwerking;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
17-43
sterk gevlektezwareklei;lichtgrijs (10YR 7/1) alsbasiskleurmetveel,middelAi2 g
matige, duidelijke geelbruine (10 YR 5/8) vlekking en matig duidelijk oranjebruin (5 YR 5/8) roest; zwakke fijne afgerond blokkige structuur; poreus;
sterk kievend en plastisch, vast, hard tot zeer hard; beworteld;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
45-65
zeer sterk gevlekte zware klei; wit (10 YR 8/1) en bruingeel (10 YR 6/8) veel
Qig
grof en sterk gevlekt; zwakke fijne afgeronde tot blokkige structuur; klevend,
plastisch, vast, hard;
begrensd (wrsch. geleidelijk, onder water in kuil)
65 +
idem gevlekte zware klei met in het bruingeel een toenemende, eerst matige,
Ci2gg
dieper veel, middelmatige duidelijke rode (10 R 3/6-4/4) vlekking; gelaagd
metzandiger lagen,waardoor variatieintextuur vanzwarekleitot zandigeklei.
Monsters 3363 t.m. 3365; zie tabel I A en B.

De flanken van deze stoffige-kleiplaat hebben een iets lagere ligging en
vertonen zandbijmenging. W e krijgen hierdoor sterk gevlekte leem-tot zware
leemprofielen; de plaat wordt door een strook Gk 1gronden van het Lelydorplandschap gescheiden.
In de randstrook tegen de jonge kustvlakte aan hebben we een brede en
vrij diepe loop of geul, die tot 50 cm en meer pegasse vertoont. Plaatselijk
ligt deze pegasselaag op gereduceerd zand met wortelpijpjes en bestaat de
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begroeiing uit moko-moko. Waar bebe wordt aangetroffen wordt eveneens een
zeer dikke laag pegasse aangetroffen en is de ondergrond vrijwel steeds klei,
die grijs en zeer slap is, en waarin bruine wortelpijpjes worden aangetroffen.
In diepe ondergronden worden enige malen lagen met pegasse of met een
hoog gehalte aan organische stof gevonden.
§ 2.

D E GRONDENVAN HET OUDE-RITSENLANDSCHAP OF LELYDORPLANDSCHAP

1. Oudere gegevens
Langs het trace in net oosten van Suriname zijn door de Natuurwetenschappelijke Expeditie 1948/49 werden vele waarnemingen over de gronden
van de oude kustvlakte en ook van het oude-ritsenlandschap verricht. Deze
werden tot nu toe slechts gedeeltelijk gepubliceerd (BARKER 1949, 1951,1954).
Systematisch bodemonderzoek in het oude-ritsenlandschap in het midden
van Suriname vond hierna plaats door HENDRIKS, later ook door GLAVIMANS.
Dit onderzoek betrof deterreinenvanhet Lelydorpplan endenaaste omgeving,
gelegen in het zuidelijke deel van het oude-ritsenlandschap. Het Lelydorpplan
zou als „pilot-scheme" dienen voor een groot aantal middelgrote landbouwbedrijven op de gronden van de oude kustvlakte. De plaats van vestiging van
het Plan werd sterk beinvloed door de bestaande grondrechten. De bodemgesteldheid op de terreinen van het Lelydorpplan was nog geheel onbekend.
HENDRIKS en GLAVIMANS (1953) publiceerden de resultaten van de kartering,
dieineen ruitennet van 100m (dehectare-indeling) werd uitgevoerd en waarbij
in de lijnen op afstanden van 20 m of minder werd geboord. Hun legenda
omvat een aantal eenheden, gebaseerd op de kleurontwikkeling in de gronden
naast een topografisch element (hoge of lage ligging). De kleurontwikkeling
bleek sterk gecorreleerd met de topografie. Uit de karteringen werd een bedrijfskaart op schaal 1 : 5.000 getekend, waarbij de aard en de diepte van
lagen die de beworteling stoorden werd aangegeven. Uit deze bedrijfskaart
werd een bodemkaart op schaal 1 : 10.000 afgeleid, waarbij de eerder genoemde eenheden als bodemseries werden aangeduid. Zij bleven omschreven naar
de ligging in het landschap en naar de kleurontwikkeling. De reproductie op
schaal 1 : 30.000 gaf een groot verlies in details.
In 1952 was door het Landbouwproefstation de kartering in het tweede
onderzoekgebied aangevangen. Dit gebied besloeg de overgang van de jonge
naar de oude kustvlakte, met een kartering in het noordelijke deel van het
oude-ritsenlandschap. De gevolgen van lagere absolute hoogteligging en van
slechte afwatering in dit noordelijke deel hadden meer invloed op de bodemprofielen dan door HENDRIKS en GLAVIMANS in het zuidelijke deel was geconstateerd. De bodemreeksen en bodemtypen werden van elkaar onderscheiden op de kenmerkenvan de profielen en vertoonden een sterke correlatie
met de topografische ligging.
VAN DER EIJK en HENDRIKS (1953 a, b) publiceerden intussen een alge94

meen artikel over de bodem- en landclassificatie in de oude kustvlakte. De
op de kaart 1 : 10.000 onderscheiden bodemseries, in totaal 10 stuks, werden
volgens de Amerikaanse classificatie met namen aangeduid. Een indeling naar
de great soil groups werd opgesteld, terwijl een bodemkundige indeling voor
het Paralandschap werd gegeven. De gehele onderscheiding droeg een voorlopig karakter, tot meer onderzoek zou zijn uitgevoerd.
Het tweede onderzoekgebied werd geleidelijk naar het Z uitgebreid, overlapte voor een deel de kartering in de omgeving van het Lelydorpplan en
werd in het oude-kleivlaktelandschap voortgezet. Voor de naamgeving van
de bodemseries werd aangesloten aan de namen, welke door VAN DER EIJK
en HENDRIKS waren gegeven. Voor de nieuw ingevoerde series werden andere
namen gekozen, terwijl de definities scherper werden gesteld.
2. Landschapselementenenbodemreeksenvanhetoude-ritsen- ofLelydorplandschap
Het Lelydorplandschap wordt door ons gesplitst in een tweetal landschapselementen waarvan het eerste, de k o p p e n — de droge terreinen — omvatten, die hoog zijn gelegen ten opzichte van het tweede element: de
g e t i j d e k r e k e n met de daaraan verbonden e r o s i e g e u l e n , welke laatste
een tussenpositie innemen, doch dichter bij de getijdekreken staan.
Op de droge terreinen onderscheiden we de volgende bodemreeksen:
I. Deruggronden
De ruggen vormen de hoogste delen van de koppen. Zij steken tot 2 m
boven het algemene niveau van het terrein uit. De ruggen vertonen een
gestrekt karakter volgens richting W N W - O Z O , varieren in breedte en zijn
hier en daar onderbroken. Naar het Z toe wordt het algemene niveau hoger.
De gronden van de ruggen bestaan uit lemig zand en zand. Ze vertonen een
goede-natuurlijke ontwatering, hoewel er bij brede ruggen enige vlakkere
delen voorkomen, waar deze ontwatering minder goed verloopt.
II. De plateaugronden
De vlak gelegen delen van de koppen worden met de naam plateaus aangeduid. De plateaus liggen op hetzelfde of op een iets lager niveau dan de
ruggen. De plateaus hebben dezelfde strekkingsrichting maar zijn zeer breed.
In absolute zin neemt de hoogteligging naar het Z weer toe. De gronden op
de plateaus zijn overwegend sterk gebleekte zandgronden, waarin langgestrekte
lager gelegen natte tot drasse stroken met leemgronden voorkomen.
III. De leemrug-enleemflankgronden
Als derde element van de koppen worden de leemruggen en leemflanken
onderscheiden. Ze vormen bol liggende tot zwak bol liggende delen van de
koppen. Ze zijn soms gestrekt, meestal echter elliptisch of afgerond of bij een
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bepaalde strekkingsrichting verenigd tot samenhangende reeksen als een snoer
kralen en in dit geval gescheiden door erosiegeulen. Ze vormen de laagstgelegen droge terreinen en de gronden zijn overwegend uit zandige lemen en
lemen opgebouwd. Op de leemruggen worden plaatselijk de zandige ruggen
(sub I) aangetroffen, waarbij dan de vorm der koppen langgerekter is. De bol
liggende leemruggen vertonen een goede afwatering, de vlakkere een slechtere.
De absolute hoogteligging van de leemruggen neemt weer naar het Z toe.
De flanken vanbrederuggenhebben leemgronden,dieslechts onbetekenende
verschillen vertonen met de gronden op de leemruggen. De leemflanken
werden ook tot hetzelfde element gerekend. Ze vertonen uiteraard variable
hoogteligging en sterk verschillende hellingen, hetgeen invloed heeft op de
bodemvorming.
IVa. De erosiegeulgronden
De erosiegeulen werden gevormd door de erosie van de hoger liggende
terreinen. Ze vormen de geleidelijke overgang tussen het droogliggende
terrein, de koppen, en de getijdekreken. De textuur van de gronden verandert
in de erosiegeulen, van hogere naar lagere ligging gaande, geleidelijk van zand
via stof tot klei, waarbij aan de getijdekreken wordt aangesloten. In de droge
tijd komt het grootste deel der erosiegeulen droog te staan; de geulen of
diepere delen blijven vochtig tot dras.
IVb. De getijdekreekgronden
De grotere en kleinere getijdekreken die het landschap doorsnijden, vertonen een bochtig en kronkelend verloop, dat echter in grote trekken aan de
strekkingsrichting van het landschap is aangepast. De gronden bestaan overwegend uit zware kleien, welke qua leeftijd tot de Demeraraformatie behoren,
doch plaatselijk zijn vermengd met zand uit het Lelydorplandschap, plaatselijk
een groter stofgehalte vertonen. De getijdekreken staan grotendeels het gehele
jaar onder water; alleen enkele kreken en de randen van de getijdekreken
bij geleidelijke overgangen naar de koppen komen in de grote droge tijd droog
of dras te staan.
Een overzicht van de landschappelijke classificatie tot en met het niveau
der bodemreeksen en van de taxonomische classificatie beneden de bodemreeksen wordt gegeven in tabel 5.
3. Bodemseries, bodemtypen en bodemfasen
De door ons onderscheiden bodemseries, -typen en -fasen worden in een
complex patroon aangetroffen. Voor de kartering bleek het noodzakelijk uit
deze eenheden complexen of associaties te vormen, die aan de landbouwkundige waarde en de schaal van de kaart waren aangepast.
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Tabel 5 — Table 5
Overzicht van de landschapselementen, bodemreeksen, bodemseries, bodemtypen en
bodemfasen van het oude-ritsenlandschap
Landscape elements, soil sequences, soil series, soil types and phases of the old-ridgelandscape
Landschapselementen Bodemreeksen
Soil sequences
Landscape
elements

ruggronden

Bodemseries
Soil series

Bodemtypen
Soil types

Notoboesie

fijn Zand

Guldenvlies

zeer fijn
lemig zand

Bodemfasen
Soil phases

N
zeer diepe diepe
goed - matig
ontwaterd

zeer fijn
lemig zand

Rijsdijk

zeer fijn zand

R

zeer fijn zand

P

Groenhart

stoffige klei

Gh

Bona

zeer fijne
zandige leem

koppen

idem

goed - slecht
ontwaterd

leem

leemflankgronden

erosiegeulen

getijdekreken

erosiegeulgronden

getijdekreekgronden

GO

Onverdacht

plateaugronden Palissade

leemruggronden

Symbool
Symbol

Wayambo

leem

Mocha

leem

Ongelegen

zfzandige leem

Pararac

zfzandige leem
leem

Tawa

zfzandige leem

Liba

zf lemig zand

B
D

goed - slecht
ontwaterd

B

Pr
goed - slecht
ontwaterd

T
L

zandige lopen

zl

stoffige lopen

si

ldeiige lopen

kl

Arapappa

zware klei

kl
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De ruggronden
De ruggronden worden in drie bodemseries verdeeld, waarvan de eerste,
deNotoboesie-serie, in het karteringsgebied tot de zuidelijkste oude-rits beperkt
is. De twee andere series worden op alle andere ruggen aangetroffen.
De Notoboesie-serie heeft een type: fijn zand en wordt op fijn, minder
sterk gesorteerd zand aangetroffen. Deze serie wijkt door de textuur, de kleur
en de profielontwikkeling van alle andere zandgronden af. De ligging op de
zuidelijkste oude-rits, die de hoogste absolute ligging vertoont, heeft een
diepe ontwatering tot gevolg gehad, die mogelijk de lateritische tendens in de
bodemontwikkeling heeft beinvloed, hierbij geholpen door de iets grotere
grofheid vanhet zandvergeleken met deoverigezandgronden uit het Lelydorplandschap. Het profiel vertoont twee B-lagen, waarvan de bovenste laag een
kleur-Bis (Be),terwijl eerst op2 % m diepte een Bt-laagvan zandige leem werd
aangetroffen. De rode kleur van het zand is opvallend (5 YR). De grond is
diep gehomogeniseerd, niet in het minst door vele draagmieren, die overal
op deze droge gronden worden gezien. De gronden hebben binnen het kar.teringsgebied en daarbuiten (concessie Tjin A Djie aan de Rijsdijkweg) een
bewoning van Indianen gehad of worden nog steeds door Indianen bewoond
:(Bernharddorp). Van deze bewoning vinden we in de vorm van graafwerk en
Ipotscherven op en in de grond vele sporen terug.
Profielbeschrijving Notoboesie-serie: bodemtype fijn zand.
i De kuil is gelegen op de zuidelijkste oude rits van het Lelydorplandschap ten Z van
'de Sawarieweg. Westelijk van de kuil breekt de Pararackreek door de ritsen. De ontwatering
is hierdoor zeer goed. De grond wordt als kostgrondje bebouwd met mais en cassave. ;
In het profiel is zeer veel dierlijke activiteit te zien. Grote gangen van draagmieren
lopen verticaal door de O profielwand. Een dun houtskoollaagje op 90 cm in dezelfde
wand buigt aan twee zijden naar boven, en eindigt op 60 cm; een potscherf werd uitgegraven; kennelijk is er gegraafd, waarschijnlijk begraven. Deze hoge delen zijn waarschijnlijk zeer lang bewoond geweest. Potscherven worden op de grond gevonden in de
nabijheid.
Het profiel is tot 2 m diep beworteld. Dieper werden in de boring enkele.worteltjes
aangetroffen.
Beschrijving:
0-45 (cm) bruin (7,5 YR 4/2)fijn zandmettamelijk veelgebleektekorrels; houtskoolresten;
<Ap
structuurloos (massief, poreus), niet klevend en plastisch, los,
geleidelijke regelmatige begrenzing met
45-65
roodbruin (5 YR 4/4) fijn zand; structuurloos etc.
A12 of AB geleidelijke regelmatige begrenzing met
65-110
oranjebruin (5 YR 5/6-5/8) fijn zand; structuurloos etc.
Bci
geleidelijke regelmatige begrenzing met
110-135 oranjebruin (5 YR 5/6) fijn zand; structuurloos etc.;
BC2
geleidelijke regelmatige begrenzing met
135-155 diepbruin (7,5 YR 5/6) fijn zand; structuurloos etc.;
Bc3
geleidelijke regelmatige begrenzing met
155-190 geelbruin (10 YR 5/8) fijn zand met weinig middelmatige tot fijne zwakke
A'2i
bruingele (10 YR 6/8) vlekken; structuurloos etc.;
geleidelijke regelmatige begrenzing met

98

;

190-250
A'22

geelbruin (10 YR 5/8) fijn zand met enkele harde diepbruine (7,5 YR 5/8)
concreties en weinig middelmatige zwakke diepbruine (7,5 YR 5/6) vlekken;
structuurloos etc.;
geleidelijke begrenzing met
*
250-280 diepbruine (7,5 YR 5/8)fijne zandige leem met matigtot weinig fijne duidelijke
B'21
rode (2,5 YR 4/8) vlekking; glimmers;
geleidelijke begrenzing met
28o +
oranjebruine (5 YR 5/8-6/8) fijne zandige leem veel middelmatige duideI$22t
lijke rode (2,5 YR 4/8) vlekken; glimmers.
Monsters 3408 t.m. 3415; zie tabel II A en B.

Als tweede bodemserie op de ruggronden vinden we de Guldenvlies-serie.
De serie heeft een bodemtype: zeerfijn lemig zand; binnen het type wordt een
tweetal dieptefasen onderscheiden, waarbij de diepte van het optreden van de
Bt-laag als criterium wordt gebruikt. De zeer diepe fase heeft de Bt-laag
beneden 90 cm, de diepe fase boven de 90 cm diepte. HENDRIKS en GLAVIMANS
(1953) onderscheidden nog een ondiepe fase (Bt-laag op minder dan 50 cm
diepte), welke door ons voor de gedetailleerde overzichtskartering aan de
Bona-serie werd toegevoegd. Alleen voor proefveldkarteringen kan de ondiepe
fase worden onderscheiden en begrensd.
Naast deze dieptefasen kan bovendien een aantal drainagefasen worden
onderscheiden: goed en matig ontwaterd. Tussen de Guldenvlies-serie en
andere bodemseries bestaan verder een aantal overgangen met iets afwijkend
karakter. Een volledigebeschrijving van devariatie,diebinnen de Guldenvliesserie optreedt is vrijwel onmogelijk, zoals uit het bovenstaande blijkt.
In raaidoorsneden werd geconstateerd dat de rug, waarop Guldenvlies-serie:
zeer fijn lemig zand wordt aangetroffen, enwaarvan de A-lagen van wisselende
dikte dus uit lemig zand bestaan, rust op vrijwel vlak gelegen B2t-lagen van
zandige leem tot dieper zandige klei.
Op lager niveau in het terrein vinden we de leemflanken, waarvan de bovengrond uit zandige leem bestaat. Het hangt af van de breedte van de kop en
de breedte van de ruggronden op deze kop of we een brede strook met leemflankgronden aantreffen, dan wel of de kop slechts door een smalle strook
van leemflankgronden is omgeven. Op de overgang tussen de ruggronden en
de leemflankgronden vinden we soms een strook met bovengronden van zwaar
lemig zand tot lichte zandige leem. Bij een flauwe resp. steile overgang gaat
de ruggrond dan geleidelijk of snel in de getijdekreek over. Er zijn zodoende
redenen om aan te nemen, dat de ruggronden zandlichamen vormen, die op
een leemondergrond zijn afgezet, waarbij het bovenste deel van de B2t-laag
in de Guldenvlies-serie als een door bodemvorming gemodificeerde sedimentaire laagkanworden beschouwd. De sterke homogenisatie in de bovengronden
en de bodemvorming in de B2t-laag sinds de vorming van het landschap
maken het moeilijk dit sedimentaire karakter volledig te bewijzen.
Volgens de door HENDRIKS en GLAVIMANS gegeven indeling beschouwen
zij de B-laag met zwaardere textuur dan de bovengrond als storend voor de
waterhuishouding. Dit geldt o.i. echter niet voor de diepe of zeer diepe en
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goed ontwaterde fasen van het type zeer fijn lemigZandvan de Guldenvliesserie. Deze vertonen een matig humeuze bruine Ai-laag, die overgaat in een
oranje Aa^laag van lemig zand. Hieronder wordt een Bi-laag aangetroffen
van zandige leem, meest scherp of duidelijk begrensd aan de bovenzijde en
die naar beneden toe geleidelijk zwaarderwordt endan overgaat in een B2t-laag
met in toenemende mate rode vlekking en concreties. De concreties ontwikkelen zich uit de ijzerconcentraties van de bruine en rode vlekking en zijn
zeer vaak hard. In de zandige klei B2t-laag, die dieper wordt aangetroffen
(op d=1,50 m)wordt een duidelijke en sterke rodevlekking gezien, die verticaal
is gericht. De matrix verandert geleidelijk van oranje met witte vlekking naar
lichtgrijs tot wit, waarin de rode vlekking zeer duidelijk uitkomt. Glimmertjes
worden aangetroffen, evenals ertszand. De profielen zijn diep tot zeer diep
doorworteld met levende wortels, die door de rode vlekking en zelfs door
concreties heen groeien. Deze levende wortels zijn omringd door grijze cylinders, diezichtegen de rode matrix duidelijk aftekenen. In de zeer diepe ondergrond, buiten het bereik van de sterke bodemvorming in de bovenste laag
van de B-horizont, wordt algemeen — ook onder de andere bodemseries —
eenduidelijke gelaagdheid gevonden,dieopvalt buitendedoorderode vlekking
met ijzerverbindingen verrijkte engehomogeniseerdelagen,door de afwisseling
van zandiger en kleiiger laagjes. In nog dieper liggende lagen is de gelaagdheid
ook in de rode of bruine vlekking te constateren. Het pakket heeft dan een
dikplatige structuur door de afwisseling van zandiger en kleiiger lagen en
binnen elke dezer lagen is de structuur zeer dun platig.
Profielbeschrijving Guldenvlies-serie: zeer fijn lemig zand, zeer diepe goed
ontwaterde fase.
In cassave-aanplant aan de Curacaoweg.
0-30 (cm) zeer donkergrijsbruin (10 YR 3/2) zeer fijn lemig Zand, zwak humeus, met
Ap
enige gebleekte korrels; sterk doorworteld; niet klevend en plastisch, los;
structuurloos (massief, poreus);
geleidelijke regelmatige begrenzing met
30-40
donkergeelbruin (10 YR 4/4) zeer fijn lemig zand; niet klevend en plastisch,
A12
los; structuurloos (massief, poreus);
geleidelijke regelmatige begrenzing met
40-50
geelbruin (10 YR 5/5) zeer fijn lemig zand met langs wormengangen enkele
A31
vlekjes; niet klevend en plastisch, los; structuurloos (massief, poreus);
geleidelijke regelmatige begrenzing met
50-80
geelbruin (10 YR 5/6-5/4) zeer fijn lemig zand met weinig fijne zwakke fletsA32
bruine (10 YR 6/3) vlekking; niet klevend en plastisch, los; structuurloos
(massief, poreus);
zeer geleidelijke regelmatige begrenzing met
80-110
geelbruin (10 YR 5/4) zeer fijn lemig zand; niet klevend en plastisch; strucA33
tuurloos (massief, poreus);
scherpe regelmatige begrenzing met
110 +
bruingele (10 YR 6/6) zeer fijne zandige leem met weinig fijne zwakke diepBi
bruine (7,5YR 5/8) vlekking en een enkele rodere vlekking, die naar beneden
toeneemt in aantal, grootte en contrast.

BeschrijvingvandezeerdiepeondergrondbijRijsdijk-serie (zieplateaugronden).
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De zeer diepe fase van het zeer fijn lemig zand van de Guldenvlies-serie,
die door een vlakkere ligging iets meer stagnatie van het grondwater vertoont,
heeft een zwak ontwikkelde A2-laag die zich tussen de Ai-laag en«de A3-laag
voegt. Deze A2-laag kan geleidelijk sterker worden en vooral bij de zeer
diepe fase kan zich een fletsgele (10 YR 8/6) laag ontwikkelen, die de A3-laag
in de vlakst gelegen delen reduceert tot een dunne laag met iets bruinere
vlekking of deze volledig doet verdwijnen.
De diepe fase van hetzelfde bodemtype vertoont dezelfde profielkenmerken,
echter in een dunnere laag geconcentreerd. Daar deze fase overwegend aan
de randen van de zeer diepe fase wordt aangetroffen en dus dichter bij de
erosiegeulen of getijdekreken ligt, is de ontwatering beter. Hierdoor komen
de sterker gebleekte vormen sporadisch voor, maar de bleking uit zich door
het optreden van een A2-laag. De A3-laag is in het algemeen iets dikker, wat
wij aan homogenisatie toeschrijven.
De structuur van de verschillende lagen is vrij uniform. Vrijwel zonder
uitzondering hebben we te doen met een lossekruimelstructuurinde Ai-laag
en er is soms een groot aantal gebleekte korrels te zien. De A2-laag heeft een
massieve, poreuze enkele-korrelstructuur; de A3-laag kan een textuur van
zwaar lemig zand tot lichte zandigeleemvertonen bij een ietsvastere structuur,
die zwak afgerond blokkig kan worden genoemd. De zwak roodgevlekte
Bi-laag, van textuur zandige leem, heeft een matige afgerond blokkige structuur; desterker roodgevlekte Ifet-laag, vantextuur zandigekleitot klei, vertoont
een matig afgerond blokkige tot zwak prismatische structuur. Dit structuurtype gaat in de gelaagd opgebouwde ondergrond geleidelijk over in een platige
structuur.
De overgangen naar andere zandige of lemig-zandige bodemtypen of fasen
daarvan verlopen bij een sterk relief in het landschap snel en voltrekken zich
over minder dan 10 meter; in een terrein met zwak relief verlopen de overgangen voor de kartering hinderlijk langzaam.
Naar de Onverdacht-serie zien we profielen optreden met een iets dikkere
Ai-laag van zwarte tot donkergrijze kleur en met een dunne A2-laag. Soms
werd in de bovenste cm van de Ai-laag een zwakke bleking waargenomen,
die door ons meer als zode-gley wordt beschouwd.
Naar de Rijsdijk-serie (grondwaterpodzol) werden enige malen profielen
waargenomen, die een tussenpositie naar de Onverdacht-serie vormen. In
het profiel zien we een laag met ten dele verharde en verkitte concreties,
welke laag de uitloper van de bank uit de grondwaterpodzol vormt.
De Onverdacht-seriewerd door HENDRIKS en GLAVIMANS als een zelfstandige
serie met een type en met 3 dieptefasen uitgekarteerd. Binnen ons karteringsgebied werden de typische Onverdacht-gronden weinig aangetroffen. Meestal
zagen we meest iets meer humeuze fasen van het bodemtype van de Guldenvlies-serie, die hiervan bij de kartering op schaal 1 : 10.000 niet waren te
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scheiden. De Onverdacht-serie vormt de overgang tussen de Guldenvlies- en
de Rijsdijk-serie op nog redelijk tot minder sterk ontwaterde, zwak bolle
ruggen. DeAi-laagbestaat uit lemigzand enisdik (50cm) entamelijk humeus;
hij wordt door een dunne wittere tot gelere A2-laag of een A3-laag van geel
gekleurd lemig zand gescheiden van de Bi-laag, die weer uit zandige leem
bestaat. Dieper treedt de roodgevlekte ondergrond op.
Profielbeschrijving Onverdacht-serie: zeer fijn lemig zand, zeer diepe fase.
Ten N van de Rijsdijkweg en ten O van het Lelydorpplan-concessie Suvricom.
0-15 (cm) donkergrijs (10 YR 4/1) humeus zeer fijn lemig zand met vrij veel gebleekte
Ap
korrels; beworteld; niet klevend en plastisch, openwrijfbaar, los; kruimelstructuur;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
15-50
donkerbruin (10 YR 3/3) humeus zeer fijn lemig zand met weinig fijn wortelA12
roest; beworteld; niet klevend en plastisch, openwrijfbaar, los; structuurloos
(massief, poreus);
vrij scherpe regelmatige begrenzing met
50-95
lichtbruingrijs (10 YR 6/2-6/3) zeer fijn lemig zand; matig beworteld; langs
A2
enkele wormengangen gele (10 YR 8/6) vlekking; matrix geleidelijk afnemend
tot lichtgrijs (2,5 Y 7/2-10 YR 7/2); niet klevend en plastisch, openwrijfbaar,
los; structuurloos (massief, poreus);
vrij scherpe regelmatige begrenzing met
95-135
fletsgele (2,5 Y 7/4) zeer fijne zandige leem, dieper zware zandige leem met
Bi
weinig, dieper matige, fijne duidelijke bruingele (10 YR 6/8) vlekking; niet
klevend en plastisch, openwrijfbaar, hard; zwakke fijne afgerond blokkige
structuur;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
135 +
gele (10 YR 7/6) zandige klei met een eerst zwakke, dieper sterkere rode
B2t
vlekking; na 150 matrix witter; dieper rood als matrix en wit als vlekking.

De plateaugronden
Op de plateaus worden drie bodemseries onderscheiden, waarvan de eerste
twee behoren tot de zandgronden, die slechts een verwaarloosbaar percentage
klei bevatten, terwijl de derde overwegend bestaat uit leemgrond met een
variabel gehalte in de stoffractie, waardoor stoffige lemen of -kleien kunnen
optreden.
Het grootste deel van de oppervlakte der plateaus wordt ingenomen door
de Rijsdijk-serie. Deze tot de grondwaterpodzolen behorende bodemserie
wordt gekenmerkt door een dunne zandige, tamelijk humeuze An-laag (20 cm)
die zwak humeus wordt (A12) en op omstreeks 30 cm diepte overgaat in een
A2-laag van lichtgrijs, dieper spierwit zand, dat sterk ontijzerd is. In de lichtgrijze laag van het profiel is nog een zwakke wortelactiviteit te zien, die in de
witte laag vrijwel ontbreekt. Hieronder wordt — in het noordelijk deel van
het karteringsgebied tussen 70 en 90 cm, in het middelste deel ongeveer op
90cmeninhet zuidelijkste deeldieper, tot 150cmtoe—eenbank aangetroffen
van sterk door humus verkit zand (B2h), welke bank een donkerbruine kleur,
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soms ook dunne zwarte inspoelingslaagjes (fibers) vertoont in een bruine
matrix. De bank isaandebovenzijde zeerscherpbegrensd endegrensverloopt
in het algemeen vlak. Plaatselijk zien we kleine golvingen of zakken in de
bovengrens van de bank. Deze zakken treden op langs penwortels of grotere
wortels van bomen. In een verticale profielwand zien we zodoende het witte
zand van de A2-laag in de B-laag dringen.
Onder de B2h-laagwerd soms, in plaatselijk sterk wisselende mate, accumulatie van ijzer geconstateerd, hoewel deze podzolen in het algemeen humuspodzolen zijn. Het ijzer kan door gloeiproeven worden geconstateerd. De
aanwezigheid van aluminium kan uit de optredende verharding worden verondersteld (fragipan). Meestal vinden we reeds een enkel rood vlekje in de
verharde laag; dieper treedt in de B2t-laag deze rode vlekking weer even sterk
op als bij de Guldenvlies-serie werd besproken.
Het gehele podzoleringsproces is derhalve een verschijnsel in de bovengrond, dat wordt veroorzaakt door een belemmerde afwatering als gevolg
van vlakke ligging.
Profielbeschrijving Rijsdijk-serie: zeer fijn zand.
Trens Sumatraweg.
0-25 (cm) zeer donkergrijs (7,5 YR 3/1) zeer fijn zand, veel gebleekte korrels en met
I Ai
25-100
A2
100-105
B2H1
105-150
B22t
150-205

zwarte organische stof vermengd; sterk openwrijfbaar; structuurloos, (massief,
poreus);
geleidelijk overgaande in
lichtgrijs (10 YR 6/1-7/1), dieper wit (8/1) zeer fijn zand, sterk openwrijfbaar;
structuurloos (massief, weinig poreus); tongen dringen in de B lagen door;
zeer scherpe onregelmatige begrenzing met
zwart tot zeer donkergrijs (10 YR 2/1, 3/1, 3/2) zeer fijn lemig zand; betonstructuur, doch iets poreus; zeer hard tot hard;
onregelmatige golvende, soms tongvormige begrenzing met
bruine (10 YR 4/3) zeer fijne zandige leem; vast tot openwrijfbaar na uitgraving; zwakke tot middelmatige afgerond blokkige structuur;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
gevlekte zandige klei; lichtgrijs (5 Y 6/1), rood (10 R 4/8) en diepbruin (7,5

II B23t

YR 5/6-5/8); rode en bruinevlekkingverticaal gericht; zwakkegrove afgerond
blokkige tot dik platige structuur; vast, harde consistentie;
vrij scherpe, zwak golvende begrenzing met
205-350 lichtgrijze (N6) zeer fijne zandige leem tot zwarezandige leem,metveel grove
III B31
duidelijke rode en bruine vlekken, de rode in dekleiiger lagen,de bruine in de
B32
meer zand bevattende lagen, massieve structuur; openwrijfbaar,
geleidelijke golvende begrenzing met
350 +
grijze tot lichtgrijze afwisselende lagen van klei en zeer fijn zand, sommige
C
lagen fijnzandig, met weinig middelmatige duidelijke diepbruine (7,5 YR 5/6)
vlekken; massieve structuur; kleilagen plastisch, klevend.

De Rijsdijk-serie zou in enige fasen kunnen worden verdeeld naar de
dikte van de humeuze laag en de diepte van de bank. Hiervan werd afgezien,
daar dezegrondenvrijwel geenlandbouwkundigebetekenishebben (HENDRIKS
en VAN DER VOORDE 1955, VAN DER VOORDE 1956).
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De Rijsdijk-serie vertoont in de bovengrond een massieve poreuze enkelekorrelstructuur: alleen de humeuze Ai-laag vertoont een zeer zwakke kruimelstructuur. De bank vertoont een betonstructuur, maar is,zij het uiterst schaars,
voorzien van enige porien, waarin een enkele wortel kan worden aangetroffen.
De roodgevlekte ondergrond vertoont, zoals reeds beschreven, een matige
afgerond blokkige structuur.
Tussen de Rijsdijk-serie en de andere bodemseries van de ruggronden
worden somsduidelijke, somsvage,overgangsprofielen gezien. De Onverdachtserie vormt feitelijk reeds een overgang, waarbij in die bodemserie geen tot
zwakke podzolering optreedt. Erheeft dusgeenbankvormingplaats gevonden,
maar ertreedt wel een stagnatie op in de vertering en de omzetting van de
humus in de Ai-laag. Ook al treedt er geen duidelijke A2-laag op, danis
het profiel in de A-laag toch ontijzerd. Theoretisch wordt tussen de Rijsdijken de Guldenvlies-serie steeds de Onverdacht-serie aangetroffen. Deze overgangsstrook is echter soms niet breder dan 1 m en varieert dan van dm tot
dm in profielkenmerken.
Overgangen naar de Guldenvlies-serie kunnen zeer geleidelijk verlopen,
met soms sterk afwijkende profielen. In een trens welke op deze overgang
werd gegraven, werd een geleidelijk van 90 cm tot 50 cm omhoog komen van
de bank geconstateerd. Rond 50 cm trad een grote „plooi" in de bank op,
waardoor de volgorde van de profiellagen werd: Ai, A 2 , B 2h , B 2ir , B 2h , Aa,
B 2h enz. In de smalle strook Onverdacht-serie, die werd aangetroffen, werd
de humeuze hag dikker. De bank Hepverzwakt en in concreties uiteengevallen
door m de Guldenvlies-serie, die hierdoor een afwijkend karakter vertoonde.
Flaatselyk worden binnen een gebied met de Rijsdijk-serie meest kleinere,
soms grotere afwijkingen in het profiel aangetroffen. De bovengrond vertoont
vele gebleekte korrels maar heeft een oranje inslag. De bank is verbrokkeld
aanwezig restanten worden door de A,-laag en de theoretische A2-laag,
maar ook in de B2t-laag aangetroffen. Het blijkt duidelijk dat dergelijke gebieden door parasolmieren (Atta spec.) gehomogeniseerde delen zijn. Voor
zover ze werden aangetroffen ingrotere oppervlakten zijn ze op de kaart
aangeduid als Guldenvlieskopjes temidden van deRijsdijk-serie. Profielbeschryving heeft geen zin door de sterke variatie.
Detweedebodemseriemet eengebleekte laagvandeplateaus wordt gevormd
S i 1 / S - S VT- D e Z e S e r i e v e r t o o n t e e n 2 a n d i § e tamelijk humeuze,
Z2tu
i Y A ' " l a a g m e tJ r i j V e e l § e b l e e k t e zandkorrels, die snel in een
gebleekte Aa-laag overgaat. Een B2h-laag van sterk wisselende dikte volgt,
soms zeer dun soms gefiberd. Deze rust op een B2t-laag van zandige klei.
zich i £ r r n i r f r V ? ° ™ ° r t e l d > e w e e s t ) en langs deze wortelgangen heeft
S 2 H
fS
' I n t r e n s P r o f i e l e n w *rd ge^en dat deze laag een sedimenSg 6
atiezorS^£ T "
T S t ' ^ k e b h e t a l § e m e e n ^ b u i t e n d e homogenihlTZJ^
7erh^g-A^end °° rdat d e l a a § i n d e d r ° g e tijd scheurt
heeft vermengmg met zand uit de bovengrond plaats gehad. Dieper wordt de
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rode vlekking aangetroffen in lagen met een textuur van zware zandige leem
tot zandige klei, zoals algemeen wordt gezien.
Profielbeschrijving Palissade-serie: zeer fijn zand.
0-8 (cm)
I Ap
8-55
A2
55-68
B2h
68-95
II B2t

95 +
III B3

grijs (10 YR 5/1) zeer fijn gebleekt zand, vermengd met zwarte humusdeeltjes;
structuurloos (massief, poreus);
geleidelijke duidelijke begrenzing met
lichtgrijs (10 YR 6/1-7/1) zeer fijn zand; structuurloos (massief, poreus);
enige donkerder strepen langs levende wortels;
zeer scherpe regelmatige begrenzing met
grijs (10 YR 4/1-5/1) zeer fijn lemig zand; structuurloos (massief, weinig
poreus); vast, doch openwrijfbaar;
scherpe vlakke begrenzing met
lichtgrijze (10 YR 6/1) zandige klei, gevlekt, of met veel, zeer duidelijke diepbruine (7,5 YR 5/8) vlekken langs wortelgangetjes; enkele rode vlekken in de
diepbruine; structuurloos (massief, poreus) maar scheurend in polygonen
met donkergrijze structuurvlakken, die beworteld zijn; plastisch, iets klevend,
vast, hard;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
lichtgrijze (10YR 6/1) zware zandige leem tot zandige leem,metveelgrove tot
middelmatige duidelijke diepbruine (7,5 YR 6/8) en rode (10 YR 4/6) vlekken,
plaatselijk gevlekt; rode vlekking verticaal gericht, omgeven door bruin.

Ofschoon de fkt-laag (kleilaag) een vrij vlak verloop heeft zien we in de
humusaccumulatie erboven een sterke wisseling. De Palissade-serie vertoont
geen ijzerinspoeling in de gloeiproeven, maar wordt door ons als een zuivere
humus-grondwaterpodzol beschouwd. Voor de verschillen in de dikte van de
humusinspoelingslaag kon nog geen bevredigende verklaring worden gevonden. Bij zeer dikke lagen ( ± 2 0 cm) is de tendens tot ijzerinspoeling geconstateerd, maar deze variant wordt meertegen deRijsdijk-serie aangetroffen.
Bij de kartering kon een dergelijke scheiding niet worden uitgevoerd.
Er treden variaties op binnen de Palissade-serie waarbij soms dikkere
Ai-lagen worden gezien; deze waarschijnlijk landbouwkundig beperkt bruikbare gronden liggen grillig verspreid tussen de minder humeuze gronden van
deze serie.
Overgangen tussen Palissade-serie en andere bodemseries van plateaus of
ruggen zijn van zeer geringe omvang en van weinig belang. Het karakteristieke
kenmerk van de roestige (zandige) kleilaag onder de humeuze inspoelingslaag
blijkt steeds te zijn gebonden aan de vrij sterke bleking in de bovengrond;
deminder doorlatende kleilaagindeondergrond wordtvoordeze verschijnselen
verantwoordelijk gesteld.
De plateaus vertonen langgerekte inzinkingen, soms tot een reeks verenigd
als de kralen van een snoer, welke inzinkingen volgens de strekkingsrichting
van het oude-ritsenlandschap verlopen. Ook in de droge tijd blijven ze dras
tot nat. Deze „vennen" zijn begroeid met biezen, varens en struiken, die tot
de savanneplanten behoren. De gronden van deze inzinking worden tot de
Groenhart-serie gerekend. Ze omvatten een groep gronden met een bovengrond
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van humeuze (stoffige) leem tot stoffige klei, die op wisselende diepte overgaat
in een witte, meestal geelgevlekte zandondergrond. Dieper treedt roodgevlekte
leemtot kleiop.In geen enkeleperiodevanhetjaarkomt deondergrond droog;
ze is integendeel zo nat, dat ze uit de boor gezogen wordt, terwijl het boorgat
dichtvloeit.
Het hoogteversch.iltussen deplateaus met deRijsdijk-serie en de inzinkingen
met de Groenhart-serie bedraagt ongeveer 30-60 cm. Somswordt in de vennen
een laag pegasse aangetroffen, die naar de randen toe dunner wordt en daar
opeenzandondergrond ligt.Somsisdezezandondergrond stofzand bijgemengd,
waardoor een betonstructuur ontstaat.
Profielbeschrijvingen Groenhart-serie: stoffige klei.
In een vennetje ten Z van de Lelydorperweg; waterstand ± 10 cm.
0-60 (cm) zwarte (10 YR 2/1) sterk humeuze stoffige klei; voelt korrelig aan, weinig
Ai
beworteld;
scherp in
60 +
grijze (10 YR 6/1) zeer fijne zware leem met weinig middelmatige duidelijke
C
gele (10 YR 7/6) vlekking.
In een vennetje bij de Libanonweg; waterstand + 15 cm.
0-30 (cm)
I Ai
30-53
II Ci
53 +
C2

zwarte (10YR2/1)sterk humeuze stoffige klei,korrelig aanvoelend; beworteld;
scherp op
lichtgrijze (10YR7/2) zandige leemmet zeerfijn stof vermengd, boor schraapt
over deze laag, die onder watervolkomen droog uit de boor komt; zeervaste
betonstructuur, die naar beneden overgaat in lichtere betonstructuur;
geleidelijk in
lichtbruingrijze (10 YR 6/2) zeer fijne zware leem met een matige middelmatige duidelijke bruingele (10 YR 7/6-6/6) vlekking.

De bovengronden van stoffige leem of stoffige klei bevatten een bepaalde
hoeveelheid kleideeltjes en de stoffractie bestaat voornamelijk uit uiterst fijn
zand dat in de 2e en 3e fractie van het stof wordt gevonden.
De depressies in de plateaus waren o.i. tijdens devorming van het landschap
laaggelegen ritsdepressies, waarin klei werd afgezet. Evenals de klei van het
Paralandschap ondergingen deze kleien de invloed van de bodemvorming
tijdens de regressieperiode (Hoofdstuk 6, § 2), waardoor na de verplaatsing
van de kleideeltjes een stoffractie overbleef. De vochtige ligging na de transgressie heeft de homogenisatie van deze gronden tegengewerkt. Het karakter
van deondergrond kon uit deboormonsters niet nauwkeurig worden nagegaan,
daar steeds vermenging optrad met het stoffige materiaal in de bovenste lagen.
De leemrug- en leemflankgronden
De gronden, die op de leemruggen voorkomen, en de gronden, welke langs
de flanken of de uitlopers van de ruggen worden aangetroffen, behoren overwegend tot de zandige leem-gronden. De profielen van deze gronden vertonen
een grote mate van overeenstemming in de algemene opbouw. De A-laag
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bestaat vrijwel steeds uit een zandige leem-laag, die rust op een zware zandige
leem tot zandige klei B-laag. Afhankelijk van de topografie vormen zich in
dit bodemmateriaal een aantal ontwateringsfasen, die zich in de kleuren van
de profielen weerspiegelen.
Zoals we zagen neemt de absolute hoogteligging van de leemruggen naar
het Z toe. Bij eenzelfde ontwateringsniveau vinden we daarom meergnjze
leemgronden in het noordelijke deel van het kartenngsgebied dan in het
2U

HENDRiKseen GLAVIMANS (1953) verdeelden de leemgronden in het gebied
van het Lelydorpplan in de goed afwaterende brume leemgronden en de
slecht afwaterende grijze. De laatste werden vooral langs de getijdekreken
aangetroffen; daar ze slechts kleine oppervlakten innamen konden ze op de
kaart niet worden weergegeven. VAN DER EIJK en HENDRIKS (1953) benoemden
later deze gronden resp. als de Ongelegen- en de Pararac-sene. Twee ypen
werden binnen de laatste serie onderscheiden n.l. een met een zandige leemen een met een leem-bovengrond.
u„j„™o 0 r; 00
Bij onze kartering werden de leemgronden in een groter aantal b o d e r n ^
gescheiden Het grootste deel van de leemgronden m het noordelijke deel
^ S ^ r t ^ g e b i e d wordt gevormd door de
^na-sene:h^y^
zeer fyne zandige leem. Te velde kunnen hienn twee
^ z f ™ ™ ^
onderscheiden, die aan het relief van het t e n o n ^ ^ verbonden De goed
ontwaterde fase van het type: zeer fijne zandige leem heeft een bwengmod
van bruine zandige leem, die zwak humeus is Onder deze A ^ ™ * *
we een As-laag van zandige leem, die oranje gekleurd
%*^1^z£ud£
vinden we grijze vlekjes naast een spaarzaamrood vlekje in een l e t s ^ «
textuur. Zeer snelverandert de textuur rond 60 cm naar een Bi- zware^an*ge
leem of B2t-laag van zandige klei, waann zich een sterke v * ^ g e ™ h * .
rode vlekking heeft ontwikkeld. De matrix is aanvanke ^ n o g oranje, ^maar
gaat in de diepere lagen snel over in wit. De eerste rode
^
^
^
^
gaat vaak gepaard met enige harde concreties. ^
. " ^ ™ % $ g £
eerst zachtere, later harde concreties waargenomen, die ^ ™
f ^ ^
roodgevlekt materiaal hebben verkit. Glimmers worden rond 150 m e n Aeper
voortdurend aangetroffen. De diepere honzonten zijn gelaagd, zoals by de

G

S;ht^^
klevend, openwrijfbaar, los; veel wormenactmteit,

A3

poreus); niet plastisch en klevend, vast tot openwryfbaar, los,
geleidelijke regelmatige b ' ^ 8 1 ™ " a n d i a e leem met matige middelmatige
scherpe regelmatige begrenzing met
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85-110
B2it
110 +
B22t

gevlekte zandige klei; oranje (7,5 YR6/6), rood (2,5YR4/8-5/8) en lichtgrijs
(10YR6/1); vlekking veel, grof tot fijn, zeer sterk; structuurloos (massief,
poreus) totzwakke middelmatige afgerond blokkige structuur,
geleidelijke zwak golvende begrenzingmet
gevlekte zandige klei; gevlekt als B2it maar witter, rood geleidelijk naar 10R
4/6^/8 gaande, rode vlekking verticaal gericht.

De slecht ontwaterdefasevanhetzelfde type:zeerfijne zandige leem vertoont
een bruingrijze tot grijze bovengrond, die in een lichtbruingrijze tot grijze
A2-laag overgaat. Hierin worden gele vlekken aangetroffen tegen de B2t-laag
aan, die weer de bovenbeschreven rode vlekking vertoont. De matrix is aanvankelijk evenwel geel met grijze vlekking naast de rode vlekking. Het ontbreken van of het onduidelijk aanwezig zijn van een Bi-laag in de slecht
ontwaterde fase van dit type wijst onzes inziens op geringe homogenisatie in
de vochtiger profielen.
Profielbeschrijving Bona-serie: zeer fijne zandige leem, slecht ontwaterde
fase.
Beschreven aandeBonaireweg indeO-W raai N vandeweg inverwaarloosd perceel.
0-22 (cm) grijze (10YR5/1) zeer fijne zandige leem, zwak humeus; beworteld; houtsAp
koolstukjes; zwak klevend, niet plastisch, los; structuurloos (massief, poreus);
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
22-65
lichtbruingrijze (10YR6/2)zeer fijne zandige leem metweinig fijne zwakke
A2
Hchtgeelbruine (10YR6/4)vlekking langs wormengangen; beworteld; zwak
klevend, niet plastisch, los;structuurloos (massief, poreus);
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
65-85
zeer fletsbruine (10 YR 7/3-6/3) zeer fijne zware zandige leem met matige
Bi
fijne duidelijke bruingele (10 YR6/8)vlekking; vlekking toenemend in aantal
naar diepte;niet klevend, zwakplastisch, vastindewand, doch openwrijfbaar;
structuurloos (massief, poreus) tot zwakke fijne afgerond blokkige structuur;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
85-110
gevlekte zandige klei; matrix zeer fletsbruin enbruingeel (10YR7/3en 6/8)
B2it
metin bruingeel een eerst zwakke, dieper sterke rode vlekking (5 YR 4/810 R 4/8);zwak klevend en plastisch, vast; zwakke middelmatige afgerond
blokkige structuur;
110 +
matrix geleidelijk grijzer wordend (10YR7/2-8/2); vlekking hierdoor sterker
B22t
contrast; zwakke grove afgerond blokkige structuur, met grijze structuurvlakken;rodevlekkingverticaalgerichtinhet centrum der structuurelementen;
enkele zachte, dieper harde rode concreties.
Op uitlopers van ruggen met de Guldenvlies-serie die in leemruggen
overgaan worden meest goed ontwaterde profielen aangetroffen met een
wisselend dikke bovengrond van weinig humeus lemig zand, die echter niet
dikker dan 30 cm wordt gezien. Onder deze An-laag wordt soms een dunne
Ai2-laagvan zandige leem aangetroffen die zeer weinig humeus is; een A3-laag
van zandige leem scheidt de bovengrond van de roodgevlekte lagen. Deze
profielen werden door HENDRIKS en GLAVIMANS gerekend tot de ondiepe
bruine (lemige) zanden, later benoemd als de Guldenvlies-serie. Wegens de
geringe oppervlakte, hun ligging in het terrein en de landbouwkundige situatie
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rekendenwij deze profielen tot de Bona-serie waarvan zein onze legenda een
lichter type voorstellen.
Profielbeschrijving Bona-serie: zeer fijn lemigzand.
De kuil is gelegen aan de Altonaweg op een kop met een dunne zandige bovengrond.
0-20 (cm) donkergrijsbruin (10YR 4/2) zeer fijn lemig zand, weinighumeus, een enkele
Ap
gebleekte korrel, zwakwortelroest; structuurloos tot zwakkeafgerond blokkige
structuur; niet klevend, niet plastisch, sterk doorworteld;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
20-40
bruine (10 YR 4/3) zeer fijne lichte zandige leem; structuurloos (massief, zeer
A12
poreus)totzwakkefijne afgerond blokkigestructuur;nietklevend,nietplastisch;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
40-65
geelbruine (10YR 5/4) zeerfijne zandige leemmetweinigonduidelijke grijzere
A31
vlekking en wortelroest; structuurloos (massief, poreus) tot zwakke fijne
afgerond blokkige structuur; zwak klevend, niet plastisch;
scherpe regelmatige begrenzing met
65-90
bruingele (10 YR 6/6) zeer fijne zandige leem met weinig tot matige fijne
A32
duidelijke oranjebruine (5 YR 5/8) vlekking; zwakke fijne afgerond blokkige
structuur; zwak klevend en zwak plastisch;
scherpe regelmatige begrenzing met
90 +
gele (10 YR 7/6) zeer fijne zware zandige leem met veel grove sterke rode
Bi
(2,5 YR 5/8) vlekking; zwakke fijne afgerond blokkige structuur; klevend,
plastisch; naar beneden toe matrix iets fletser wordend.

In kleine oppervlakten worden geerodeerde en hierdoor van hun bovenlaag
beroofde profielen aangetroffen met een bovengrond van leem. Deze geerodeerde profielen hebben als algemeen kenmerk dat de rode vlekking reeds op
40a 50 cm in het profiel wordt gevonden. Wij rekenen deze gronden bij de
Bona-serie met als type: leem; ze vormen een geerodeerde fasevanhet type
zeer fijne zandige leem. Deze fase werd plaatselijk aangetroffen en vertoont
naar de relatieve hoogteligging weer verschillen in de ontwateringstoestand.
Debeter ontwaterdeprofielen zijn alsgewoonlijk weerbruiner dande minder
ontwaterde fasen.
Profielbeschrijving Bona-serie: leem.
Het profiel werd beschreven aan het Pad van Wanica, ten N van de Bonaireweg.
0-20 (cm) donkergrijsbruine (10YR4/2) zwakhumeuzeleemtot stoffige leem: zwakke
Ap
fijne kruimelstructuur; zwak klevend en plastisch, vast, hard; beworteld;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
20-45
lichtgeelbruine (10 YR 6/4-5/4) leem met enkele oranje (5 YR 7/8) vlekken
A
12
langswormengangen;zwakkemiddelmatige prismatischestructuur; klevend,
zwak plastisch, vast hard; beworteld;
geleidelijke zwak golvende begrenzing met
45-55
oranje (5YR 6/6) en wit (10YR 8/2) gevlekte zware zandige leem; vlekking
B
l
fijn en duidelijk; duidelijke middelmatige tot grove prismatische structuur;
klevend, plastisch, vast tot zeer vast, hard tot zeer hard;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
55-100
lichtgrijze (10 YR 7/1) en rode (10 R 4/8-7,5 R 3/4) gevlekte klei; vlekking
B
2t
fijn tot middelmatig, zeer duidelijk, duidelijk grove prismatische structuur;
klevend, plastisch, zeer vast, hard; enkele harde concreties;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
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100 + (130) witte (N 8) en diepbruine tot rood (7,5 YR 5/8-10 R 4/8) gevlekte zware
B3
zandige leem; vlekking grof zeer duidelijk; rode vlekking verticaal gericht;
grove prismatische structuur; klevend, plastisch, vast, hard; enkele verbrokkelbare concreties.

Op enige plaatsen b.v. aan de Arubaweg werden naast en tegen het type
zeer fijne zandige leem enkele kleine oppervlakten met grijzere en stoffiger
profielen aangetroffen. Ter plaatse werden deze profielen tijdens de kartering
bij het eerstgenoemde type gevoegd. De stoffractie geeft een verminderde
doorlatendheid, die weer grijze kleuren in het profiel ten gevolge heeft.
Er bestaat een zeer grote overeenstemming tussen deze stoffige profielen
en de gronden uit de overgangsstrook tussen het Lelydorp- en het Paralandschap. We beschouwen deze gronden als de restanten van de zwinnen tussen
de ritsen van de oude kustvlakte, waarin door bodemvorming de stoffractie
in de bovengrond is overgebleven, terwijl de kleideeltjes zijn verplaatst.
Van deze zwinnen zijn plaatselijk enkele restanten gespaard gebleven. Wegens
deze gang van zaken dienen deze stoffiger profielen aangeduid te worden met
de naam Wayambo-serie: leem(zie §3 van dit hoofdstuk).
In het zuidelijke deel van het karteringsgebied behoren de gronden op de
leemruggen overwegend tot de Mocha-serie. De textuur van deze gronden is
lets zwaarder. Ze bevatten iets meer stoffractie, waardoor we lemenen zware
lemen aantreffen. Afhankelijk van de ligging in het terrein en het relief vinden
we hier eveneens twee ontwateringsfasen. De goed ontwaterde fase van het
bodemtype van de Mocha-serie heeft een bovengrond van bruine weinig
humeuze leem, die overgaat in een A3-laag van oranje leem of zware leem.
Op ongeveer 60 cm vinden we als B2t-laag zandige klei tot klei, waarin de
rode vlekking op de gebruikelijke wijze optreedt.
Profielbeschrijving Mocha-serie: leem, goed ontwaterde fase.
N van de Mochaweg ten O van de Pararac kreek.
0-20 (cm) donkergrijze (10 YR 4/1-4/2) zeer fijne humeuze leem metgebleekte korrels;
Ap
houtskool; niet klevend en plastisch, openwrijfbaar, los; kruimelstructuur;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
20-50
bruine (10 YR 4/3) leem; niet klevend en plastisch, openwrijfbaar, los;
A3
zwakke middelmatige afgerond blokkige structuur;
zeer geleidelijke regelmatige begrenzing met
50-70
geelbruine (10 YR 5/4, dieper 6/4) zeer fijne zware zandige leem met weinig
Bn
zwakke iets gelere vlekking en langswormengangen gele (10 YR 8/6) vlekken;
zwak klevend en plastisch, openwrijfbaar, weinig hard; zwakke middelmatige
afgerond blokkige structuur;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
70-85
geelbruine (10YR 5/8) zeer fijne zware zandige leem met weinig fijne zwakke
B12
oranje (5 YR 6/8) vlekking; zwak klevend en plastisch, openwrijfbaar, hard;
zwakke middelmatige afgerond blokkige structuur;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
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85-95
B2n
95-120
B 22

120 +
B23t

oranje (7,5 YR 6/6) zandige klei met weinig fijne zwakke oranje (5 Y R 6 / 8 )
vlekking; niet klevend, zwak plastisch, openwnjfbaar, hard; zwakke middelmatige afgerond blokkige structuur;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
oranie (7,5 YR 6/6) zandige klei, als B 2 i, maar met een naar beneden toenemende r o L (2,5 YR 5/6, dieper 10 R 5/8) vlekk ng wemig (d«pa: veel) fyn
(dieper grof), duidelijk; niet klevend, zwak plastisch, vast, hard; enkele
zachte concreties; rode vlekking verticaal gericht;
geleidelijke onregelmatige begrenzing met
oranie (7,5 YR 7/6-8/6) zandige klei, geleidehjk fletser wordend, rood toenemend en na 150 basiskleur wordend met een eerst oranje, d i e per witte
vlekking.

Op de minder goed ontwaterde delen van de koppen uit het zuidelijke deel
van het karteringsgebied vinden we de grijze slecht ontwaterde fase van hetzelfde bodemtype De bovengrond heeft eenbrumgnjze kleur en iseen^weinig
humeuze leem De A2-laag die hieronder wordt aangetroffen heeft een
lichtgrijze tot grijze matrix
^
^
J
^
f
^
g
^
S
^
een grijzer getinte B2t-laag aangetrotten, waann ae eeruei s c
,
en concreties optreden. Afgezien van de textuurverscbllen b e s t a a e r m de
bodemprofielen een grote overeenstemming tussen de slecht ontwaterde fasen
van de bodemtypen van de Bona- en Mocha-sene.
Zowelvandebodemty^
de naam Ongelegen-serie aangeduid. Ze komen plaaselijk als eilanden
goed gedraineerde fasen voor, of bij stole randen ^ . ^ ^ ^ ^ r o n d
De profielen vertonen bovengronden van brume zandig.leem waann rond
30 cm een rode kleur (7.5 YR) begint op te treden.De As-kag, iseen rode
(5 YR 4/6-5/8) zandige leem, die geleidehjk overgaat mdeJfe - b g w a a r d e
rode (10 R 4/8) vlekking in de zware zandige k e m ^ ^ J "
aangetroffen. In het karteringsgebied treden deze gronden « * J ™ ^ P '
bij Se kartering van het Lelydorpplan werden ze regelmatig aangetrotten.
Op de overgangen tussen de k o p p e n / n
<
^
^
^
S
d
S
worden gronden aangetroffen, die ^ . ^ ^ ^ ^ d g e ^ p p e n heeft
Deze bodemserie van gronden met sterk w l s ^ e " a e f
d[e naar d e
in het algemeen een bovengrond van zandige leem t o t ^ ^ d i e ^
rf
hoogteligg'ing en de gelijkmatigheid in vorm v a n ^ ^ ^ o o c
^
grijzer kan zijn gekleurd. De Aa-Iaag van ^ u t k Z r d L die in de natte
laag leem tot zware leem, ^
^
J
K
vlekking in een
£ I d V S S g e k r a ^ e U f f e S t o m s liggen deze gronden op een
2

t o S b ^ h I ^ ' P a r a r a c - s e r i e : zeer fijne zandige leem.

Het profiel werd beschreven uitboormonsters aande Arubaweg.
0-10 (cm) donkergrijze (10YR4/1)humeuze zeer fijne zandige leem met duidelijk fijn
I Ap
roodbruin wortelroest; structuurloos (massief, poreus) tot zwakke kruimelstructuur; zwak klevend en plastisch;
geleidelijke begrenzingmet
10-20
grijsbruine (10 YR 5/2) zwak humeuze leem met fijn duidelijk roodbruin
A12
wortelroest; zwak klevend en plastisch;
geleidelijke begrenzingmet
20-55
lichtgrijze (10YR6/2-7/2) leem metzeer duidelijk zwak wortelroest; klevend
A2g
tot sterk klevend, plastisch; wordt geleidelijk zandiger na45 cm;
geleidelijke begrenzingmet
55-95
witte (10YR8/2-7/2) zeer fijne zware zandige leem metweinig middelmatige
II Big
zwakke zeer fletsbruine (10YR 7/4) vlekking; zwak klevend, niet plastisch;
geleidelijke begrenzingmet
95 +
witte (10YR 8/2) zandige klei met matige fijne duidelijke rode (10 R4/6)
B2tg
vlekking, diesnel toeneemt tot gevlekt.
De lager gelegen stroken of randen langs de koppen werden door VAN DER
EIJK en HENDRIKS eveneens tot de Pararac-serie gebracht. De bovengronden

zijn daar vaak leem tot zware leem, die dieper.in een zandige klei of klei met
rode vlekking overgaat. Deze laaggelegen en zware vormvan de Pararac-serie
werd in ons karteringsgebied zelden aangetroffen. Een duidelijke strook met
dit type werd alleenten N van de Curacaoweg gekarteerd. In het Lelydorpplan
komt dit bodemtype meer voor.
Profielbeschrijving Pararac-serie: leem.
Het profiel werd beschreven in een laaggelegen gedeelte ten N van de Curacaoweg;
het terrein isvoor 50% metkawfoetoes bedekt.
0-15 (cm) grijsbruine (10YR5/2) zwak humeuze leem; sterk klevend, zwak plastisch,
Ap
vast; structuurloos (massief, poreus) tot zwakke kruimelstructuur; tot 50cm
grote en 15cmhoge kawfoetoes metsterke wormenactiviteit; tussen dekawfoetoes ± 5cmzwak humeus opA2; beworteld;
scherpe golvende begrenzingmet
15-45
lichtgrijze (10YR6/1-6/2) stoffige leem tot leem metweinig fijne duidelijke
A2
roestvlekking langs levende en dode wortels; zwak klevend, niet plastisch;
structuurloos (massief, poreus) tot zwakke fijne afgerond blokkige structuur;
matig beworteld;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
45-55
lichtgrijze (10YR7/1) zwarestoffige leemmet matigefijne duidelijke bruingele
Bi
(10YR 6/6)vlekking, diezich uitwortelroest ontwikkeld heeft; structuurloos
(massief, poreus) tot zwakke fijne afgerond blokkige structuur; zwak klevend
en plastisch, vast;
geleidelijke onregelmatige begrenzingmet
55-80
lichtgrijze (10YR7/1)stoffige klei metmatige middelmatige duidelijke oranje
B2U
(7,5YR6/8) vlekking, waarin plaatselijk enkele rode (2,5YR 5/6-10 R4/8)
vlekken; zwak klevend, niet plastisch, vast doch openwrijfbaar; zwakke grove
afgerond blokkige structuur; vlekking neemt naar beneden toe tot gevlekt;
structuurvlakken lichtgrijs (10YR6/1)en beworteld;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
112

80 +
B22t

sterk gevlekte stoffige klei; lichtgrijze (10 YR 7/1) matrix, vlekking rood
(10R4/8-7,5 R4/6)omgeven door oranje (7,5 YR6/8), veel, fijn tot grofen
sterk voor rood; zwak klevend, niet plastisch, zeer vast, hard; zwakke grove
afgerond blokkige structuur; rode vlekking verticaal incentrum der structuurelementen;
na 120afwisselende dikkeendunne laagjes met zandiger textuur englimmers;
oranje randvlekking geleidelijk afhemend en matrix naar wit(N8)gaande.

De overgang tussen de koppen en de erosiegeulen wordt gevormd door de
Tawa-serie. Deze serie vertoont een type met drainagefasen. De goed ontwaterde fase van de Tawa-serie: zeer fijne zandige leemvertoont een bruine
tot bruingrijze Ai-laag van zandige leem tot lemig zand, die overgaat in een
sterk variabele A2-laag, welke kan bestaan uit lichtgrijs of bruingrijs zand tot
zandige leem, geheel afhankelijk van de ligging in het veld en de ontwateringstoestand. Meestal zien we een bruine AB- of Bi-laag en in de B2t-laag hebben
we de rode vlekking.
Profielbeschrijving Tawa-serie-zeerfijne zandigeleem,goedontwaterde fase.
Het profiel werd beschreven opeenzwak hellende lage rugaandeCuracaoweg ineen
snijgrassenaanplant, waardoor hethumusgehalte indeA p laag hoger isdannormaal.
0-32 (cm) zeer donkergrijsbruine (10YR 3/2) zeer fijne zandige leem tot lemig zand;
Ap
humeus; sterk beworteld; niet klevend en plastisch, los; zwakke kruimelstructuur inbovenste cm, overigens structuurloos (massief, poreus); na25 cm
zwak onduidelijk wortelroest;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
32-50
lichtbruingrijs (10 YR 6/2) zeer fijn lemig zand met duidelijk roodbruin
A21
wortelroest;
scherpe regelmatige begrenzingmet
50-62
lichtgrijs (10YR 7/2) zeer fijn lemig zand met duidelijk roodbruin wortelA22
roest; niet klevend enplastisch, los;structuurloos (massief, poreus);
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
62-110
zeer fletsbruine (10YR7/3)zeer fijne zandige leem metveel fijne duidelijke
AB
diepbruine (7,5 YR 5/8) vlekking, die uit een roestvlekking ontstaat; niet
klevendenplastisch, openwrijfbaar; structuurloos (massief,poreus)totzwakke
fijne afgerond blokkige structuur; structuurvlakken lichtgrijs (10 YR 6/1)
met beworteling;
Bi
na 90 cmenkele wittere vlekken in matrix, waardoor de kleur fletser wordt;
textuur weinig zwaarder;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
110 +
gevlekte zandige klei; matrix gemengd zeer fletsbruin enwit (10YR 7/3-8/2)
B2t
metveel fijne duidelijke rode vlekking dievan2,5 YRnaar 10R4/6verloopt
bij toenemende diepte; zwak klevend, niet plastisch, vast; zwakke fijne tot
grove afgerond blokkige structuur; enkele kleine vaste, doch openwrijfbare
concreties, diedieper uiterst vast worden.
De slechtontwaterde fasevandeTawa-serie:zeerfijne zandigeleem vertoont
een dunne Ai-laag van zandige leem tot lemig zand, welke vrij donker is
gekleurd en die in een witte, meestal vrij zandige A2-laag overgaat. Dieper
vinden we een Bi-laag met iets zwaardere textuur en gele vlekking. De roodgevlekte B2t-laag wordt op variabele diepte aangetroffen; zij zit ondieper in
113

het profiel dichtbij de koppen en komt tegen de erosiegeul dieper te liggen,
soms buiten het bereik van de boringen tot 1,20 m diepte.
Profielbeschrijving Tawa-serie:zeerfijnezandigeleem, slechtontwaterdefase.
Aan Mochaweg W van Pararac kreek.
0-10 (cm) donkergrijze (10 YR 4/1) humeuze zeer fijne zandige leem; sterk beworteld;
Ap
zwak klevend, niet plastisch, openwrijfbaar, los; kruimelstructuur;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
10-40
grijze (10 YR 5/1) humeuze zeer fijne zandige leem met weinig duidelijk
A12
wortelroest; zwak klevend, niet plastisch, openwrijfbaar, los; structuurloos
(massief, poreus):
scherpe regelmatige begrenzing met
40-60
lichtbruingrijs (10 YR 6/2) zeer fijn zand tot lemig zand; niet klevend en
A21
plastisch, los; structuurloos (massief, poreus);
geleidelijke regelmatige begrenzing met
60-90
wit (10 YR 8/2) zeer fijn zand tot lemig zand;
A22
scherpe zwak golvende begrenzing met
90-100
witte (10YR 8/2) zeer fijne zandige leem met weinig fijne zwakke gele (10 YR
Bi
8/6) vlekking; dieper een bruingele (6/8) vlekking; zwak klevend en plastisch,
openwrijfbaar, los tot vast; zwakke grove afgerond blokkige structuur met
zandige structuurvlakken;
vrij scherpe zwak golvende begrenzing met
100 +
witte en gele (10 YR 8/2 en 8/6) veel, zeer fijne zwakke gevlekte matrix;
B2t
textuur zandige klei;met eerst weinig, later veel grove sterke rode (2,5YR4/8,
dieper 10 R 4/8) vlekking.

De slecht ontwaterde fase van het bodemtype van de Tawa-serie vormt de
overgang tussen de erosiegeulen en de koppen en is hierdoor sterk variabel
in profielkenmerken. Alle slecht ontwaterde fasen en een deelder goed ontwaterde fase vertonen de bleking in een A2-laag, die sterk onder de invloed
van lateraal grondwater staat.
De beter ontwaterde fase van het genoemde type wordt soms aangetroffen
op de overgang tussen de Rijsdijk-serie en de erosiegeulen, op vlakke doch
iets beter ontwaterde delen. De bovengronden zijn dan zwak lemig en grijs
gekleurd, de bank van de Rijsdijk-serie wordt als een laag roestbruine concreties in het profiel gezien; dieper vinden we de Bi-laag van zandige leem
met een scherpe grens naar de rood gevlekte ondergrond.
Op de overgang tussen de gronden op de koppen en de gronden van de
erosiegeulen treffen we zandige gronden aan, welke tot de Liba-serie behoren.
Het bodemtype zeerfijn lemigzand vertoont een tamelijk grote variatie in de
dikte van de humeuze Ai-laag van lemig zand. Meestal is deze Ai-laag niet
dikker dan 15 cm. De A2-laag van dit type bestaat uit wit zand tot lemig zand
en gaat op wisselende diepte (60 tot 90 cm) over in grijze zware zandige leem
met gelevlekking. Rode vlekking treedt niet op bij boringen tot 1,25 m diepte.
Dezeserievindenweinlanggerekte strokenindeuiteindenvande erosiegeulen,
waarzandisafgezet datvandehoger gelegenterreinen afkomstig is.De gronden
zijn vrijwel het gehelejaar nat; in de droge tijd worden ze vochtig tot droog.
Profielbeschrijving Liba-serie: zeer fijn lemig zand.
114

Perceel Kletter aan de Lelydorperweg; grasbegroeiing met varens.
0-10 (cm) zwart (10YR 2/1-3/1) humeuszeer fijn lemigzand met veelgebleekte korrels;
Ap
sterkdoorworteld;zwakkekruimelstructuurtotstructuurloos(massief, poreus);
niet klevend en plastisch, los;
scherpe regelmatige begrenzing met
10-25
lichtgrijs (10 YR 7/1) zeer fijn lemig zand met bruine vlekjes langs wortelA21
gangen; dierlijke activiteit; structuurloos (massief, poreus); enz.
geleidelijke golvende begrenzing met
25-80
wit (10 YR 8/1) zeer fijn zand; structuurloos (massief, poreus); vloeit bij
A22g
waterverzadiging;
scherpe regelmatige begrenzing met
80-125
lichtgrijze (10 YR 7/2) zeer fijne zware zandige leem met een matige, middelB2tg
matige, duidelijke geelbruine (10 YR 5/8) vlekking; structuurloos (massief,
poreus); niet klevend, zwak plastisch, vast, weinig hard;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
125 +
geelbruine (10 YR 5/8) zeer fijne zware zandige leem met matige, toenemend
Cgg
van duidelijk tot sterk, blauwgrijze vlekking; glimmers.

De grondenvan de erosiegeulen
Naar de zijde van de koppen zagen we de Tawa-serie en de Liba-serie
optreden met zandige profielen op de roodgevlekte resp. geelgevlekte ondergrond. Deze series gaan soms geleidelijk, soms snel over in de gronden van
de erosiegeulen. In dezegrondentreedt een sterkevariatieopinde profielbouw.
De hoogste delen van de erosiegeulen, aangeduid als zandige loop, zijn in
de bovengronden steeds zandig. Deze gronden zijn ontstaan door de recente
en subrecente afspoeling van zand in deerosiegeulen. De ondergronden kunnen
zandig zijn, maar we zien vaak stofEge zanden of stoffige kleien, met zeer
fijn zand vermengd. De stoffige zanden zijn vaak bijzonder hard door een
betonstructuur, waarbij alleporien in het zand door stofdeeltjes zijn opgevuld.
De stoffige kleien zijn soms iets donkerder gekleurd door humus, hetgeen wijst
op een afzetting van zand of stofzand op een vroeger begroeide oppervlakte.
In het middelste deel van de erosiegeulen vinden we bovengronden van
stoffige leem tot stoffige klei. Deze stoffigelopenvertonen, afhankelijk van de
topografie, in wisselende mate bijmenging van zeer fijn zand. We kunnen
ons het ontstaan van deze stoffige gronden voorstellen als gevolg van selectie
door het afstromende water in de erosiegeulen, waarbij de zanddeeltjes in de
hoogste delen van de geulen blijven liggen en de kleideeltjes verder benedenwaarts worden afgevoerd.
In de laagste delen van de erosiegeulen treffen we kleigronden aan (kleiige
lopen). Ze sluiten aan bij en gaan vrijwel onmerkbaar over in de kleigronden
van de getijdekreken. De gronden staan het grootste deel van het jaar onder
water. Aan de randen van de bredere erosiegeulen kan het zand onder de
klei worden aangeboord. In de diepere middengedeelten van de kleiige lopen
wordt in het gehele profiel klei aangetroffen. De klei is in meerdere of mindere
mate gevlekt naar de diepteligging; regelmatig wordt onder deze kleilaag
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zwarte klei of stoffige klei aangetroffen met veel organische stof. Soms zijn
deze zwarte kleilagen met een boor van 1,25 m lengte reeds bereikbaar;
vrijwel altijd vallen ze binnen het bereik van boren van 2 m lengte. Onder
deze kleilaag wordt zand aangetroffen. Meestal kon dit zand niet worden
opgeboord doordat het met waterverzadigd was en voelde men het door het
krassen van de boor. Gezien het geringe landbouwkundige belang van de
kleiige lopen werd hier weinig onderzoek verricht.
De opbouw van de erosiegeulgronden is, zoals uit het bovenstaande blijkt,
vrij gecompliceerd. De normale rangschikking vanklei-, stof- en zandgronden,
die naar de lengterichting en naar de bovenstroom toe van de erosiegeulen
toe wordt aangetroffen, is vaak verstoord door de aanvoer van sedimenten
door kleine secundaire erosiegeultjes in de koppen. De erosiegeulen lopen
niet altijd dood tegen de koppen, maar staan soms met elkaar in verbinding.
Er is, althans plaatselijk, onthoofding vandeerosiegeulen opgetreden. Doordat
demeesteerosiegeuleninhetbovensteenmiddelstedeelvoor rijstbouw worden
gebruikt is de oorspronkelijke situatie door de bouw van sawahdijkjes vaak
verstoord.
In eenenkele zandige loop, diein dedroge tijd diep ontwaterd wordt, werd
een grondwaterpodzol met humusinspoeling waargenomen.
Degrondenvan de getijdekreken
De gronden van de getijdekreken behoren feitelijk niet bij het Lelydorplandschap. Ze zijn van de leeftijd van de Demeraraformatie, doch zijn plaatselijk met materiaal van het Lelydorplandschap vermengd. De kleigronden
van de getijdekreken zijn in de bovengrond meest humeus of sterk humeus.
De ondergrond is meestal geelbruin gevlekt. Dunne zandlaagjes of -lensjes
komen voor, evenals kleilagen met veel organische stof. Door HENDRIKS en
VAN DER EIJK (1953)werd denaam Arapappa-serie aandeze gronden gegeven.
Wij nemen deze naam ongewijzigd over. De gronden van de getijdekreken
zijn bodemkundig moeilijk te overzien; de waterdiepte varieert, maar de
gronden komen nooit droog. Debegroeiing vandegetijdekreken is een echte
zwampbegroeiing met biezen (Cyperus spec), Jussieua en moko-moko
(Montrichardia arborescens). Indediepste delen staat soms eenbosvanwaterbebe (Pterocarpus officinalis). De bodem is daar met een dikke laag pegasse
bedekt.
Een enkele maal werd in de getijdekreken een zandige tong opgemerkt,
welke tong met een zandige erosiegeul in verbinding stond. Menigmaal
werden indegetijdekreken abrupte overgangen naar diepe geulen aangetroffen.
Als laatste fase van de vorming van de getijdekreken heeft daar dus geen
sedimentatie, doch uitschuring plaatsgevonden.
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4. Legenda van het oude-ritsenlandschap
Bij de bodemkartering werden de bodemtypen en -fasen van het ouderitsenlandschap soms naar de landbouwkundige waarde en het patroon van
de bodemtypen tot complexen verenigd. Hierdoor ontstond de volgende
legenda voor de gedetailleerde overzichtskartering:
N
GO
R
P
Gh
B
D
Pr
T
L
zl
si
kl

Notoboesie-serie; deze serie werd niet nader onderverdeeld;
Guldenvlies-serie en Onverdacht-serie werden tezamen in een complex
verenigd, waarbij de zeer diepe en de diepe fasen van de bodemtypen
van beide series werden gecombineerd tot fasen van het complex;
Rijsdijk-serie: zeer fijn zand;
Palissade-serie: zeer fijn zand;
Groenhart-serie: stoffige klei;
De bodemtypen van de Bona-, Mocha- en Ongelegen-series werden
tot een complex verenigd: zandige leem en leem; de ontwateringsfasen
konden niet worden aangegeven;
De geerodeerde fase van de Bona-serie: leem;
Pararac-serie: de beide bodemtypen werden samengevoegd, waardoor
de bodemkaart de serie weergeeft;
Tawa-serie: zeer fijne zandige leem;
Liba-serie: zeer fijn lemig zand;
zandige lopen;
stoffige lopen;
kleiige lopen en de Arapappa-serie.

Voor de overzichtskartering werden de volgende samenvoegingen gebruikt:
I
II
HI
IV

Notoboesie-serie en Guldenvlies - Onverdacht-complex;
Rijsdijk-serie en Palissade-serie met de Groenhart-serie;
Bona- Mocha- Ongelegen-complex met Pararac-serie en Tawa-serie;
Liba-serie met de zandige-, stoffige- en kleiige lopen en in de getijdekreken de Arapappa-serie.

§ 3.

D E GRONDEN VAN HET ZUIDELIJKE OUDE-KLEIVLAKTELANDSCHAP OF
PARALANDSCHAP

1. Oudere gegevens
De eerste beschrijvingen van bodemprofielen uit dit landschap vinden we
bij BARKER (1949), die enkele gegevens over profielen over het door hem
benoemde wad- en kwelderlandschap mededeelt.
VAN DER EIJK en HENDRIKS (1953) beschreven een zestal bodemseries in
dit landschap. Volgens hen zou het mogelijk zijn deze bodemseries op schaal
1 : 20.000 te karteren.
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De bodemgesteldheid van het Paralandschap is vrij uniform, indien we het
moedermateriaal beschouwen. De stoffige lemen gaan rond 60 a 80 cm diepte
over in stoffige klei. De variatie in de profielen treedt op door kleine verschillen
in relatieve hoogte binnen de droge tot drasse hogere terreinsgedeelten; deze
variatie weerspiegelt zich in de kleuren der profielen. Plaatselijk is grof of
fijn zand door de stoffige gronden vermengd.
2. Landschapselementen van hetoude-kleivlaktelandschap
Het landschap wordt door ons in twee duidelijk van elkaar te scheiden
landschapselementen verdeeld.
De vrij vlakke, droge tot drasse, hogere terreinen, waaraan door VAN DER
EIJK (1953) de naam s c h o l l e n werd gegeven, vormen het eerste element.
Hun vorm kan varieren van afgeronde kleine eilanden in de zwamp tot grote
eilanden die aan de randen meer of minder versneden kunnen zijn door de
uitlopers van de getijdekreken. De schollen vertonen onregelmatige vormen;
een hoofdrichting wordt niet waargenomen.
De g e t i j d e k r e k e n vormen het tweede landschapselement. Tussen schollen die op niet te grote afstanden van elkaar zijn gelegen vormen ze duidelijke
kreken, maar indien de schollen verder van elkaar liggen worden het grote
brede zwamparmen, die in de zwampen overgaan.
3. Bodemreeksen van hetParalandschap
De gronden op de schollen vormen de eerste bodemreeks: descholgronden.
De bodem bestaat uit stoffige leem.
De flanken van de schollen naar de getijdekreken toe worden geleidelijk
of abrupt fijner van textuur, waardoor we stoffige kleien aantreffen. Descholflankgronden vormen de tweede bodemreeks.
Op de schollen treffen we verder iets lager gelegen stroken aan, die met
de getijdekreken in verbinding staan en waarin sterk humeuze stoffige lemen
worden aangetroffen. De schol-erosiegeulgronden vormen de derde bodemreeks.
De grondenvan de getijdekrekenvormen de vierde bodemreeks.
Tabel 6 geeft een overzicht van de landschappelijke en taxonomische
indeling van het oude-kleivlaktelandschap.
4. Bodemseries van het Paralandschap
VAN DER EIJK en HENDRIKS (1953) benoemden 6 bodemseries binnen het
Paralandschap. Hiervan werden er 3 op de schollen aangetroffen; een serie
werd in de erosiegeulen aangetroffen en in de getijdekreken werden 2 series
benoemd, waarvan er een, de Arapappa-serie, reeds in de getijdekreken van
het Lelydorplandschap werd beschreven.
Van deze serienamen worden door ons 3 namen overgenomen. De 3 andere
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Tabcl 6— Table 6
Overzicht van de landschapselementen, bodemreeksen, bodemseries, bodemtypen en
bodemfasen van het zuidelijke oude-kleivlaktelandschap
Landscape elements, soilsequences, soil series, soil types andsoilphases ofthe
southern old clay landscape
Landschapselementen
Landscape
elements

Bodemreeksen
Soil sequences

Bodemseries
Soil series

Bodemtypen
Soil types
stoffige leem

scholgronden

Wayambo

leem

Bodemfasen
Soil phases
1 droge, vochtige,
drasse, natte

grof lemigzand
schollen

getijdekreken

scholflankgronden

Wayambo

stoffige klei

scholerosiegeulgronden

Cordon

stoffige leem i

getijdekreekgronden

Arapappa

stoffige klei :

Kalebaskreek

veen

series op de schollen kunnen worden samengevat tot een bodemserie:
Wayambo-seriemet 4 bodemtypen. In 2 bodemtypen worden 4 fasen naar de
ontwateringstoestand onderscheiden.
5. Bodemtypen van het Paralandschap
De scholgronden
Overwegend wordt op de schollen aangetroffen het bodemtype: stoffige leem
van de Wayambo-serie. Deze gronden hebben een kleine hoeveelheid zeer
fijn zand. De stoffractie is sterk overheersend. Door reliefverschillen, die op
de vlakke tot bolle schollen optreden, ontstaat binnen hetzelfde moedermateriaal een viertal ontwateringsfasen,die door ons met droog, vochtig, dras
ennatworden aangeduid. Van een goede naar een slechte ontwateringstoestand
veranderen de kleuren van de bovengronden van bruin via bruingrijs en grijs
naar zwart. Verder vormt zich bij vochtige ligging een A2-laag met roest en
bleking en in de drasse en natte fase wordt deze A2-laag dikker en witter van
kleur. De drasse en de natte fasen vertonen verder sterke kawfoetoevorming.
De droge fase van het type stoffige leem neemt de absoluut en relatief
hoogste delen van de schollen in; een Ai-laag gaat geleidehjk over in een
A3-laag van geelbruine kleur; een Bi-laag van bruingele matrix met oranje119

bruine vlekking vormt de overgang naar de roodgevlekte B2t-laag, die aanvankelijk een gele, dieper een witte matrix heeft.
Profielbeschrijving Wayambo-serie: stoffige leem, droge fase.
Het profiel werd beschreven langs het padtegenover de Nijssenweg.
0-10 (cm) donkerbruine (10YR 3 / 2 ^ / 2 ) stoffige leem, weinig humeus,
Ai
vrij scherpe onregelmatige begrenzing met
10-45
fletsbruine (10YR6/3)stoffige leem metweinig fijne zwakke bruingele (10 YR
A3
6/8) vlekking; sterk klevend, plastisch;
scherpe regelmatige begrenzing met
45-60
bruingele (10YR 6/6) zware stoffige leem met matige, fijne duidelijke oranjeB21
bruine (5 YR 5/8) vlekking, die snel toeneemt tot veel middelmatige sterke
60-90
rode (10 R 5/8) vlekking, waarin een enkel wit vlekje optreedt na 80 cm;
B22t
90 +
witte (10YR 8/2) en donkerrood (7,5R 3/8) gevlekte stoffige klei; veel, grove
B23t
z e e r duidelijke vlekking; rode vlekking pilaarsgewijs met rode concreties.

De vochtige fase, die relatief een iets lagere ligging heeft, vertoont een
grijsbruine bovengrond, maar hieronder ontwikkelt zich een grijs gevlekte
A2-laagmeteengeelbruinematrix.De Bi- enB2t-lagenzijn alsbij dedroge fase.
Profielbeschrijving Wayambo-serie: stoffige leem, vochtige fase.
De kuil is gelegen in een recent opengekapt kostgrondje bij ± km 28,5vandeweg
Paramaribo-Zanderij. Oude bedden van10-12 m breedte zijn tezien; eentrens isbreder
geweest en is alspondogotro (pontentrens) in de suikerplantage in gebruik geweest. Op
de plaats vande kuil iseenopgeworpen grondlaag van20cmdikte aanwezig met rode
concretievlekken. DegrensmetdeA2isdoor een beetje houtskool vrij duidelijk zichtbaar.
0-20 (cm)
overburden
+ Ai
20^1-8
A2g

roodbruine (5 YR 5/3) zware stoffige leem met veel dierlijke activiteit;
vlekken van10R en2,5YRinde laag; vast, hard tot zeer hard;
scherpe regelmatige begrenzing methoutskoolrestenmet
lichtgeelbruine (10YR6/4) stoffige leem metmatige fijne duidelijke lichtbruingrijze (2,5Y 6/2) vlekking, een enkel 7,5 YR vlekje; structuurloos
(massief, poreus) doch valt in kruimels uiteen; klevend, plastisch, openwrijfbaar totvast, hard; beworteld;
scherpe regelmatige begrenzingmet
48-60
fletsbruine
(10YR6/2-6/3) zware stoffige leem metveel fijne tot middelBi g
grove duidelijke rode (2,5YR 5/8) vlekken, omgeven door vage 5 YRen
10 YRovergangszones; zwakke grove prismatische tot blokkige structuur;
klevend tot sterk klevend, plastisch, vast; laag maakt eengrijze indruk;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
60-105
lichtgrijze (10YR6/1), droog witte stoffige klei met zeer veel zeer grove
B2itg
tot grove sterke donkerrode (7,5 R 3/8) vlekking, verticaal gericht, door
smalle lichtgrijze (2,5 Y 7/2) randstrookjes omgeven; plaatselijk harde
concreties; sterke middelmatige tot grove afgerond blokkige structuur;
klevend tot sterk klevend, plastisch, zeer vast totvast, weinig hard;
105-180
(boring) witte (10YR8/1) stoffige klei metzeer veel, zeer grove en sterke
B22tg
rode vlekking, toenemende tot 7,5R 3/6-3/4;
waarschijnlijk scherpe begrenzingmet
180-190
afwisselende lagen B22tgen oranje (7,5 YR6/8) zandiger laagjes;
190 +
basiskleur lichtgrijs (5 GY 7/1);stoffige klei met zeer veel zeer grove en
sterke rode vlekking tot7,5R3/6.
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De drasse fase, die op een relatief nog lager niveau in het terrein wordt
aangetroffen, heeft in de bovengrond een grijsbruine kleur, waaronder een
lichtgrijze stoffige leem A2-laag met gele vlekking wordt aangetroffen. Vergeleken met de vochtige fase is de grijze kleur nu matrix geworden en het
geel treedt als een vlekking op. De profielen hebben hierdoor een grijze tint.
De Bi-laag van zware stoffige leem vertoont ditzelfde beeld. De B2t-laag van
stoffige klei heeft een vrijwel witte matrix, waartegen de rode vlekking sterk
contrasteert.
Profielbeschrijving Wayambo-serie: stoffige leem, drasse fase.
Kuil t.b.v. monster Cady (USDA) aan de weg tegenover de Nijssenweg.
0-15 (cm) grijsbruine (10YR 5/1-5/2) stoffige leem, zwak humeus; zwakke middelmatige
Ap
afgerond blokkige structuur; zwak klevend, iets plastisch; houtskoolresten;
sterk doorworteld;
geleidelijke onregelmatige begrenzing met
15-60
lichtgrijze (2,5 Y 7/2-10 YR 7/2) stoffige leem met een matige middelmatige
A2
zwakke bruingele (10 YR 6/8) vlekking die van wortelroest uitgaat; structuurloos (massief, poreus); zwak klevend, en plastisch; vlekking naar onderste
deel der laag toenemend tot duidelijk;
vrij scherpe regelmatige begrenzing met
60-70
witte (10 YR 8/1-8/2) zware stoffige leem met een matige middelmatige duiAB/Bi
delijke bruingele (10 YR 6/8) vlekking en een enkel roder vlekje; klevend,
plastisch; zwakke prismatische structuur;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
70 +
witte (10 YR 8/2) stoffige klei met veel middelmatige tot grove sterke rode
B2t
(10 R 5/8) vlekking; plaatselijk gevlekt; het rood omgeven door een laagje
oranje (7,5 YR 6/8); klevend; plastisch; fijne tot middelmatige afgerond
blokkige structuur met witte tot grijze structuurvlakken, waarop het rood
zwak doorschemert.

De natte fase, die op de relatief laagst gelegen delen van de schollen wordt
aangetroffen, vertoont een dunne Ai-bovengrond van zwarte stoffige leem,
die in een volkomen witte A2-laag overgaat. Deze laag is practisch ongevlekt.
De Bi-laag iswit van matrix met oranje vlekking en van textuur zware stoffige
leem; hij rust op een roodgevlekte witte B2t-laag van stoffige klei.
In de drasse en de natte fase van de stoffige leem van de genoemde serie
vormen zich bij ligging op vlakke schollen grote kawfoetoes. Deze treden niet
op als deze fase optreedt aan de overgangen naar de zwaardere stoffige lemen
of -kleien op de flanken.
In het grensgebied van het Paralandschap en het Lelydorplandschap en op
enkele geisoleerd gelegen schollen buiten dit grensgebied vinden we in de
stoffige gronden een grotere hoeveelheid zeer fijn zand, waardoor de stof- en
de zandfractie ongeveer even groot zijn. W e treffen aldaarhetbodemtype leem
van de Wayambo-serie aan. Deze profielen verschillen zeer weinig met de
reeds eerder genoemde profielen aan de Arubaweg (zie §2 van dit hoofdstuk),
waar zeop de kaart bij de Bona-serie: zeer fijne zandige leemwerden gevoegd.
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De textuur in de bovengrond varieert tussen zandige leem en leem; de
B2-laagvarieert, alnaar deze met meer of minder zand isvermengd, in textuur
van klei tot stoffige klei. In de A2- en de Bi-lagen kunnen betonstructuren
optreden, door het opvullen van de porien door stofdeeltjes. In de droge tijd
schraapt de boor over deze lagen met een betonstructuur. In de natte tijd is
de consistentie van deze laag op typische wijze smeu'ig klevend.
Naar analogie van de 4 ontwateringsfasen van het bodemtype stoffige leem,
werden bij het bodemtype leem eveneens enige ontwateringsfasen onderscheiden. Alleen de vochtige en de drasse fasen werden gezien; de andere fasen
werden in en rond het karteringsgebied nog niet waargenomen.
Profielbeschrijving Wayambo-serie: leem, vochtige fase.
DekuilligtOvanhetPadvanWanica,250mZvandegrensmethet Lelydorplandschap.
Het perceel isbeplant met2-jarige cocos (vrij geel) en citrus (kleine bomen).
0-10 (cm) grijsbruine (10 YR 5/2) stoffige leem met zeer fijn zand bijmenging; sterk
Ap/Ai
beworteld; enkele houtskoolresten enzwak onduidelijk wortelroest;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
10-40
lichtgrijs en bruingeel (10YR 7/2-6/6) gevlekte stoffige leem, met zeer fijn
A2g
zand bijmenging; vlekking weinig tot veel, fijn tot middelmatig, duidelijk,
naarbenedentoenemend;eenweinigwortelroest onder deA p ; zwakbeworteld;
klevend, plastisch, vasttotzeer vast, hard totzeer hard; structuurloos, (uiterst
massief, poreus) tot zeer zwakke fijne afgerond blokkige structuur; zwak
beworteld;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
40-55
gevlekte stoffige klei (bevat zeer fijn zand); fletsbruin, bruingeel en oranje
Big
(10YR 6/3-6/4, 6/8 en 7,5 YR 7/8);matige prismatische structuur, diein
middelmatig tot fijn afgerond blokkig uiteenvalt; sterk klevend, plastisch,
vast, hard; zwak beworteld;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
55 +
lichtgeelbruine (10YR6/4) stoffige klei met veel grove en fijne sterke rode
B22tg
(10R5/8)vlekking,dieverticaalisgericht;middelmatigetotgroveprismatische
structuur, welke inmiddelmatig tot fijn afgerond blokkig uiteenvalt; rood op
structuurvlakken doorschemerend; sterk klevend enzeer plastisch, vast, hard;
zwak beworteld; rond 90cmwordt debasiskleurwit.
Monsters 3446 en3447; zietabel II A en B.
Profielbeschrijving Wayambo-serie: leem, drasse fase.
De kuil isgelegentenW vankm25,5 langshetPadvanWanica opeen vlakkere schol,
die naar dezwamp helt. Begroeiing gras en resten vande ontginningsbegroeiing.
0-22 (cm) grijsbruine(10YR5/2-6/2) stoffige leemmetenkelestukjes houtskool,bovenste
Ap
2 cmiets humeuzere, Ai vrijwel direct ineenA2govergaande; klevend, plastisch, vasttotzeer vast, hard totzeer hard doch verbrokkelbaar; vrijwel structuurloos tot zwak fijn afgerond blokkig, verkruimelbaar;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
22-46
geelbruine (10YR5/4)stoffige leem metiets zeer fijn zand vermengd; matige
Big
middelmatige duidelijke oranje (7,5 YR 7/6) vlekking; scheurend in grote
polygonen; structuurloos (massief, poreus) betonstructuur; klevend, plastisch,
uiterst vast, zeer hard totuiterst hard;
geleidelijke regelmatige begrenzingmet
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46-82
B2itg

sterk gevlekte stoffige klei; fletsbruin en oranje (10 YR 6/3 en 7,5 YR 6/8)
met in het laatste veel fijne duidelijke rode (2,5 YR 4/8) vlekking, verticaal
gericht; klevend, plastisch, vast tot zeer vast, hard tot zeer hard; grove prismatische structuur; na 60 cm wordt de rode vlekking 10 R 4/8-5/8;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
82 +
lichtgrijze (5 Y 7/2) stoffige klei met pilaarsgewijze rode (10 R 3/6) vlekking,
B22tg
plaatselijk scherp begrensd tegen het grijs, soms een oranjebruine (5 YR 5/6)
overgangsstrook, zwak wortelroest op de structuurvlakken; iets zeer fijn Zand
bijgemengd; zwakke fijne tot middelmatige prismatische structuur; klevend,
plastisch, vast.
Monsters 3442 t.m. 3445; zie tabel II A en B.

Deze gronden uit het grensgebied ontstaan door vermenging van stof en
zeer fijn zand tijdens de afzetting of door latere erosie. Zij nemen een tussenpositie in tussen de beide landschappen van de oude kustvlakte. Meestal zijn
er geen terreintrappen in een dergelijk grensgebied en is dit gebied breed.
Waar deze terreintrappen wel aanwezig zijn, heeft de overgangsstrook een
geringere breedte en vinden we het bodemtype leem van de Wayambo-serie
op een ondergrond van zandige tot stoffige klei. Ook in de ondergrond is soms
een duidelijk menggebied aanwezig, waar de textuur geleidelijk verandert van
zandig naar stoffig.
Niet altijd is in de ondergrond een menggebied aanwezig. Over grote
oppervlakten komen profielen voor, waarbij de stoffige kleilaag scherp overgaat
in zandige lagen, meestal een zandigeklei met geelbruine (10YR 5/8) vlekking.
In dit geval zijn de verschillende moedermaterialen scherp gescheiden en
rusten de stoffige sedimenten op de zandige in de ondergrond.
De overgang tussen het oude-kleivlaktelandschap en het deklandschap
verloopt meestal duidelijker. In dit grensgebied is vermenging van grof zand
met de stoffige gronden opgetreden. W e krijgen hierdoor een aantal open
gronden welke volgens onze indeling vallen binnen het bodemtype: groflemig
zand van de Wayambo-serie. Deze gronden zijn minder vastendicht en doorlatender voor water dan de stoffige gronden. De grensstrook is meestal smal
en verraadt zich, als we uit de stoffige gronden komen, door het optreden
van grof wit zand in de ondergrond. Weinige meters verder begint de bovengrond ook grof zand tebevatten. Er isvaak eenduidelijke terreintrap aanwezig.
Het bodemtype Wayambo-serie: grof lemig zand heeft een vrij diepe
humeuze An-laag die grofzandig is en lemig aanvoelt. De hieronder voorkomende Ai2-laag is meest vrij humeus, grofzandig en voelt door de stofbijmengingaanalseen grovezandigeleem. De Bi-laagvan dezeprofielen vertoont
als textuur (grove) leem tot zware leem; de B2t-laag is meest een oranje klei
met grof zand vermengd, die oranjebruine vlekking vertoont. Dieper^wordt
soms een paarsrode vlekking in deze klei aangetroffen, waarbij de basiskleur
naar het wit toe kan gaan. Lagen stoffige kleien grofzandwisselenelkaar dieper
vaak af.
Profielbeschrijving Wayambo-serie: grof lemig zand.
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Boorbeschrijving aan basislijn I parallel 13, Wayambo exploratie LBB.
0-20 (cm)
An
20-60
A12
60-90
Bi
90 +
B2

zeer donkergrijze (10 YR 3/1) humeuze grof Zand houdende leem;
geleidelijk in
donkergrijze humeuze (10 YR 4/1) grofzandige leem,
geleidelijk in
lichtbruingrijze (10 YR 5/1-6/2) grofzandige zware leem met matige grove
sterke rode (2,5 YR 4/6) vlekking;
geleidelijk in
geelbruine (10 YR 5/6) grofzandige zware leem tot klei met matige (dieper
veel) grove sterke rode (10 R 4/8) vlekking.

Op de luchtfoto's valt de grens tussen het Lelydorp- en het Paralandschap
alleen duidelijk op, als de grensstrook smal is en gepaard gaat met een terreintrap. In het Lelydorplandschap vertonen de boomkruinen meer hoogteverschillen; de boomkruinen van het Paralandschap liggen vrijwel op een
niveau.
Bij de overgang van het Paralandschap naar het deklandschap zien we op
de luchtfoto's een geleidelijk verlopende overgangsstrook, waarin de boomkruinen meer hoogteverschillen gaan vertonen. Hoewel de grens in de bodem
soms scherp verloopt, is deze in de vegetatie geleidelijk.
De scholflankgronden
Aandeflankenvandeschollenworden degrondenvrij snelfijner van textuur.
Overwegend treffen we stoffige kleigronden aan. Het bodemtype Wayambo
stoffigeklei van de Wayambo-serieheeft eenAi-laag van zwarte humeuze stoffigeklei, dieopwisselende diepte—meestal ondiep—in geel-tot roodgevlekte
stoffige klei overgaat. In de ondergrond worden vaak lagen klei aangetroffen
met een hoog gehalte aan organische stof. Deze lagenvallen op door een zwarte
kleur en door een korrelige structuur. Zij wijzen op het feit, dat een deel
van deze scholflankgronden door erosie gevormd werdopde begroeide kleien
van de getijdekreken. Onder de zwarte humeuze kleilagen wordt meestal
weer roodgevlekt stoffige klei aangetroffen.
Profielbeschrijving Wayambo-serie: stoffige klei.
HetprofielwerdbeschrevenlangsdewegParamaribo-Zanderij bijkm28aandeoostzijde.
0-25 (cm) zwarte (10 YR 2/1) humeuze stoffige klei; sterk beworteld; een zwak onduiI Ai
delijk wortelroest; kruimelstructuur; niet klevend, plastisch vast, weinig hard;
scherpe regelmatige begrenzing met
25-45
lichtgrijze (10 YR 7/2) stoffige klei met matige fijne duidelijke oranje (7,5 YR
A2g
5/6-6/6) vlekking; structuurloos (massief, poreus) tot zwakke afgerond blokkige structuur; klevend, plastisch, vast, hard;
scherpe regelmatige begrenzing met
45-98
witte(10YR8/1) stoffige kleimetmatige,middelmatigesterkeoranje (5YR6/8)
B2tg
tot rode (2,5 YR 5/6) vlekking; structuurloos (massief, poreus);
zeer scherpe begrenzing met
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98-128
II A'igg

zwarte (N 2) sterk humeuze stoffige klei; voelt korrelig aan; niet klevend,
zwak plastisch, zeer vast, uiterst hard;
geleidelijke begrenzing met
128 +
witte stoffige klei met rode en paarsrode vlekking, waarschijnlijk gevlekt;
III B2tgg harde rode concreties.

De scholerosiegeulgrond
In de schollen komen langgerekte smalle, meestal iets lager gelegen, stroken
voor, welke stroken in verbinding staan met de getijdekreken. Met VAN DER
EIJK brengen wij deze grond in de Cordon-serie en is het bodemtype stoffige
leem. De Ai-laag bestaat uit een dikke laag humeuze stoffige leem tot zware
stoffige leem (in de nabijheid van de getijdekreken), die soms meer dan 70 cm
dik is. Hieronder vinden we meestal roodgevlekte stoffige klei, soms is de
vlekking geler. Deze gronden liggen in de onduidelijke erosiegeulen van dit
landschap.
Profielbeschrijving Cordon-serie: stoffige leem.
Het profiel werd beschreven langs de weg Paramaribo-Zanderij nabij km 29 aan de
westzijde.
0-25 (cm) zwarte (10 YR 2/1) sterk humeuze stoffige leem; sterk beworteld; kruimelAn
structuur in de bovenste 10 cm, dieper vrijwel structuurloos; duidelijk fijn
wortelroest; niet klevend, zwak plastisch, vast, weinig hard;
onduidelijke regelmatige begrenzing met
25-65
donkergrijze (10 YR 4/1) humeuze zware stoffige leem; zwak beworteld;
A12
fijn
zeer duidelijk wortelroest; structuurloos (massief, poreus); klevend, plastisch, vast, weinig hard;
onduidelijke begrenzing met
65-90
lichtgrijze (10YR6/1),dieperwitte (10YR8/1) stoffige klei;weinig,toenemend
AB
totveel, middelmatige sterke oranjerode (5YR 5/8) vlekken; enkele roestaders;
zwak klevend, plastisch, vast, hard; structuurloos (massief, poreus);
geleidelijke begrenzing met
90 +
witenrood (10YR8/1 en 10R4/6-4/8) gevlekte stoffige klei;vlekkingmiddelB2tg
matig tot grof, sterk.

De getijdekreekgronden
De gronden van de getijdekreken en de daaraan aansluitende laagste delen
van de erosiegeulen laten een sterk humeuze stoffige klei zien, die meestal
opvariable diepte overgaat in een ondergrond van geelenwit gevlekte (stoffige)
klei. VAN DER EIJK benoemde deze gronden Arapappa-serie, welke aanduiding
wij ook overnemen. Wei is de textuur in de bovengrond vaak een stoffige klei,
zodat het beter is te spreken van het bodemtype Arapappa-serie: stoffige klei.
Zij vormen duidelijke AG-profielen met, afhankelijk van de hoogteligging,
meer of minder vlekking. Verder geeft de begroeiing variatie in de Ao-lagen:
waar pinapalmen groeien zien we dikkere lagen half-verteerd organisch materiaal; bij biezen (Cyperus spec.) zien we meer viltig half-verteerd materiaal.
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In de getijdekreken worden soms echte veengronden waargenomen.
Kalebaskreek-serie.Hij nam veenlagen van 2 m dikte waar. Wij zagen deze lagen niet dikker dan 60 cm.
De getijdekreken bieden geen landbouwkundig perspectief. Ze zijn door de
waterstanden en de aard der begroeiing weinig aantrekkelijk voor bodemonderzoek, dat hierom slechts orienterend werd uitgevoerd.

VAN DER EIJK bracht deze gronden tot de

Op de schollen zien we in bijna alle profielen meer of minder houtskool
in de bovengrond aanwezig, een gevolg van de ontginningsmethode (kappen
van de begroeiing en branden).
Verder zijn bepaalde terreinen van het Paralandschap als suikerplantages
gebruikt. Voor het transport op de plantages waren ponten in gebruik, die
door diepe trenzen werden getrokken met behulp van paarden. Van de uitgegraven grond werden twee dammen opgeworpen ter weerszijde van de
trens; de trens noemt men pondogotro. In de profielen kan de opgeworpen
grondlaag worden herkend aan de rode concreties in de bovengrond (zie
beschrijving van de vochtige fase van Wayambo-serie: stoffige leem).
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HOOFDSTUK 8
D e bodemgesteldheid van het karteringsgebied en enige doorsneden
in de jonge en oude kustvlakte
§ 1.

KAARTBASIS

Van het karteringsgebied werd de gedetailleerde overzichtskaart opgenomen
op de ontschrankte 4-voudige vergrotingen van de luchtfoto's BRSZ 7-616
en 8-644 op schaal 1 : 10.000. Deze twee vergrotingen besloegen het gebied
van de bladen 14-9, 14-17 en 14-25 ten westen van coordinaat 356 tot een
O - W verlopende lijn over ongeveer km 25van de spoorlijn Paramaribo-Kabel.
Ten O van coordinaat 356 werd voor blad 14-9 in overzicht gekarteerd op
luchtfoto's van schaal 1 : 20.000 als topografische basiskaart.
Voor blad 14-17 werd ten O van de Sumatraweg in overzicht gekarteerd
tot de rand van de luchtfoto BRSZ 7-616, ongeveer langs coordinaat 356.
Verder oostelijk werden enige kleinere koppen gekarteerd doch wegens te
grote onzekerheid in de basiskaart niet meer ingetekend. Ten Z van coordinaat
946 werd de bodemgesteldheid in overzicht op schaal 1 : 10.000 ingetekend,
zoals deze door het Lelydorpplan in detail was opgenomen op de bedrijfskaart
van schaal 1 : 5.000.
Voor blad 14-25 werd de bodemgesteldheid in overzicht ingetekend op
de vergroting van de luchtfoto op schaal 1 : 10.000 ten O van de lijn over
concessie Ongelegen en de Waneweg. De gegevens van de bedrijfskaart van
het Lelydorpplan werden op dezelfde wijze als bij blad 14-17 overgenomen.
Ten Z van de O - W verlopende lijn over ongeveer km 25 van de spoorlijn
werdhet Paralandschapinoverzichtgekarteerd,opluchtfoto's schaal 1 : 20.000.
Ten O van coordinaat 356 werden evenals bij blad 14-17, geen bodemgrenzen
meer getekend door te grote onzekerheden in de constructie van de kaartbasis.
De bodemkaart werd op het niet genoemde deel van de 3 bladen in detail
opgenomen op schaal 1 : 10.000 en werd op Kodatrace getekend. De gegevens
werden overgebracht op de definitieve kaartbasis schaal 1 : 10.000, welke
ontstond door van de fotoplakkaart 14a het betreffende blok op grond van het
wegennet en de coordinaatkruisingen door constructie over te brengen van
schaal 1 : 40.000 naar schaal 1 : 10.000. Schaalverschillen in de bodemkaart,
die op basis van de luchtfoto's was getekend, werden daarna vereffend binnen
blokken van 2 x 2 km.
§ 2.

D E BODEMGESTELDHEID VAN HET KARTERINGSGEBIED

1. Blad 14-9
De gedetailleerde overzichtsbodemkaart werd getekend ten W van de
eerste NO, later N - Z verlopende lijn langs het Tout-lui-faut-kanaal en de
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Sumatraweg. Ten O van deze lijn werd de opname van de overzichtsbodemkartering op dezelfde schaal ingetekend.
Ten N van de lijn over de Braamshoopweg en het zwin ten Z van de Bergershoopweg vinden we de brede zeer-fijnzandige ritsen met relatief smalle
zwinnen. De ritsen hebben overwegend sterk gebleekte gronden als gevolg
van de zeervlakke ligging. Hierdoor overheersen in sterke mate de bodemtypen
van het LZ-complex. Slechts betrekkelijk smalle stroken met ritsrugzandgronden (voornamelijk het bodemtype Rr 2) treden op.
Ten Z van de lijn over de Braamshoopweg en het zwin ten Z van de Bergershoopweg treffen we de oudste (fijnzandige) ritsen van de jonge kustvlakte
aan, waarin een fraaie doorbraak is gevormd. In het zwin ten Z van de Bergershoopweg ligt een brede zwinloop.
De meest zuidelijke rits van de jonge kustvlakte rust op het roodgevlekte
materiaal van de oude kustvlakte. Vaak wordt op de scheiding van deze landschappen een dun humeus laagje aangetroffen. Hiervan geeft de volgende
beschrijving een beeld.
• Profielbeschrijving Rf 1 op stoffige klei.
Het profiel werd beschreven op een zwak hellende plaat zand, die de flank vormt van
de spit van de zuidelijkste rits aan het Pad van Wanica, ten N van de Houttuinweg. O p geworpen is ± 10 cm grond met bauxietbrokjes van de wegverharding etc.
0-10 (cm)
IAP
10-29
A2
29-41
B2h

41-48
A' 2 g

48-69
B'21 ir g

69-82
B'22 irg
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grijsbruin (10 YR 5/2) humeus zeer fijn zand met weinig duidelijk wortelroest; niet klevend en plastisch, sterk openwrijfbaar, los; structuurloos;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
lichtgrijs (10 YR 8/2-7/2) zeer fijn zand met een enkel vlekje van B2 materiaal in wormengangen, en een enkel bruin streepje langs dode wortels,
zwak beworteld; sterk openwrijfbaar, los; structuurloos;
scherpe regelmatige begrenzing met
bruingeel (10 YR 6/6) lemig zand met weinig onduidelijk wortelroest en
een enkel rood vlekje met kleine harde rode concreties in voortzetting van
de pilaren uit A'2 g ; structuurloos (massief, poreus); niet klevend en plastisch,
vast, matig hard;
scherpe regelmatige begrenzing met
gevlekt zand, zeer fletsbruin en geel (10 YR 7/3 en 7/6) veel, fijn tot grof,
duidelijk, met een enkele roodbruine (2,5 YR 4/4) pilaar met textuur zandige
leem en zachte concreties; niet klevend en plastisch, vast, los; structuurloos
(massief, poreus), beworteld;
zeer scherpe zwak golvende begrenzing met
oranje (7,5-10 YR 6/8) zeer fijn lemig zand met weinig grove zwakke iets
roderevlekkingenenkelezwakrode (10R 5/4) pilaren met matigharde concreties;basiskleur geleidelijk veranderend naar fletsgeel (2,5Y 7/4); structuurloos
(massief,poreus);nietklevend enplastisch, los; beworteld; glimmers;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
sterk gevlekte zandige leem, dieper zware zandige leem; zwakrood en wit
(10 R 5/4 en 5 GY 8/2), veel grof duidelijk; rode vlekking verticaal gericht,
met smalle gele (10 YR 7/6) overgangsstrook tussen rood en wit; harde
doch verbrokkelbare rode (10 R 4/4) concreties; iets klevend, niet plastisch,
iets vast, los; structuurloos (massief, poreus); glimmers;
scherpe vlakke begrenzing met

82-84
II A " i b

zeer donkergrijze (N 3-10 YR 3/1) sterk humeuze klei; een vroeger begroeide
laag voor de afzetting van zand, met hoge C/N verhouding; veel duidelijk
bruingeel (10 YR 6/6) wortelroest; dun platige structuur; klevend, plastisch,
niet rood gevlekt;
scherpe regelmatige begrenzing met
84-110
sterk gevlekte stoffige klei tot zware klei; grijs (N 7) als basiskleur met veel
III B"23ir g grove tot zeer grove sterke donkerrode (7,5 R 3/6) vlekking, omgeven door
oranje (7,5 YR 7/8); sterke grove prismatische structuur, massief, zeer
poreus; langs de lichtgrijze structuurvlakken en grotere wortelgangen
zandiger; met grove zeer harde rode concreties, die in een trenswand steenhard worden en als pilaren worden uitgeprepareerd; lichtgrijs (7,5 YR 6/1)
verticaal wortelroest; een enkel rood vlekje schemert door op de structuurvlakken;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
110 +
lichtgrijze (N 7) stoffige klei tot zware klei met veel grove duidelijke lichtBC g
grijze (2,5 Y 7/3) en bruingele (10 YR 6/8) vlekking, waarin enkele zwakrode
(7,5 R 5/2) vlekken; sterke grove prismatische structuur (massief, poreus)
klevend, plastisch, vast tot zeer vast, hard tot zeer hard met op structuurvlakken donkergrijsrood (7,5 R 3/2) duidelijk fijn wortelroest.

In het gedeelte dat in overzicht werd gekarteerd vinden we direct N van
de Sabanweg een rits met vele sporen van vroegere bewoning door Indianen,
in de vorm van potscherven en zeer diepe en sterk humeuze profielen.
Direct ten Z van de Sabanweg liggen enige langgerekte IRr 1 stroken op
rood gevlekt bodemmateriaal van de oude kustvlakte. Hiervan geeft onderstaande beschrijving een beeld.
Profielbeschrijving IRr 1 op de geerodeerde ondergrond van de oude kustvlakte.
Het profiel werd beschreven ten Z van de Sabanweg en ligt op een iets hoger terreinsgedeelte. Het is waarschijnlijk de eerste rits geweest van de jonge kustvlakte, nu door
homogenisatie tot een zandige leem geworden, en door een laagte met Rd 3, Rd 4 en Rd 1
gescheiden van de oudste rits. Al deze profielen vertonen de roodgevlekte ondergrond op
wisselende diepte, niet gescheiden door een vegetatielaagje.
0-10 (cm)
IAp

donkergrijze (10 YR 4/1-4/2) zeer fijne zandige leem, zwak humeus, met
weinig zwak wortelroest;
geleidelijke regelmatige begrenzing met
10-40
grijsbruine (10 YR 5/2) leem met duidelijk roodbruin wortelroest; klevend,
I + II A2ig plastisch;
geleidelijke begrenzing met
40-50
idem, sterker wortelroest;
A22g
geleidelijke regelmatige begrenzing met
50-65
lichtbruingrijze (10 YR 6/2) leem tot zware leem met zeer sterk oranjebruin
Bi
(5 YR 5/8) wortelroest; klevend, plastisch;
scherpe begrenzing met
65-80
gevlekte zandige klei; bruingeel (10 YR 6/8), lichtgrijs (10 YR 7/2) en een
II B2it
enkel rood (7,5 R 3/6) vlekje, welke laatste vlekking naar beneden toeneemt,
geleidelijke regelmatige begrenzing met
80 +
sterk gevlekte klei tot zandige klei; rood (10 R 4/8) en wit (10 YR 8/1-8/2),
B22t
bet rood boven in de laag omgeven met een bruingele (10 R 6/8) rand;
verbrokkelbare rode concreties; dieper duidelijk zandig gelaagd in kleilagen.
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Ten Z van de fijnzandige ritsen vinden we het noordelijke oude-kleivlaktelandschap met ten O van het Pad van Wanica 3 platen en ten W een plaat
en enige geulzandgronden Gz als uitlopers van de ritsdoorbraak.
In de Z W hoek van het blad treedt het Lelydorplandschap op met overwegend gebleekte gronden op sterk versneden koppen.
De overzichtsbodemkaart verduidelijkt het brede karakter van de ritsen
met de smalle zwinnen.
2. Blad 14-17
De gedetailleerde overzichtsbodemkaart werd opgenomen ten W van de
Sumatraweg en langs het verlengde van de Bonaireweg. Ten O van de Sumatraweg werd in overzicht gekarteerd tot ongeveer coordinaat 356 en werd
de bodemgesteldheid in een deel van het Noordcomplex van het Lelydorpplan
in overzicht ingetekend uit de bedrijfskaart schaal 1 : 5.000.
In het gebied van blad 14-17 valt de scheiding op tussen de koppen en
de erosiegeulen met de daaraan verbonden getijdekreken. In de gronden op
de koppen zien we de strekkingsrichting in de zandgronden in de volgende
stroken: over Lelydorp, langs Javaweg en Altonaweg, langs de Curacaoweg,
in de strook tussen de Libanonweg en de Van Hattemweg naar het einde
van de Arubaweg. In deze stroken vinden we overwegend rugzandgronden.
Nabij de Lelydorperweg en de Van Hattemweg zijn nog twee stroken met
plateauzandgronden op te merken.
Naast dit gestrekt opgebouwde patroon in de rugzandgronden zien we
verbrokkelde en door erosiegeulgronden versneden leemruggronden en leemflankgronden, waarvan de bodemtypen tot het Bona- Mocha- Ongelegen
complex behoren.
In de ZO hoek van het kaartblad komen enige stroken met de Rijsdijk- en
Palissade-serie voor. Westelijk verenigen deze zich met die strook van de Van
Hattemweg en gaan op blad 14-16 over in brede vlakke platen met sterk
gebleekte plateauzandgronden.
3. Blad 14-25
De gedetailleerde overzichtsbodemkaart wordt in het Z begrensd door de
lijn over km 25 van de spoorlijn, die samenvalt met de zuidgrens van foto
BRSZ 8-644. Oostelijk van de grens van Concessie Ongelegen en tegen het
Lelydorpplan aan werd in overzicht gekarteerd. De begroeiing liet in het
eerste gedeelte geen nadere detaillering in de kaart toe. Voor zover nodig
werden enkele grenzen in de bodemkaart ontleend aan de bedrijfskaart van
het Lelydorpplan.
Ten Z van de eerder genoemde lijn werd het Paralandschap in overzicht
gekarteerd op luchtfoto's schaal 1 : 20.000. De begrenzing van de schollen
tegen de getijdekreken werd alleen ingetekend.
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Ten N van de Waneweg en west van het Lelydorpplan vinden we een
N O - Z W verlopende strook met voornamelijk de Mocha-serie in de leemruggronden.
Langs de Pararackreek ligt een doorlopende zone met eilanden van de
Guldenvlies-serie, omgeven door leemflankgronden. Hiernaast zien we overheersend optreden de bodemseries Rijsdijk en Palissade, waardoor dit gebied
slechts een zeer beperkte landbouwkundige waarde bezit.
De meest zuidelijke oude-rits vertoont een frjnzandig karakter en de Notoboesie-serie wordt hierop plaatselijk aangetroffen.
De golvend verlopende grens tussen het Lelydorplandschap en het Paralandschap valt in dit gebied vrijwel geheel samen met de getijdekreken.
Slechts op 2 plaatsen werd de overgang op droog terrein waargenomen.
De scholten Z van Bernharddorp isvan gemengd karakter, waar het bodemtype leem van de Wayambo-serie wordt aangetroffen.

Fig. 5
Detailbodemkaart van een deel van het Lelydorpplan
Detailed soil-map ofapart of theLelydorp project
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De overige schollen vertonen de verschillende ontwateringsfasen van het
bodemtype stoffige leem vande genoemde serie. Nabij km 27 is de schol
zeer vlak; hierdoor ontstond sterke blekingjn deprofielen door wateroverlast.
De proefvelden van delandbouwkundige van deInternational Cooperation
Administration op eenkleindeelvan het middencomplex van het Lelydorpplan
werden zeer gedetailleerd gekarteerd. Van het patroon waarin deverschillende
bodemseries werden aangetroffen geeftfig.5 een beeld.
De verschillende fasen vande bodemtypen vande Guldenvlies- enOnverdacht-serie worden op de koppen door elkaar aangetroffen. DeOngelegen-,
Tawa- en Pararac-series worden op de flanken van de koppen gevonden.
Twee zandige lopen dringen van degetijdekreek uitinde koppen.

DETAILBODEMKAART PERCEEL PINAS

Woyan b » - i t r i t
^ _ _ ^ stoffige leem
I W2 ,1 vochtigc fate
' W3 1

drastc fast

D E I
nattt fate
r-rr.—i Woyambo - i <rIc j
r-7.—, C o r d o n - t c r l « i
U £ — I n o f f i j t item
Arap a p p o - t e r l c
ontwottrtnf

Fig. 6
Detailbodemkaart van een perceel inhet Paralandschap
Detailed soil-map of afarm in the Paralandscape
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In het Paralandschap vond een zeer gedetailleerde opname van de bodemgesteldheid plaats op het perceel Pinas dat langs de weg Paramaribo-Zanderij
is gelegen (fig. 6). Drie verschillende ontwateringsfasen van het bodemtype
stoffige leem van de Wayambo-serie werden hier aangetroffen. Langs de
schol ligt een brede flank met het bodemtype Wayambo-serie: stoffige klei.
Van het Z uit dringt een tong met Cordon-serie: stoffige leem als erosiegeulgrond de schol binnen. In de ZO hoek van het perceel zien we een tweede
lob van de schol.
§ 3.

RAAIDOORSNEDEN

Naast de beschrijving van de bodemgesteldheid op de 3 bladen 14-9, 14-17
en 14-25 zijn een aantal raaidoorsneden in de jonge en de oude kustvlakte
getekend uit boringen tot 2,20 m diepte op afstanden van maximaal 20 m.
Deze raaidoorsneden verduidelijken de opbouw van de afzettingen in de
verschillende landschappen.
Fig. 7: A. Raaidoorsnede in het fijn zand-schelpritsenlandschap.
Deze raai werd afgeboord ten W van Paramaribo aan de westzijde van en
parallel met de 3e Rijweg. Zodoende werd de rits van de Kwattaweg loodrecht gekruist.
In dit gebied vinden we in het ritslichaam enige stroken waar schelpen
dagzomen. In de ondergrond van de ritszandgronden komen dunne lagen
schelpgruis voor, die over grote afstanden kunnen worden vervolgd.
Naar de noordzijde vinden we een smalle ritsflank, waar leemgronden
aangetroffen worden op de overgang naar een brede zoetwaterzwampklei.
Verder noordelijk vinden we op grote afstand in deze zwamp weer ritsen.
In de ritsflank zien we in de ondergrond een smalle kleiafzetting optreden,
die de voortzetting vormt van een ritsdepressie, die westelijk van de raai
duidelijk opvalt. In de diepere ondergrond worden enige lagen met schelpgruis en schelpen in het zand aangetroffen.
Het ritslichaam vertoont naar het Z toegaande een bol verloop; een kleine
onduidelijke ritsdepressie treedt op, voordat we op het hoogste deel zijn
gekomen, waarover de Kwattaweg is aangelegd. Naar het zuiden toe gaande
vinden we een smalle strook met schelpen, die aan de noord- en zuidzijde
scherp begrensd is. Het niveau van de rits daalt en gaat geleidelijk over in een
ritsdepressie, waar met schelpen vermengde kleigronden worden aangetroffen.
In de depressie ligt een kleine doorlopende zandige leemrichel, een onvolledig
gevormde rits, met in het centrum schelpen. De klei gaat door en gaat zeer
scherpoverin schelpen, diehet laatstedeelvande ritsvormen.Verder zuidelijk
wordt na een smalle flankstrook een breed zwin aangetroffen.
Opmerkelijk is het vrijwel ontbreken van een homogenisatiezone tussen de
klei en de schelpen. Bij de zand-kleiovergang wordt steeds een strook met
zandige leem en zware zandige leem aangetroffen.
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Fig. 7: B 1. Raaidoorsnede op de overgang tussen het fijn zand-schelpritsenlandschap en het zeer-fijnzandige ritsenlandschap.
De schelprits van de Kwattawegwaarmede de raai aan de noordzijde begint,
ligt op ongeveer 12 m S.P. Typisch is de direct ten Z van de Kwattaweg
gelegen afgraving van schelpen, zoals die in dit gebied plaatselijk worden
aangetroffen. De humeuze bovengrond wordt als tuinaarde verkocht; de
schelpen als wegverharding (VAN DER VOORDE 1955).
Het smalle zwin, dat ten Z van deze schelprits ligt, vertoont kalkhoudende
kleigrond, waarin velekalkconcreties worden aangetroffen. Enkele sawahdijkjes
wijzen op de cultuur van rijst.
Naar het zuiden toe vinden we de eerste en dus meest noordelijke rits
van het zeer-fijnzandige ritsenlandschap. Langs de noordflank' van deze rits
ligt het abrasievlak, dat de twee ritsenlandschappen scheidt (zie Hoofdstuk 4, § 1). De rits is betrekkelijk smal; een eveneens smal zwin ligt tussen
deze rits en een brede doch lage leemrits, die als textuur in de bovengrond
zware zandige leem heeft. In zuidelijke richting zien we weer een zwin,
waarin buiten het afgebeelde deel van de raai weer een rits komt, waarvan
we de zanden reeds in de ondergrond van het zwin zien optreden.
Fig. 7: B 2. Raaidoorsnede van vlakke ritslichamen in het zeer-fijnzandige
ritsenlandschap.
Het tweede deel van deze raai ligt in de brede zeer vlakke ritsen ten N
van de Verlengde Gemenelandsweg ten W van Paramaribo. Vrijwel uitsluitend worden hier de bodemtypen Rd 1 en Rd 2 aangetroffen. Aan deze
raai is te zien, dat de zandige leem Bt-laag, die plaatselijk in dit gebied optreedt, van sedimentair karakter is en niet door bodemvorming is ontstaan.
Soms heeft deze laag n.l. een zandige klei als textuur; hij wordt dan aan de
bovenzijde begrensd door een zandige leemlaag, die door homogenisatie
wordt gevormd. Elders treedt alleen een zandige leem als Bt-laag op; plaatselijk ontbreekt de zwaardere laag. De langgerekte vorm van deze laag op
doorsnede en de scherpe afscheiding van een zandige leemlaag en een kleilaag
door een lemig zand-laag, duiden beide op het sedimentaire karakter van
deze zwaardere laag.
Fig. 8: G. Raaidoorsnede van de afwisseling van ritsen en zwinnen in
het zeer-fijnzandige ritsenlandschap.
Dit gedeelte van een raai, die tussen de Hendrikstraat en de Kasabaholoweg
werd afgeboord geeft het normale beeld van het ritsenlandschap, waar goed
ontwaterde ritslichamen in regelmatige afwisseling voorkomen met zwinnen.
De beide ritsen hebben Bt-lagen van zandige leem tot zware zandige leem;
de afgebeelde noordelijkste rits maakt deel uit van een samengesteld ritslichaam, terwijl de zuidelijke rits enkelvoudig is opgebouwd.
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Fig. 8: D. Raaidoorsnede van een ritslichaam nabij de Celebesweg (blad
14-9).
Deze raai geeft een beeld van de vlakke ritslichamen uit het zuidelijke
deel van de jonge kustvlakte. De gebleekte ritsdepressiegronden worden
hier door de bevolking wegens de zeer natte ligging voor de rijstteelt gebruikt.
lets oostelijk van deze raai is in de ritsdepressiezandgronden podzolering
opgetreden en we vinden verharde B2h-inspoelingslagen.
Fig. 9: E 1. Raaidoorsnede op de overgang tussen de oudste rits van de
jonge kustvlakte en het noordelijke oude-kleivlaktelandschap.
Ten noorden van de oudste rits van de jonge kustvlakte ligt een breed
zwin met een diepe zwinloopgrond. De rits heeft een tamelijk steile N-flank,
een bol verlopende ritsrug en een zeer geleidelijk verlopende en dun uitwiggende zuidflank. Op deze flank vinden we in de ondergrond een naar het Z
toe snel opduikende zandige kleilaag, waarin een sterke rode vlekking optreedt. De oudste rits werd over de resten van het kleivlaktelandschap afgezet.
Op vrijwel gelijk niveau gaat in de bovengrond de zandgrond over in de
stofnge plaatleem PI 1 van het noordelijke oude-kleivlaktelandschap. Een
zware stofnge leem Bi-laag ligt op de roodgevlekte klei tot stofEge klei ondergrond B2-laag waarin een enkele zandiger laag optreedt op grote diepte.
Fig. 9: E 2. Raaidoorsnede op de overgang tussen het noordelijke oudekleivlaktelandschap en het Lelydorplandschap.
Dit deel van de raaidoorsnede laat de overgang zien tussen het noordelijke
oude-kleivlaktelandschap, de gronden van de Granmanzwamp en het Lelydorplandschap. De bovengrond in de zwamp werd in dit deel overwegend
als een stoffige leem aangevoeld en rust op een stofnge klei. Enkele sterk
humeuze kleilagen van wisselende breedte en dikte in de ondergrond wijzen
op oude vegetatielagen.
Het Lelydorplandschap geeft verschillende opeenvolgende bodemseries,
een Pararac-serie: leem, overgaande in de Tawa-serie. Buiten het afgebeelde
deel stijgt de raai door tot het niveau van Guldenvlies-serie: zeer fijn lemig
zand.
Fig. 10: F. Raaidoorsnede over een plateau in het Lelydorplandschap.
Deze raaiwerd gelegd over de strook met plateaugronden bij de Lelydorperweg. Aan de noordzijde van de raai (buiten de tekening) hebben we een
getijdekreek met de Tawa-serie op de overgang tussen de kreek en de rugzandgronden. De hoogste rug in dit deel van de raai heeft zodoende naar
een zijde een redelijke ontwatering en deze rug is hierdoor wel gepodzoleerd,
maar de oerbank is niet zeer hard. Ten Z van de Lelydorperweg hebben we
een brede natte overgangsstrook naar de vengronden. Op deze overgang
treffen we de Tawa-serie aan; het zijn dus sterk gebleekte gronden, die op
een sterk wisselende zandige tot zandige-leemondergrond liggen.
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In het ven treffen we de Groenhart-serie aan, die hier met een dikke laag
pegasse is bedekt. Naar het zuiden toe is de natte overgangsstrook tussen de
vengronden en de plateaugronden smal en in deze laatste gronden heeft zich
een zeer harde oerbank ontwikkeld.
Fig. 10: G. Trensdoorsnede langs de Sumatraweg
Langs de Sumatraweg werd de diepte ingraving in het Lelydorplandschap
waargenomen langs een trenswand. Verschillende bodemseries treden hier
afwisselend op. Een deel van deze trens wordt hier weergegeven.
Twee ritsruggen met Guldenvlies-serie worden van elkaar gescheiden
door een laagte waarin zich in het laagste deel gebleekte zandige loopgronden
bevinden. Een smalle strook met Palissade-serie ligt op een vlak plateau op
laag niveau. De gebleekte zandlaag rust op een kleilaag, waarboven een
humusinspoelingslaag optreedt. De Guldenvlies-serie is in beide ruggen van
normaal karakter, doch is zwak roodgevlekt in de B-lagen.
Hierna volgt naar het Z gaande een vlakke strook plateauzandgrond waarin
zich de Rijsdijk-serie heeft ontwikkeld met een dikke harde bank, die onregelmatige golvingen en zakken vertoont.
Een zandige-loop-strook treedt hierna op; deze strook is de voortzetting
en uitloper van een strook Groenhart-serie, die ten W van de trens ligt.
Een leemrug met de Bona-serie en met de Pararac-serie aan de flank treedt
hierna op en gaat over in stoffige loopgrond. Een laaggelegen strook met
de geerodeerde fase van de Bona-serie: leem vormt de flankstrook van de
stoffige loop.
Fig. 11: H. Raaidoorsnede op de overgang van de ruggronden in de leemflankgronden.
De raai werd gelegd van de Curacaoweg naar de Bonaireweg. Ten Z van
de Curacaoweg vinden we Guldenvlies-serie: zeerfijn lemig zand met een
Bt-laag van zware zandige leem tot zandige leem. Er is een duidelijke rode
vlekking in deze laag aanwezig.
In de leemflankgronden, die naar het Z toe worden aangetroffen, zien we
verschillende ontwateringsfasen van Bona-serie: zeer fijne zandige leem.
Op de vlakke delen van de leemflank treffen we de slecht ontwaterde fase
aan; op de beter ontwaterde delen de goed ontwaterde fase. De ondergronden
vertonen plaatselijk de Bi-lagen van zware zandige leem; de B2t-laag heeft
als textuur zandige klei, die sterk rood is gevlekt en vlak verloopt.
Fig. 11: I. Raaidoorsnede van een getijdekreek naar ruggronden.
Deze raai werd gelegd van de Bonaireweg naar de Arubaweg. Ten N van
de Bonaireweg zien we de flankstrook van leemflankgronden. In de getijdekreek hebben we een kleibovengrond op een stoffige-kleiondergrond. Plaatselijk werd, grillig verspreid, een sterk humeuze laag in deze stoffige klei
aangetroffen. Deze laag had een gehalte van 20% organische stof en wijst
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op begroeiing na de afzetting van deze gronden en v66r de afzetting van de
kleibovengrond.
Een smalle strook met het bodemtype zeer fijne zandige leem van de
Tawa-serie vormt de overgang van de getijdekreek naar de ruggronden, waar
zeer goed ontwaterde fasen van Guldenvlies-serie: zeer fijn lemig zand
worden aangetroffen. Naar de lager gelegen zandige loop toe wordt de ontwatering minder en we zien Onverdacht-serie: zeer fijn lemig zand, gevolgd
door een strookje met de Tawa-serie. De zandige loop is plaatselijk gepodzoleerd. Na deze loop vinden we een strook met Guldenvlies-serie: zeer
fijn lemig zand. Buiten net gereproduceerde deel van de raai gaat deze ruggrond over in een leemflankgrond, waar het bodemtype Bona-serie: zeer
fijne zandige leem wordt gevonden.
Fig. 12: K. Raaidoorsnede over een leemrug
Deze raai werd O—W evenwijdig aan de Bonaireweg gelegd over een
leemrug. De steile flank aan de westzijde vormt de voortzetting van de
getijdekreek uit raai I.
Ook in deze vlakke leemrug vinden we de ontwateringsfasen van het type
Bona-serie: zeer fijne zandige leem. Noordwaarts van de raai verloopt een
uitloper van een erosiegeul, die in de raai een aantal zeer sterk gebleekte
fasen van hetzelfde bodemtype heeft doen ontstaan.
Aan de oostzijde van de raai gaat de leemrug over in Guldenvlies-serie:
zeer fijn lemig zand. Ter plaatse verloopt deze ruggrond N—Z en in het
patroon van de bodemkaart zien we dat zich in de rits een doorbraak heeft
gevormd.
Fig. 12: L. Raaidoorsnede van een schol naar een getijdekreek.
In het Paralandschap werd een raai onderzocht, die de overgang laat zien
van een schol naar een getijdekreek. In het W vinden we verschillende ontwateringsfasen van het type Wayambo-serie: stoffige leem. Het hoogste
deel behoort tot de vochtige fase; op lager niveau hebben we de drasse en
de natte fase.
De scholflankgrond heeft een dun uitlopende bovengrond van stoffige
leem tot stoffige klei. De ondergrond bestaat hier uit een humeuze stoffige
klei.
Op de drogere gronden verloopt de Bi-laag van zware stoffige leem en
de B2t-laag van stoffige klei vrijwel parallel met de bovengrond. Deze zwaardere en roodgevlekte lagen zijn door bodemvorming ontstaan.
Fig. 13: M. Raaidoorsnede op de overgang van het Wanhattilandschap
(fijnzandige oude-ritsenlandschap) en het grofzandige ritsenlandschap.
Deze raai ligt ten W van Wanhatti aan de Cottica en geeft de overgang
van de grofzandige ritsen, die in het O van Suriname worden aangetroffen
naar het fijnzandige oude-ritsenlandschap of Wanhattilandschap.
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Het grofzandige ritsenlandschap bestaat ter plaatse van de raaidoorsnede
uit een humeuze grove zandige leem, die tamelijk laag gelegen is en waarin
een strook met sterke kawfoetoevorming ligt. In degrovezandige leem treedt
naar het Z toe steeds meer fijn zand op. Aan de voet van de helling gaat het
fijn zand snel overheersen, maar in de ondergrond vinden we grof zand.
Hierna vinden we op hoger niveau het bodemtype Bona-serie: fijne zandige
leem, die snel overgaat in een plateauzandgrond met het type Rijsdijk-serie:
fijn zand, waarin zich een humusoerbank heeft gevormd op 90 cm diepte.
De begroeiing verandert snel in laag dunstammig savannebos.
Uit deze raaidoorsnede leiden we af dat de gronden van het Lelydorplandschap tijdens een transgressie moeten zijn geerodeerd en dat tegen dit
transgressievlak de grofzandige ritsen van dejonge kustvlakte werden afgezet.
Een mengstrook is opgetreden, waar fijn en grof zand afwisselen.
Profielbeschrijving van een overgangsprofiel.
Wanhatti, Westraai piket 18.
0-30 (cm)
I Ai
30-60

zeer donkerbruine (10 YR 2/2) sterk humeuze fijne zandige leem;
geleidelijke begrenzing met
donkergeelbruine (10 YR 4/4) fijne zandige leem met sterke roestvlekking
(10 YR 5/6);
A31
geleidelijke begrenzing met
60-90
roestvlekking vormt geleidelijk aan de matrix;
A32
zeer scherpe begrenzing met
90-125
donkerbruin (10 YR 3/3) grof zand;
II D
vrij scherpe begrenzing met
125-130
bruingeel (10 YR 6/6) grof zand,
130 + (150) bruingeel (10 YR 6/6) zeer grof grindhoudend zand.

Profielbeschrijving Bona-serie: fijne zandige leem.
0-20 (cm)
Ai
20-45
A2
45-70 '
Bi

zeer donkerbruine (10 YR 2/2) humeuze fijne zandige leem;
geleidelijke begrenzing met
grijze (10 YR 5/1) zwak humeuze fijne zandige leem;
geleidelijke begrenzing met
gevlekte fijne zandige leem; bruingeel (10 YR 6/8) en lichtgrijs (7/1);vlekking
fijn en duidelijk;
scherpe begrenzing met
70-95
bruingeel (10 YR 6/8) en rood (10 R 3/8) gevlekte zandige klei; vlekking fijn
B2it
tot grof, duidelijk tot sterk; naar diepte een geleidelijk toenemende lichtgrijze
(10 YR 7/1) vlekking;
geleidelijke begrenzing met
95 + (125)gevlekte zandige klei; lichtgrijs (10 YR 7/1) en bruingeel (10 YR 6/8) als
B22t
matrix met rood (10 R 4/8) als vlekking; talrijke, in grootte varierende vaste
en harde rode concreties.
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Profielbeschrijving Rijsdijk-serie: fijn zand.
Wanhatti, Westraai piket 26.
0-15 (cm)
Ai
15-40
A21
40-85
A22
85-90
Bm
90 +
B2h

zeer donkerbruin (10 YR 2/2) humeus fijn zand met gebleekte korrels;
scherpe begrenzing met
grijs (N 4) fijn zand;
geleidelijke begrenzing met
wit fijn zand;
zeer scherpe begrenzing met
donkerbruin (10 YR 3/3) humeus fijn zand;
zeer scherpe begrenzing met
bruine (7,5 YR 4/4) bank van verkit fijn zand; uiterst hard; p u n t van boor
breekt af.

Fig. 13: N . Raaidoorsnede op de overgang van het Wanhattilandschap
en het grofzandige ritsenlandschap
In deze raaidoorsnee nabij Wanhatti vinden we aan de noordzijde eerst
een zwinklei met geelbruine (plaatselijk rode) vlekking. Een smalle flankstrook
met humeuze grove zandige leem vormt de overgang naar de grofzandige
rits, die diep humeus is. De ondergrond bestaat uit zeer grof zand met grind.
Op een iets hoger niveau ligt deze rits zeer scherp tegen de Bona-serie:
fijne zandige leem van de oude kustvlakte. Naar het Z gaande vinden we
in het Wanhattilandschap achtereenvolgens een stoffige kleiloop met grote
kawfoetoes, Bona-serie: fijne zandige leem overgaande in Guldenvlies-serie:
fijn lemig zand.
Ook hier zien we een steilrand tussen het geerodeerde Wanhattilandschap
en de grofzandige rits van de jonge kustvlakte. De mengstrook is hier zeer
smal. De volgende beschrijving geeft een boring weer uit deze strook.
Profielbeschrijving van een overgangsprofiel.
Wanhatti, Oostraai piket 4 % .
0-3 (cm)
I A2
3-55
Ai
55-100
B
100-115
II A'2
115-140
Be
140-165

lichtgrijs (10 YR 6/2) gemengd grof en fijn zand veel gebleekte korrels;
scherpe begrenzing met
zeer donkergrijsbruin (10 YR 3/2) humeus gemengd grof en fijn zand;
geleidelijke begrenzing met
grijs (10 YR 5/1-5/2) gemengde fijne en grove zandige leem;
geleidelijke begrenzing met
grijsbruin (10 YR 5/2) grof zand;
scherpe begrenzing met
donkerbruin (10 YR 3/3) zeer grof grindhoudend zand;
geleidelijke begrenzing met
geelbruin (10 YR 5/8) zeer grof sterk grindhoudend zand; enkele zwak
lemige kluitjes (oude kleiballetjes);
165-180
geelbruin (10 YR 5/8) grof zwak grindhoudend zand; glimmers;
180 + (210) gevlekte grove en fijne zandige leem; wit (10 YR 8/1), geelbruin (10 YR
III
5/6-5/8) en toenemend rood (2,5 YR 4/8); wit en geelbruin als matrix;
rood als vlekking daarin.
I 0-100
colluviaal en verspoeld;
II 100-180 grofzandige rits;
III 180 +
mengstrook jonge en oude kustvlakte met rode vlekking uit de laatste.
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HOOFDSTUK 9
Bodemvorming en profielontwikkeling
De gronden binnen de in de voorafgaande hoofdstukken besproken landschappen zijn ontwikkeld uit sedimenten, die gelaagd zijn afgezet. Deze
gelaagdheid kan voornamelijk in de ondergronden worden waargenomen en
is in de bovengronden niet meer terug te vinden. Dit laatste is een gevolg
van verschillende processen, die homogenisatie in de grond veroorzaken
(HOEKSEMA 1953). Hiernaast zien we bij verschillende gronden dat er tussen
de horizonten van het bodemprofiel een belangrijke differentiatie optreedt.
Er is daar blijkbaar een proces bezig dat leidt tot heterogenisatie in de grond
(VEENENBOS 1953). Verschillende profielen blijken van het evenwicht tussen
deze beide processen afhankelijk te zijn.
Als we de homogenisatie nader bekijken zien we dat deze tot gevolg heeft
het vervagen van bestaande verschillen in de bodem. Het betreft vooral de
volgende kenmerken van de horizonten: textuur, kleur en humusgehalte.
De homogenisatie treedt op door vermenging van bodemmateriaal door het
effect van ontstane scheuren, door de activiteit van de bodemfauna en door
menselijk toedoen.
Lagen in het profiel van lichtere textuur komen door scheurwerking in
onderliggende lagen van zwaarder textuur. Een kleilaag, welke onder een
zandlaag voorkomt, scheurt in de droge tijd in polygonen en in deze scheuren
komt zand uit de bovenliggende laag. Bij bevochtigingwordt de klei uitgeperst
naar boven toe en gaat hij zich met het zand vermengen. Bovendien kan deze
verperste klei hierdoor binnen het bereik komen van dieren, waardoor het
vermengingsproces wordt versneld. Deze vorm van homogenisatie treedt op
bij de zandige leemgronden en bij zandgronden, die niet te diep rusten op
een kleilaag, voorzover deze profielen droog komen in de droge tijd. Dit
is het geval bij de bodemtypen Rd 3, Rd 4, Rf 1 en Rf 2. Kleilagen beneden
de geoxydeerde zone en de gevlektezoneindeprofielen vertonen roestvlekken
langs wortels doch nog geen vermenging. Ze zijn plastisch en klevend.
Een andere vorm van homogenisatie merken we op in de zandgronden
zoals de bodemtypen Rr 1 en Guldenvlies-serie: zeer fijn lemig zand, waar
de zandgrond tot grote diepte is gehomogeniseerd door dieren. Dekleurverschillenindebovengrond zijnvaag.Het humusgehalteneemt regelmatig afnaar
beneden toe; er is alleen een zwakke vlekking langs recente worteltjes tezien.
Verschillende profielen vertonen duidelijk de werking van wormen, die
de bestanddelen uit verschillende horizonten vermengen. Deze homogenisatie
komt het duidelijkste uit in de door heterogenisatie met sterk van elkaar
verschillende horizonten voorziene profielen. De z.g. krotovinas (SOIL SURVEY
STAFF 1951) lopen door de horizonten heen als gangetjes met afwijkende
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kleur en textuur. Verder zien we dat koeien in de natte tijd humeuze grond
uit de Ai-laag intrappen in de A2-lagen van gebleekte zandgronden. In
profielwanden zien we vrijwel horizontale humeuze strepen, die bij uitgraven
ronde vormen vertonen.
Mieren en vooral draagmieren (Atta spec.) zagen we actief in de grondwaterpodzolen (Rijsdijk-serie) waar ze materiaal van onder de bank door de
bovengrond vermengen (zie Hoofdstuk 7, § 2), en in de Notoboesie-serie,
waar een sterke homogenisatie optreedt.
Anthropogene homogenisatie in de gronden omvat het vermengen door
grondbewerking van de bovenste lagen van het profiel. Dit komt thans in
Suriname nog weinig voor. De meestal gebruikte ossenploegen werken niet
diep, waardoor alleen de bovenste humeuze laag wordt gekeerd of vermengd
met grond uit de A2-laag. Een verdere homogenisatie treedt op bij het begraven van dieren op de percelen, het ophogen van de woonplaatsen op vochtige gronden, het graven van sloten enz.
Belangrijker en archeologisch interessant zijn de oude bewoningsplaatsen,
waarvan er enkele verspreid in het karteringsgebied worden aangetroffen.
De grond ishier door het wegwerpen van organische afvalstoffen diep humeus
geworden en sterk afwijkend van de op dezelfde rits gelegen gronden, die
niet gedurende enige tijd bewoond zijn geweest. Ook worden talrijke restanten
van aardewerk aangetroffen in de vorm van potscherven. De samenstelling
van deze scherven varieert wat het basismateriaal (klei) betreft. Soms heeft
men sterk glimmerhoudende klei gebruikt, die van ver moet zijn aangevoerd.
Andere scherven vertonen geen glimmers en zijn waarschijnlijk gebakken
uit de zwinkleien. Als verschraling wordt aan de klei de as van kwepiebast
(Licania apetala) toegevoegd, die het aardewerk poreus maakt.
Omtrent de ouderdom van deze waarschijnlijk meest Indiaanse potscherven zijn geen gegevens bekend. Nieuw vervaardigde potten wijken in
hun samenstelling, vorm en versiering niet af van de opgegraven scherven
van potten.
In de schelpritsen ten N van Paramaribo zien we uitstulpingen van de
humeuze laag naar de onderzijde in het schelpmateriaal. Vaak is op dergelijke
plaatsen begraven. De dikkere humeuze lagen hebben niet altijd potscherven,
al komt dit vaak voor. De gelaagdheid van het schelpenmateriaal loopt ter
weerszijden van het humeuze vergraven stuk door. Enige malen werden
beenderen in deze vergraven sterk humeuze zakken aangetroffen (VAN DER
VOORDE 1955).
De homogenisatie wordt in een aantal gevallen tegengewerkt door de
heterogenisatie. Hierdoor ontstaan verschillen in de profiellagen, die we
van elkaar kunnen onderscheiden naar kleur, vlekking en textuur, soms ook
naar structuur.
Kleigronden, waarbij de waterstand fluctueert van boven tot even onder
het maaiveld en die dus in natte tot drasse ligging worden aangetroffen,
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vertonen een sterk roestige laag onder de humeuze bovengrond. Deze roest
ontwikkelt zich door oxydatieverschijnselen langs de wortels en de scheuren.
Eerst ontstaat een pijpjesstructuur, later een brokkelige structuur, waarbij
de structuurelementen op de roestige vlakjes scheuren. Bij drogere ligging
treedt door dieren een homogenisatie van de roestvlekking op, die hierdoor
in een vlekking verandert. W e zien dit verschijnsel duidelijk in de kleigronden
van plantages, waar zich eerst een heterogene roestvlekking en later bij
verdere homogenisatie een matrix van bruine kleur (10 YR 4/3) ontwikkelt.
Dieper in het profiel blijft de vlekking een roestkarakter behouden. Bij hogere
ligging, zoals bij bodemtype Rf 3 het geval is, kan deze oranje roestvlekking
overgaan in een rode vlekking. Het optreden van deze rode vlekking, die
sterk kan varieren wat betreft de diepte in het profiel, en die bovendien
van plaats tot plaats in intensiteit wisselt, wordt mogelijk door andere nog
onbekende factoren bei'nvloed.
De ontwikkeling van een vlekking uit roestverschijnselen langs wortels
kan in de ondergrond van zwampkleien duidelijk worden vervolgd. Ook in
de ondergronden van ritszandgronden waar dunne of dikke kleilagen voorkomen, zien we ditzelfde verschijnsel.
Het is opvallend dat het optreden van roestvlekking in zand- en kleigronden
weinig verschilt, als beide gronden in natte tot drasse ligging voorkomen.
Dit is b.v. het geval met de bodemtypen Gz en Gk 1in het noordelijke oudekleivlaktelandschap.
Een tweede vorm van heterogenisatie treedt op in gronden waar verplaatsingvan humus, ijzer, aluminium, mangaan enkalkoptreedt, alleen of tezamen
met kleideeltjes.
Uit organische resten, die op de bovenste laag van de bodem terecht komen
als strooisel of mulch, worden door dierlijke activiteit via verschillende stadia
(LAATSCH 1954) humeuze stoffen gevormd. Deze mineralisatie van organisch
materiaal verloopt onder normale omstandigheden in de tropen snel. Ook
in het tropische regenbos zien we slechts weinig organische resten op de
grond. Alleen in enkele gevallen, zoals op de savanne (LINDEMAN 1953,
VAN DER VOORDE 1956 b) treedt mineralisatie langzaam of in het geheel niet
op, zoals bij dakamastrooisel (Dimorphandra conjugata). De humeuze omzettingsproducten omhullen in het normale geval als een „coating", een
huidje, de zandkorrels. Naar diepere lagen neemt in niet-gebleekte en gehomogeniseerde gronden de coating geleidelijk af. In vele profielen merken
we op, dat in de bovengronden gebleekte korrels voorkomen, die tussen
korrels met een coating liggen. Deze bleking wijst op het optreden van uitspoelingsprocessen, die, zoals uit de chemische gegevens over deze gronden
blijkt, optreden bij zuurgraden kleiner dan 5 en bij lage basenverzadiging.
In zandgronden met duidelijk grijze of witte A2-lagen zijn de bovengronden
sterker humeus en ze vertonen hogere C/N-verhoudingen. Dit wijst op een
minder snellevertering van dehumeuze stoffen, waarschijnlijk door te vochtige
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omstandigheden of door een te sterke wisseling in de vochtgehalten van de
bovengrond in de droge en de natte tijd, waardoor de mineralisatie stagneert.
Hiernaast treedt in deze gronden soms een ontijzering op, die door een
humuscoating kan worden verdoezeld (Onverdacht-serie). W e krijgen zodoende een verborgen A2-laag.
Neerslag van humus treedt op in alle lagen welke met B211 zijn aangeduid,
zoalsin sommige profielen van het LZ-complex en bij de grondwaterpodzolen,
die meest humus-podzolen zijn. De vorming van deze podzolen is in de
jonge kustvlakte aan de gang; plaatselijk treedt reeds verharding van de
inspoelingslaag op. In de oude kustvlakte vertonen de zandgronden van de
plateaus duidelijke humusinspoelingslagen boven de roodgevlekte lagen. In
het deklandschap is dit proces het sterkst ontwikkeld (VAN DER VOORDE
1956 b).
De humus van de kalkloze zandgronden is kennelijk niet in stabiele toestand; daarentegen zien we (buiten het karteringsgebied) stabiele humus
optreden in de schelpzandritsen, waarin meer of minder kalk aanwezig is;
hierdoor treedt een hoge basenverzadiging op. De zwarte kleur van de humeuze laag van de schelpzandritsen is een opvallend verschijnsel. De schelpbank, die onder de schelplagen kan worden aangetroffen, vertoont soms
zwakke humusinspoeling. De kleur van de bank is hierdoor in de bovenste
cm soms iets donkerder.
In vele gronden treden veranderingen op in de ijzerverbindingen. W e
kunnen dit waarnemen door kleurverschillen, die verbonden zijn aan de
oxydatietoestand van de ijzerverbindingen. Tot het transport van ijzerverbindingen mag uit de kleurverschillen niet worden besloten.
We zien in de diepere ondergronden van onder water staande kleigronden
blauwere kleuren optreden, die algemeen aan ferro-verbindingen worden
toegeschreven. De grijzere kleuren, die weinig verschillen van de neutrale
kleuren (Munsell-aanduiding), vormen de tussentrappen naar de geelbruine
tot bruine kleuren langs geoxydeerde wortelpijpjes. Humeuze stoffen spelen
bij deze kleurveranderingen van de ijzerverbindingen waarschijnlijk een rol.
In totaal-analysen van kleigronden werden tot nu toe geen belangrijke verschillen geconstateerd tussen de percentages Fe203 in de geel of rood gevlekte kleien en in de neutraal gekleurde kleien. Hieruit besluiten wij voorlopig alleen tot verschillen in de oxydatietoestand van de ijzerverbindingen.
Ijzerverbindingen in de zandgronden vertonen andere verschijnselen dan
in de kleigronden. In de eerste plaats hebben we te maken met verschillen
in ijzergehalten in het zand zelf. Uit de kleurverschillen tussen verscheidene
ritsen krijgt men de indruk, dat er variaties in het ijzergehalte optreden.
Uit totaal-analysen bleek dat de sterk rood gekleurde ritsen tot 10% Fe203
bevatten, terwijl in geelgekleurde ritszanden tot 5 % Fe203 werd aangetoond.
In de tweede plaats treden verplaatsingen van ijzerverbindingen op als
gevolg van bodemvorming. Waarschijnlijk worden deze verbindingen 00k
weer als een ijzer-humus-complex verplaatst; deze verschijnselen leiden tot
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gebleekte bovengronden en tot inspoelingslagen met humus- en/of ijzerverbindingen. In de jonge kustvlakte zien we in de goed ontwaterde ritsrugzandgrond Rr 1 dat in de B-laagvan het profiel rode of oranje vlekkingen
worden aangetroffen en dat in dezevlekken concentratie van ijzerverbindingen
optreedt. Het tussen devlekken aanwezige zand isniet door deze verbindingen
verrijkt. Soms vinden we een zwakke verharding in de rode vlekking.
In de lemig zand-gronden en zandige leem-gronden van de oude kustvlakte
zien we in de roodgevlekte B-lagen der profielen eveneens, dat de dislocatie
van ijzerverbindingen voornamelijk beperkt blijft tot de rode vlekking. Er
is dan een duidelijke verkitting opgetreden, die niet zelden tot harde of zachte
concreties aanleiding geeft 1 ). Deze concreties zijn het meest verkit en verhard in die horizonten, waar de grondwaterschommelingen optreden. In een
zandafgraving ten zuiden van de Bonaireweg werd een zeer sterke verharding
gezien in de concreties, die aan weer en wind zijn blootgesteld.
Hieruit blijkt dat in de jonge zowel als de oude kustvlakte in de zandgronden lateritisatie plaats vindt. De ijzerverbindingen veroorzaken een
kleine toename (4-5% klei) in zwaarte in de betreffende laag van bodemtype Rr 1 in de jonge kustvlakte. In de oude kustvlakte spelen verschillen
in kleigehalten van het moedermateriaal waarschijnlijk een grotere rol, doch
deze zijn niet meer aan te tonen door de sterke bodemvorming.
Ook kleideeltjes verplaatsen zich en geven hierdoor aanleiding tot de
vorming van B-lagen in de profielen. We zien in deze lagen vloeistructuren
optreden. Volgens CLINE en FREI (1949) verplaatst zich voornamelijk de
fractie kleiner dan 0,2 of 0,5 micron, die bij een lage basenverzadiging beweeglijk wordt. Deze omstandigheden treden op in alle zandgronden van
dejonge en de oude kustvlakte, met uitzondering van de schelpzandgronden.
Feitelijk dienen we in een sedimentair gebied de vorming van lagen met een
fijne textuur, ontstaan door bodemvorming als gevolg van verplaatsing van
kleideeltjes of ijzerverbindingen, scherp te scheiden van lagen die uit een
ander moedermateriaal bestaan. Dit onderscheid is in de praktijk echter
niet altijd gemakkelijk uit te voeren. Zuivere inspoelings-B-lagen werden in
de ritsen van de jonge kustvlakte alleen aangetroffen in de bodemtypen Rr 1
en Rr 2. In het bodemtype Rd 1 van de ritsdepressiegronden vindt humusinspoeling plaats; de inspoelingslaag is door een A2-laag gescheiden van een
B2t-laag van sedimentair karakter; in bodemtype Rd 2 rust de B2h-laag direct
op de B2t-laag, welke eveneens van sedimentair karakter is.
Echter treden in alle B-lagen, hetzij van sedimentaire aard of door bodemvorming ontstaan, vloeistructuren op. Op grond van deze verschijnselen kan
dus geen onderscheid tussen deze twee soorten B-lagen gebaseerd worden.

*) In Outline of a Scheme of Soil Classification, 5 th approximation, (Soil Survey Staff,
U.S. Department of Agriculture, 1956) werden deze verkittingen aangeduid met de
naam: plinthite.
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Alleen gelaagdheid is het zuivere criterium waarmee een B-laag als sedimentair kan worden aangegeven. Bodemkundig moeten we alle lagen met
een hoger kleigehalte dan de A- (en de C-)laag als B-laag aangeven. Tussen
de A- en de C-laag bestaan in sedimentaire gebieden soms kleine verschillen
in kleigehalten, die ontstaan door een uiterst fijne gelaagdheid in de C-laag;
bovendien stuit de bemonstering van C-lagen vaak op grote moeilijkheden
door wateroverlast, waardoor we bodemvorming door verplaatsing van kleideeltjes moeilijk kunnen aantonen. Alleen in enkele gevallen kan dit gebeuren; hierbij treden echter meestal ook veranderingen en verplaatsingen
van ijzerverbindingen op.
Verplaatsing van aluminiumverbindingen is met de normale veldmethoden
en eenvoudige laboratoriummethoden niet aan te tonen. In enige totaalanalysen werd een hoger AbOs-gehalte in B-lagen aangetroffen. De toename
verliep echter parallel met de toename van het percentage klei, zodat hieruit
niet mag worden besloten tot verplaatsing van aluminiumverbindingen.
Mangaan is een element, dat in de ritszanden van de jonge kustvlakte vele
malenwerd aangetroffen, indevormvanblauw-zwartetot bruine verhardingen
in de diepere lagen van de zandgronden. De verharding is nog weinig geprononceerd; van concreties mag meestal niet worden gesproken. Onderzoek
met H2O2 tijdens de raaiboringen in de jonge kustvlakte ritsen liet zien dat
verschillende oranjebruine lagen van het dieptot zeer diep (dieper dan 1,50 m)
aangetroffen gereduceerde zand mangaan bevatten. Ook werden verschillende
malen in zandige kleigronden lagen met mangaanconcentraties aangetroffen.
In de zandgronden merken we op dat mangaanverbindingen dieper in de
profielen voorkomen dan ijzerverbindingen; op de grotere mobiliteit van dit
element, vergeleken met ijzer, wordt door BETREMIEUX (1951) gewezen.
De verplaatsing van mangaan en het neerslaan in de vorm van concreties
heeft landbouwkundig belangrijke gevolgen, daar b.v. voor de citruscultuur
op ritszanden met mangaan als sporenelement moet worden bemest.
Kalk kan alleen in zwak zuur water opgelost worden in de bicarbonaatvorm.
Bij contact van dit zwak zuur kalkhoudende water met basisch water, b.v.
uit de schelpritsen, slaat de kalk neer om de schelpdeeltjes en er vormen
zich breccie-achtige banken onder sommige schelpgronden. De banken zijn
niet altijd aaneengesloten aanwezig en storen dan de waterbeweging weinig.
De schelpgronden zijn landbouwkundig voor Suriname belangrijk, ofschoon
ze slechts in kleine oppervlakten worden aangetroffen.
Ook in de nabij de schelpgronden gelegen leemgronden en kleien vinden
we kalk, meestal in neergeslagen vorm. Deze kalk vormt vaak zeer harde
en scherp-puntige concreties. De structuur van de kalkhoudende klei- en
leemgronden is zeer veel beter dan die van de nabijgelegen kalkloze gronden
van dezelfde textuur.
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H O O F D S T U K 10
Enige landbouwkundige aspecten van het karteringsgebied

§ 1.

CHEMISCH BODEMONDERZOEK VAN GRONDEN IN EN ROND HET
KARTERINGSGEBIED

Door het chemisch bodemonderzoek kan de vruchtbaarheid van de bodem
in een aantal cijfers worden uitgedrukt. De vruchtbaarheid wordt echter
door deze cijfers niet alleen bepaald. We dienen hiernaast de bodem ook
te beschouwen als fysisch milieu voor de groei van de planten. In fysisch
opzicht kan de grond een geschikt of een ongeschikt milieu vormen. Indien
een fysisch geschikte grond tevens een natuurlijke vruchtbaarheid bezit,
dus indien hij chemisch rijk is, kan een dergelijke grond als ideaal worden
beschouwd. Chemische armoede by fysische geschiktheid is bij de moderne
methoden van landbouw te verbeteren door het gebruik van kunstmest.
De combinatie van chemische armoede en fysische ongeschiktheid maakt
een grond vrijwel onbruikbaar voor landbouwdoeleinden. Bij deze vier
combinaties van beide factoren ,waarop door EDELMAN en zijn medewerkers
wordt gewezen, moeten voor tropische gronden ook de locale prijs van de
kunstmest en de marktwaarde van het landbouwproduct, waarbij deze kunstmest wordt toegepast, worden beschouwd.
In Surinamewerdkunstmest tot voor kort practisch niet gebruikt. Eerst de
laatste jaren zien we dat ookdekleinelandbouwertotdetoepassingvan kunstmest overgaat; de prijzen voor de kunstmest zijn echter in Suriname hoog.
Natuurlijke vruchtbaarheid wordt in Suriname slechts gevonden bij recente
alluviale kleiafzettingen, dus een moedermateriaal dat langdurig met het
zeewater in contact is geweest. Alluviale afzettingen, die tot stand komen
door de rivieren afkomstig uit het binnenland van Suriname, bestaan slechts
uit verweringsproducten van zeer oude gesteenten en vormen geen vruchtbare
gronden. De zandgronden van alluviale oorsprong, zoals de ritsen, leveren
evenmin vruchtbare gronden op. We zagen dat het zand uit het binnenland
werd aangevoerd door de rivieren en dat het door de zee werd afgezet. Het
Zand bestaat vrijwel geheel uit kwarts. In de tropen, met hun snellere verweringsprocessen (o.a. door zwaardere regenval) dan in de gematigde luchtstreken, worden de verweerbare mineralen snel omgezet. Basen worden uitgewisseld en vervangen door waterstofionen. De zuurdere reactie die zodoende ontstaat, bevordert de verdere omzetting en uitspoeling en leidt
verschillende bodemvormende processen in. De natuurlijke vruchtbaarheid
van de zandgronden in de ritsen van de jonge en de oude kustvlakte bestaat
Zodoende alleen uit organische stof, die in de bovengrond aanwezig is bij
de natuurlijke begroeiing. Men heeft zodoende vrijwel alleen te maken met
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de „oerbosvruchtbaarheid"; na ontginning of branden daalt de vruchtbaarheid van de bodem evenredig met de afname van het gehalte aan organische
stof. Wat in de zandgronden aanwezig blijft is een klein percentage
stabiele humus, die hoewel actief, slechts weinig bijdraagt tot de vruchtbaarheid. Zodoende is verklaarbaar, dat de zandgronden van de jonge en
de oude kustvlakte slechts weinig verschillen in vruchtbaarheid, ondanks
het verschil in ouderdom. Het productieniveau van deze gronden ligt laag.
Toevoeging van klei of van humus,zoals deze optreedt resp. aan de flanken
en in de depressies van ritsen of in oude bewoningscentra, verhoogt direct dit
natuurlijke productieniveau.
Permanente landbouw op de zandgronden zal steeds de vruchtbaarheid
op peil moeten houden. Essentieel is rotatie van eenjarige gewassen met
grasland waarbij met stalmest wordt bemest en waar verdere aanvulling van
de voedingselementen door kunstmest geschiedt. Bij de landbouw zonder
kunstmest op de Nederlandse zandgronden in vroeger jaren trof men een
verhouding aan van 10% bouwland tegen 90% heide en grasland. Zonder de
beschikking over kunstmest kan op de ritszandgronden in Suriname een
permanent gemengd bedrijf, waarin vee een overheersende positie inneemt,
worden opgezet (V.A.N.K.-boeren) als ongeveer 70% van het land in grasland
ligt en ongeveer 30% als bouwland voor eenjarige gewassen wordt gebruikt.
Cultuur van overjarige gewassen geeft een ander bedrijfstype, waarbij de
verhouding tussen eenjarige en overjarige gewassen naast weiland afwijkt
van het gemengde bedrijf, zoals dit werd beschreven.
Op het Lelydorpplan bleek dat verschillende percelen met eenjarige gewassen na enkele jaren sterk in productie achteruitgingen en dat rotatie met
grasland moet worden ingesteld. Gras of kudzu vestigden zich slechts langzaam op de uitgeputte gronden.
Zoals reeds in het eerste hoofdstuk werd beschreven waren de verwachtingen over de vruchtbaarheid vaak te hoog gespannen. Na het onderzoek
van de kleigronden door Mej. VAN AMSTEL publiceerden STAHEL en MULLER
in Bulletin No. 52 (1933) de eerste cijfers over de vruchtbaarheid van verschillende zandgronden volgens een methode van onderzoek waarbij met
koud zoutzuur werd gedigereerd. In het extract werden K2O, CaO en P2O5,
humus en N bepaald; tevens werd de zuurgraad ten opzichte van water en
KC1nagegaan. Hiernaast werd de mechanische samenstelling van de gronden
bepaald volgens de internationale fractie-verdeling. De van het door ons
gekarteerde gebied afkomstige monsters zijn de volgende:
No XV
No XVI

Paralandschap, Halte Meursweg (14jaar verlaten, secundair bos);
Lelydorplandschap, oerbos nabij het achtergedeelte van de
Schotelweg;
No XVII Lelydorplandschap, reeds lang in cultuur zijnde gronden aan de
Javaweg.
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In tabel 7 zijn de gegevens over deze 3 profielen opgenomen. W e zien uit
de mechanische samenstelling, dat de grootste percentages in de derde fractie
zitten, ook bij het stoffige monster nabij de halte Meursweg. De gehalten
aan voedingsstoffen zijn zeer laag, en de laagste cijfers vinden we bij de
grond van de Javaweg, die lang in cultuur was.
Chemisch bodemonderzoek der laatste jaren
In het scheikundig laboratorium van het Landbouwproefstation werden
in de laatste jaren een groot aantal monsters van de bodemkartering in Suriname onderzocht. Uit deze analysen kunnen reeds thans enkele conclusies
worden getrokken, hoewel het aantal onderzochte monsters nog te gering
is om de cijfers op enigerlei wijze wiskundig te verwerken.
Wij willen deze waarden bespreken in de volgorde waarin de cijfers van
de chemische bepalingen op de analysestaten voorkomen en daarna de cijfers
geven. De monsters werden genomen van percelen die — althans naar ons
beste weten — nooit bemest waren.
Vochtgehalte
Het vochtgehalte tussen luchtdroog en droog bij 105° C bedraagt voor
de zandgronden tot 2 % ; voor de leemgronden varieert dit tussen 3 en 5%
en voor kleigronden uit de jonge kustvlakte tussen 7 en 12%.
In de oude kustvlakte zijn deze vochtgehalten bij zand- en leemgronden
lager door de geringe gehalten aan organische stof. De dieper in de profielen
voorkomende roodgevlekte B-laag van textuur zware zandige leem tot zandige
klei vertoont vochtgehalten tot 5%.
Pegasse of veen kan hogere vochtgehalten geven (tot 10%).
CaCOz-gehalte
Alleen de schelpgronden bevatten CaCOs; het gehalte varieert naar het
aantal schelpdeeltjes of (bij de leem- en kleigronden nabij de schelpgronden)
naar het aantal kalkconcreties. Het hoogste CaCC>3-gehalte bedroeg ruim 30%.
Alle andere gronden in Suriname bevatten geen calciumcarbonaat, behalve
misschien het verse zeeslib.
Organischestofgehalte
Dit gehalte ligt voor alle bovengronden van zand- en leemgronden laag.
Alleen de kleigronden vertonen iets hogere waarden. Onderstaande tabel 8
geeft de organische-stofgehalten voor verschillende gronden.
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Tabel 8— Table 8
Gehalten aanorganische stof in bovengrondmonsters
Content of organic matter in topsoilsamples
Aantal
Number

Bodemreeksen of -series
Sot! sequences orseries

Gemiddeld
Mean

Min.-Max.
Min.-Max.

Jonge kustvlakte
ritszandgronden
ritsleemgronden
zwinkleigronden
zoetwaterkleigronden

24
17
16
6

2,6%
3,0%
5,7%
6,4%

1,1-7,3%
1,0- 6,4%
1,5-11,9%
3,0-14,5%

Oude kustvlakte
Notoboesie-serie
. . . . . .
Guldenvlies-Onverdacht-serie
Rijsdijk-serie
Palissade-serie
Groenhart-serie
Bona-serie
Mocha-serie
Pararac-serie
Plaatlemen
Plaatkleien
Stoffige leemgronden . . . .<

3
14
8
5
7
12
6
2
2
2
6

2,1%
2,1%
4,0%
4,6%
11,9%
2,3%
2,5%
2,8%
3,3%
5,3%
2,6%

1.4-2,5%
0,5- 4,4%
1.2-7,3%
2,0-10,5%
3,6-20,3%
1.3- 3,6%
1,6- 4 , 1 %
2,2- 3,4%
2.5- 4 , 1 %
3,9- 6,7%
1.6- 3,4%

i

.

—

•

We Zien hieruit lage gehalten aan " ^ J * t g S S l
nog uit te weinig waarnemmgen berekend Voor cle zanag
gehalte vrijwel gelijk aan het percentage stabiele humus.

£

CjN-verhouding
De tot dusverre verrichte ^ T l l e ^
een normale mineralisatie ^ ^ ' J ^ Z d e n hogerewaarden gevonden,
pegasse op kleienenby d ^ o e ^ l [ ^ v o o r d e drogere gronden vaneren
soms ookin bodemtype Rd2.De waarden v
h di
t o t 43.
tussen 7 en 15;in de natte gronden stygt de w ^ v
Chloorgehalte
....
He, chloorgehalte is in het ritsenlandschap uiteraard gewoonhjk « n »
loosbaar (beneden 100mg 0/100 g * * ' * * » ? ' ^ S o T t d a n ^ e h a l t e n t o t z O O O
hoger worden.He, grondwatervan » « W d ™ ^ d e n worden gevonden.
mgCI/l, waardoorookin he.£ £ » * ^ f S S worden aangetroffen,

k u ^ r ^ d f ^ o o S S e n g-n, weike varieren B-t deon,
standigheden.

Sulfaatgehalte
Het sulfaatgehalte werd normaal in zandgronden niet bepaald. In kleigronden zien we een grotere variatie van 50 tot 1000 mg/100 g droge grond
en onder brakwatercondities stijgt het gehalte tot boven 2000 mg.
Zuurgraad (pH)
De pHCHbO) van de gronden ligt voor de schelpgronden met vrije CaC03
boven 8. Zandgronden nabij de schelpgronden in het fijn- of grofzandschelpritsenlandschap vertonen enige variatie, evenredig met de afstand tot de
schelpgronden. De ondergronden vertonen meest hogere pH-waarden, soms
ook door toename van het zoutgehalte.
Voor de overige gronden wordt volstaan met het geven van de variatie
in de bovengronden, daar de aantallen onderzochte monsters nog te gering
zijn voor bepaling van gemiddelden (tabel 9).
Tabel 9— Table9
Variatie in pH van bovengrondsmonsters
VariationofpH in topsoil samples
Bodemreeksen of -series
Soilsequences orseries

Aantal
Number

Variatie in pH
Variation ofpH

6
8
7
14
5

7,0-8,5
4,7-6,1
4,7-6,3
3,7-5,6
3,7-5,9

2
14
9
4
7
12
6
2
6

4,1-5,3
4,3-5,6
3,6-4,9
3,6-5,3
3,7-4,4
4,2-5,4
4,3-5,4
4,9-5,2
4,3-5,2

Jonge kustvlakte
Schelpritsgronden
Ritszandgronden
Ritsleemgronden
Zwinkleigronden
Zoetwaterkleigronden
Oude kustvlakte
Notoboesie-serie
Guldenvlies-, Onverdacht-serie
Rijsdijk-serie
Palissade-serie
Groenhart-serie
Bona-serie
,
Mocha-serie
Pararac-serie
Wayambo-serie

De variatie in de pH-cijfers van de ondergronden is niet in de getallen
opgenomen. De schommelingen hangen daar samen met verschillen in het
moedermateriaal (zand of klei), met het zoutgehalte, dat in de diepere lagen
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groter kan zijn en met de normale toename van de pH naar de ondergrond,
waar geen uitspoelingsprocessen opgetreden zijn.
De pH(KGl) is minder van seizoenschommelingen afhankelijk dan de
P H(H 2 0). De waarden liggen tot 1,8 eenheid lager. Dit verschil is in net
algemeen groter bij zandgronden dan bij kleigronden.
Hydrolytische zuurgraad
Deze waarde, uitgedrukt in m.aeq./lOO g droge grond, Ugt vooi: zandgronden door hun geringere uitwisselingscapaateit lager dan bjI l i n d e n .
De HZ vertoont bovendien een sterke afhankelykheid van de pH van de
" I f Tand- en leemgronden in de jonge kustvlakte werden
™ £ ^
de HZ tot 6 sevonden, bij de zwinkleigronden tot 16, by de zoetwater
kleifronden toflo en hoger. In het Lelydorplandschap werden waarden tot
15 gevonden. In het Paralandschap was de maximale waarde 12.
S-waarde, T-waarde, Verzadigingsgraad

en is afhankelijk van het aanwezige a d s o r P t i e c o m & p n b a s e n u i t van de
De verzadigingsgraad V drukt het percentage gebonden basen
van
maximale waarde: ^
= V%. De V-waarde is sterk van de P H afhankelijk.
.
f „f: nr UritszanderondengevenS-waarden
I^lagege^ten^organisc^m^^dg
^
de ver.
tot 3 m.aeq./100 g droge grond en 1-waarden van
m
zadigingsgrlad V is hierdoor laag « ™ * ^ T ^ ^ ^ °
^ '
In de ritsleemgronden hgt de S-waarde hoger ^enrw
^ ^
de T-waarde ligt tussen 10 en 20 m.aeq., waardoor de v
kan krijgen.
q waarden van het ritsenlandschap
De zwinkleigronden hebben de * ^ £ ™ £ ^ Z * de ritsleemgronden,
(tot 26 m.aeq.) De T-waarde hgt ™ * * ^ j £ Iftankelijk van de pH.
waardoor V iets hoger komt te ^ f f . ^ ^ ^
afhankelijk van de omDe zoute, brakke en . o e t w a e t o v e r t m ^ ^
^
standigheden S-waarden van 6-35 m.aeq.
zandgronden zeer laag
In het Lelydorplandschap zyn de ^-waarden n
} D e T.waarden
(kleiner dan 2), in de leemgronden iets hoger (tot 4 ^ q ^ ^
n
vertonen waarden tot 15, waardoor de V by de ge
laag ligt.
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VoedingselementenK,Na, Ca, Mg enP
De beide toegepaste methoden van extractie met 0,1 NHC1 voor K2O
en 2% citroenzuur voor P 2 0 5 en met 25% H C l voor alle elementen geven
voor de verschillende zandgronden zeer lage waarden. De leemgronden zijn
lets minder arm, de zwinkleigronden zijn relatief goed.
Zoet- enzoutwater-kleigronden laten voor devoedingselementen veel
hogere waarden zien.
De gronden van de oude kustvlakte zijn uitermate arm aan de genoemde
voedingselementen.
In Tabel 10zijn degegevens samengevat.De aantallen onderzochte monsters
staan eveneens vermeld; zezijn nog te kleinvoor berekening van gemiddelden.
Afwijkende waarden
Gronden waar bewoning heeft plaats gevonden en die diep humeus zijn
vertonen hoge waarden P 2 0 5 citroenzuur, bijvoorbeeld 1000 ofmeer mg
P2U5/IOO g droge grond.
§ 2.

D E VERKAVELING

•?° alS i ^ ^ 6 e r S t e h o o f d s t u k w e r d beschreven breidde het plantage-areaal
zich geleidelyk uit tot ongeveer het jaar 1800. Uit 1801 is van de plantages
een kaart aanwezig, die door L. H. MOSENBERG is vervaardigd. Infig.14
ZTJl
, T ^
^
gereproduceerd, namelijk het gebied,
kartering plaats vond en de naaste omgeving. W e zien dat van Paramaribo
naar het zmden toe een aantal plantages ligt langs het Pad van Wanica.
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Fig. 14
Gedeeltevande„NieuweSpeciaalkaartvandeColonieSurinamemetdetot culturegebragt zijnde
landen en plantagien, etc. door L. H. Mosenberg, landmeter in voornoemde Colonie" (1801)
(Gereproduceerd met toestemmingvan het Surinaams Museum, Paramaribo)
Part of the areasurveyed, according tot L. H. Mosenberg'smap of Surinamefrom 1801

z.g. vestigingsplaatsen ingericht. Enkele liggen langs de rivieren; een grote
vestigingsplaats werd geprojecteerd omstreeks 1900 langs de in 1903 aangelegde spoorlijn van Paramaribo langs het Pad van Wanica naar de goudvelden. Het bestuurscentrum werd Lelydorp genoemd naar Gouverneur
Lely, die een werkzaam aandeel had in de totstandkoming van deze spoorlijn.
Binnen het karteringsgebied wordt de noord- en de zuidgrens van deze
vestigingsplaats gevormd door resp. het Tout-lui-faut-kanaal en de Rijsdijkweg-Waneweg. De perceelsgrootte is meestal 4 ha. Langs het Pad van
Wanica werden de percelen 100 m breed en 400 m diep uitgezet. In het
algemeen werden de zijwegeri om de 800 m geprojecteerd naar de oost- en
westzijde en langs deze wegen werden eveneens percelen van 4 ha gevormd.
Kleine variaties in breedte en diepte der percelen komen plaatseliik voor.
Deze landmeetkundige verkaveling geeft in het Lelydorplaridschap met'
een sterk wisselende bodemgesteldheid aanleiding tot uitermate grote verschillenbinnen de percelen in deverhouding droge grond—zwampen binnen
de droge terreinen in de kwaliteit van de grond. Gronden met grondwaterpodzolen en aanverwante sterk gebleekte typen, beperken de occupant in de
keuze van zijn gewassen en in de cultuurmogelijkheden. De erosiegeulen
maken het moeilijk de delenvan het perceel achter de geulte bereiken, terwijl
de geulen of de getijdekreken vaak een te diepe waterstand hebben om de
rijstcultuur mogelijk te maken. Hierdoor schept deze verkavelingsvorm grote
moeilijkheden, die zich weerspiegelen in de mate van occupatievande uitgegevengrondenbinnen het Lelydorplandschap. HENDRIKS en VANDERVOORDE
(1955) beschouwden de wijze,waarop de verkaveling zich in het Lelydorplandschapaandealgemenetopografie en aan de bodemgesteldheid diende aan
tepassen. Een duidelijke scheiding in de vorm vanwegen tussen gronden geschikt en ongeschikt voor landbouw werd voorgesteld. De perceelscheidingen
zouden moeten worden gelegd langs wegen en de zwampen en zwamparmen.
De verkaveling van de ritsgebieden langs het Pad van Wanica kan zonder
bezwaar gehandhaafd blijven, mits in het betrokken gebied de ontwatering
kan worden verbeterd. Thans vertonen vooral de ritsgronden zeer zware
wateroverlast, waardoor het landbouwkundige gebruik wordt beperkt.
In 1953/1954 vond een landbouwtelling plaats, die werd aangevraagd door
het Planbureau, uitgevoerd door ambtenaren van het Departement van
Landbouw, Veeteelt en Visserij en verwerkt door het Algemeen Bureau
voor de Statistiek. Uit de verwerking (A.B.S. 1955) van de gegevens blijkt
dat 58% van het totaal aantal landbouwbedrijven in Suriname een grootte
heeft tussen 0,8 en 4,0 ha. Verder blijkt dat de Hindoestaanse bevolkingsgroep
het grootste deel van het landbouwareaal bewerkt (43% van het aantal bedrijven met 42% van het totale areaal). Hierna volgt de Javaanse bevolkingsgroep, die 38% der bedrijven bewerkt op slechts 9% van het totale areaal.
Deze bedrijven zijn dus klein van oppervlakte. Wei wordt 45% van het totale
aan deze bevolkingsgroep uitgegeven areaal gebruikt als bouwland en omrasterd weiland, terwijl de Hindoestanen 39% van het totale areaal benutten.
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De Creolen en de andere bevolkingsgroepen komen gemiddeld resp. op 21
en 17% landbouwland van het totale areaal. Voor Suriname als geheel wordt
gemiddeld 30% van het uitgegeven land als landbouwland benut.
In het karteringsgebied en in de naaste omgeving zien we belangrijke
verschillen(tabelll). In de eerste plaats betreft dit het percentage rijstland.
Van het als landbouwland benutte areaal in de jonge kustvlakte ten N van
Lelydorp bedraagt dit meer dan 90%, in het Lelydorplandschap 2 5 % en in
het Paralandschap 10%.
Binnen het bouwland en omrasterd weiland-niet rijstland, zien we dat in
de jonge kustvlakte de overjarige en semi-overjarige gewassen slechts op
kleine oppervlakten worden aangetroffen. Eenjarige gewassen overheersen,
vooral rijst. In het Lelydorplandschap is de verhouding tussen overjarige en
eenjarige gewassen vrijwel gelijk. Op het Lelydorpplan zien we het aanbevolen
grondgebruik zich sterker op de overjarige en semi-overjarige gewassen
richten. In het Paralandschap brengen de aardvruchten resp. de ananas,
bananen en bacoven de percentages hoger voor de eenjarige resp. semioverjarige gewassen.
Met behulp van een „intensiteitscoefficient" die de verhouding geeft
tussen de in 1953 totaal beteelde oppervlakte en het totale areaal aan bouwland, zien we uitkomen de intensiteit van de landbouw op het Lelydorpplan,
waar meerdere gewassen per jaar op hetzelfde terrein worden verbouwd,
en op de kostgrondjes in het Paradistrict, waar vele gewassen zo dicht door
elkaar geplant zijn, dat de gehele oppervlakte als het ware overbenut is.
Ten Z van Lelydorp zien we lage percentages bouwland. Het totale areaal
van de uitgegeven gronden in het Lelydorplandschap bedraagt 5800 ha,
waarvan 3200 ha voor landbouw zijn verkaveld aan 1120 personen. Hiervan
werd tijdens de landbouwtelling 620 ha (10,7%) benut.
HENDRIKS en VAN DER VOORDE (1955) betoogden dat in deze situatie een
belangrijke verbetering kan ontstaan als op basis van de bodemkaart een
landclassificatie wordt uitgevoerd en als de ontsluiting wordt verbeterd.
Voor een beter bedrijfstype moeten de kavels worden vergroot. Als maatstaf
voor deze vergroting wordt voorgesteld om de grootte van de nieuwe kavels
evenredig te nemen aan het land dat thans in gebruik is bij de verschillende
opwonenden. Vervanging van de voor landbouw ongeschikte gebleekte
gronden kan voor 100% geschieden, waarna bij een areaalsvergroting van
200% nog 145 ha overblijft. Hieruit blijkt de huidige onvolledige benutting
van de grond tussen Lelydorp en Bernharddorp.
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§ 3.

D E LANDBOUWKUNDIGE SITUATIE IN HET KARTERINGSGEBIED

1. De jonge knstvlakte
Langs het Pad van Wanica en de zijwegen daarvan vormt de natte rijstbouw het voornaamste aspect van de landbouw. W e zagen dit reeds uit de
cijfers van de landbouwtelling 1953/54. De rijstteelt vormt een aanpassing
aandemoeilijke waterhuishoudingvanhetbetrokken gebied (ziehoofdstuk 11).
In de zwinnen van dit ritsengebied wordt rijst overwegend eenmaal per
jaar geplant en wel aan het begin van de regentijd. De bibit wordt geteeld
op de flanken van de ritsen en als zich voldoende regenwater op de sawahs
heeft verzameld wordt de bibit uitgeplant. De oogst valt in de droge tijd.
Na de oogst graast het vee op het rijstland. Dit vee, meest trekvee, weinig
melkvee, heeft op de ritsen verder weiland ter beschikking, dat echter in
een zeer slechte toestand verkeert: veel struiken en onkruid staan tussen het
gras. De plantkundige samenstelling van dit grasland, de opbrengsten en de
voederwaarde werden door DIRVEN (1953, 1954 a, b) besproken. Er bleken
grote verschillen te bestaan tussen de verschillende grassoorten, wat betreft
de opbrengsten en de voederwaarde. Het productieniveau lag laag, indien
we de groeiperiode in de tropen en in de gematigde luchtstreken vergelijken.
Het weiland wordt niet of zelden verpleegd en wordt niet gegierd of bemest.
De stalmest-bewaring en -bewerking laten alles te wensen over. Bijvoedering
van het vee met gesneden gras van de bermen van wegen e.d. vindt op beperkte schaal plaats. Het uiterlijk van het vee is weinig bevredigend. De
slachtgewichten zijn laag (KOOL 1956). Plaatselijk wordt een rotatie van
weiland met bananen toegepast, waarbij het laatste gewas zwaar met stalmest
wordt bemest (100 ton en meer stalmest per ha); groenten worden tussen
de bananen geplant tot de schaduw te dicht is geworden.
De ritsen worden verder voor bewoning en voor erfcultuur gebruikt.
Vruchtbomen o.a. citrus worden aangetroffen; in de laatste tijd vindt op de
flanken van de ritsen in toenemende mate groenteteelt plaats. De groente
wordt voor een klein deel door de landbouwers zelf gebruikt; het meeste
wordt op de markt gebracht en verkocht. Ofschoon wij hierover geen onderzoek hebben verricht, krijgen wij de indruk dat de rijstteelt in de ritsgebieden
als een extensieve vorm van landbouw moet worden beschouwd.
HENDRIKS en JOOSTEN (1954) vermelden gegevens over het gemiddelde
Hindoestaanse bedrijf aan de Welgedacht-B-weg (bodemkaart blad 14-1,
niet gereproduceerd). De door deze auteurs genoemde cijfers over de bedrijven bevestigden de door ons hierboven geschetste situatie.
In de ritsen langs het Pad van Wanica is de vorm van de verkaveling sterk
landmeetkundig. Hierdoor is het percentage rijstgronden bij brede en vlakke
ritslichamen met smalle zwinnen klein, bij smalle ritsen en brede zwinnen
groot.
Daar de Hindoestaanse bevolking voorkeur voor de rijstteelt heeft en droge
gewassen vrijwel niet worden geteeld, zien we dat de welvaart nauw ver166

bonden is aan het percentage land, dat geschikt is voor de natte rijstbouw.
Deze verschillen in welvaart vallen op, indien we de Welgedacht-C-weg en
de Tout-lui-faut-weg vergelijken (blad 14-1, niet gereproduceerd), waar
resp. 80% en 25% rijstland wordt aangetroffen.
2. Het noordelijke oude-kleivlaktelandschapofGranmanlandschap
Dit landschap is voor het grootste deel een zwamp, waar de waterstand
te diep is voor natte rijstbouw. Op de platen wordt in beperkte mate intermitterende landbouw uitgeoefend, waarbij de secundaire bosopslag, kapoewerie genaamd, afwisselt met landbouw. Tijdens de landbouwpenode worden
een of twee oogsten van mais en cassave geteeld na het kappen en branden
van het bos. Het grootste deel der platen ismet armelijke kapoewenebegroeid.
Op de stoffige-kleiplaat in het westelijke deel van de Granmanzwamp
wordt natte rijstteelt bedreven.
3. Het oude-ritsenlandschap ofLelydorplandschap
De occupatie van de gronden ten zuiden van Lelydorp tot aan Bernharddorp is gering, zoals in § 2 van dit hoofdstuk werd besproken
De landbouwtelling 1953/54 werd voorafgegaan door
^
^
^
±
telling in de omgeving van Lelydorp. HENDRIKS en JOOSTEN (1954]bewerkten
de resultaten van deze proeftelling. Zij komentot verschillende . J ^ d e k l e
bedrijven voor de Creoolse en Javaanse bevolkingsgroepen in het Lelydorp^ H e f j t a a n s e landbouwbedrijf is gemiddeld 3
^ f ' ™ ™ ^
0,34 ha wordt bewerkt. Voornamelijk
v
^
^
^
^
W
indruk dat buiten het erf een intermitterend landbouwsysteem op het perceel
T e ' t SoTsflandbouwbedrijf is gemiddeld 4,0 ha groot, waarvan i 3 ha
wordt bewerkt. De cultuur is overwegend op boomgewasen (cocos citrus en
cacao) gericht; hiernaast komt cassave voor. De auteus betogen dat de
percelen in het algemeen te klein zijn voor^een > ^ ^ £ ™ ™ * ^
en dat de landbouw a l s ^
personen heeft zijn hoofdmkomsten uit andere, siei*. s
(1954) en HENBRXKS en V AN D E R V O C J J M J ^ b - d g £ e n
de oorzaken van de geringe « * w i k l ^ ^
landschap. Zij gaventevensde w e g e r a a n , < ™ ^ \ a o i m d e n t e c h n i s c h d e
worden verbeterd. Herverkavelmg en ontsluiting vormu
eerste maatregelen, die moeten worden B ^ r o ^ .
g r a s l a n d e n v a n de
Onderzoekingen over-de^ ^ ^ ^ J i S k
uitgevoerd op
" H S S S

weiden nagegaan. DIRVEN en HENDRIKS (1953, 1954) vergeleken de grasgroei
op 4 bodemseries van het Lelydorplandschap: Guldenvlies, Pararac, Bona en
Rijsdijk. Op dezelfde bodemseries op het Lelydorpplan voerde VAN AMSON
(1954) een onderzoek uit naar de wortelontwikkeling van twee grassoorten.
DIRVEN, GLAVIMANS en HENDRIKS (1955) vergeleken de onkruidvegetatie op
dezelfde 4 bodemseries op verschillende terreinen van het Lelydorpplan.
Zij beschouwden de waarde van deze vegetatie als tijdelijk grasland na de
oogst van het cultuurgewas. Te lange begrazing deed een weinig productief
grasbestand ontstaan met ongeschikte grassoorten. Dezelfde auteurs (1956)
bespraken voorts de verbetering van het grasland op het Lelydorpplan.
De landbouwgewassen, die op het Lelydorpplan in de bedrijfsvoering zijn
opgenomen, werden op enige proefvelden van het Lelydorpplan onderzocht.
HENDRIKS (1953 a) besprak eerst enige waarnemingen bij de ananasteelt,
later (1953 b) de opbrengsten van enige cassave-varieteiten.
Naast deze landbouwkundige artikelen verschenen over het Lelydorpplan
zelf een groot aantal publicaties, ( D E HAAN 1953, D E HAAN en HENDRIKS
1954, HENDRIKS 1955 — om slechts de voornaamste te noemen —) waarin
een groot aantal landbouwkundige en sociaal-economische gegevens over het
Lelydorpplan zijn opgenomen. Bij de beoordeling van deze artikelen moet
onzes inziens worden beseft, dat de bodemgesteldheid op het Lelydorpplan
in gunstige zin afwijkt van het gemiddelde beeld van het Lelydorplandschap.
De gronden zijn minder versneden, beter ontwaterd en hebben een kleiner
percentage sterk gebleekte gronden dan het Lelydorplandschap als geheel.
De resultaten, die op het Plan zijn verkregen, kunnen als richtlijn worden
gebruikt, maar moetenworden aangepast aandezeafwijkende omstandigheden.
Bij de bevolkingscultuur zien we dat het bodemgebruik op verschillende
bodemseries aangepast is aan de bodemgesteldheid. Hoewel er natuurlijk
afwijkingen voorkomen, is tijdens de bodemkartering gebleken dat:
(a) koffie voornamelijk op de Guldenvlies- en Onverdacht-serie wordt aangetroffen, soms ook op het Bona-Mocha-Ongelegen complex;
(b) cassavevooralophetBona-Mocha-Ongelegen-complexwordt aangeplant;
ook citrus wordt hier vaak gezien;
(c) het ontginningsgewas mais na het kappen van de kapoewerie, ook op
deRijsdijk- endePalissade-serie, in het eerstejaar een redelijke opbrengst
levert, ondanks het zeer wijde plantverband; het tweede gewas (cassave)
kon niet worden beoordeeld;
(d) de zandige, stofnge en kleiige loopgronden goed voor de natte rijstteelt
kunnen worden gebruikt, als sawahdijkjes worden aangelegd.
Tenslotte willen we nog opmerken, dat de Landbouwvoorlichtingsdienst
veel steun aan de landbouwers moet verstrekken.
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4. Het zuidelijke oude-kleivlaktelandschap of Paralandschap
Landbouwkundig heeft het Paralandschap geringe betekenis. Het landbouwstelsel was voornamelijk intermitterend met aardvruchten als voornaamste gewassen. De laatstejaren merkenweeentoename opvan permanente
landbouw met overjarige gewassen.
Deze gewassen passen het beste bij de geringe vruchtbaarheid van het
Paralandschap, doch de moeilijke ontwatering van dit gebied beperkt de
resultaten. Citrus, cocos en cacao vertonen in de eerste jaren een goede
stand, doch oudere aanplantingen vertonen een weinig bevredigend beeld.
Op de humeuze stofEge leem van de Cordon-serie vertoont de cacao een zeer
veel betere groei dan op de stoffige leem van de Wayambo-serie. Over de
opbrengstniveaus van overjarige gewassen zijn geen gegevens bekend.
De meeste graslanden vertonen een matige kwaliteit gras, waarin door de
gebrekkige ontwatering veel kawfoetoes voorkomen. Soms wordt een beter
grasdek gezien als gevolg van een bemesting met stalmest, waardoor beschuitgras (Axonopus compressus)zich gaat vestigen.
Bananen hebben in het algemeen een slechte groei door wateroverlast.
Na het opwerpen van bedden en het toedienen van zware stalmestgiften
(tot 150 ton stalmest per ha) staat de aanplant er goed bij. Ook bataten en
andere aardvruchten leveren bij zware organische bemesting goede resultaten.
Veel onderzoek zal nog in het Paralandschap moeten worden verricht alvorens een werkelijke verbetering van de landbouwkundige situatie kan
worden verkregen.
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H O O F D S T U K 11
Enige opmerkingen over de waterhuishouding en de ontwatering
van de gronden in en rond het karteringsgebied

§ 1.

KAWFOETOES

Bij de bespreking van de ritsdepressiegronden (zie Hoofdstuk 5, § 1) werd
het verschijnsel genoemd dat binnen deze bodemreeks een typisch microreliefontstaat, inSurinamealgemeenaangeduid met denaam „ k a w f o e t o e".
Het verschijnsel treedt op in gronden met een periodiek slechte ontwatering;
in permanent droge of permanent natte gronden wordt de vorming van
kawfoetoes niet gezien. LINDEMAN en MOOLENAAR (1955) bespreken dit
verschijnsel dan ook bij het drasbos, dat op periodiek ge'inundeerde terreinen
wordt aangetroffen.
Deze drasse gronden ontwikkelen een microrelief, waarbij min of meer
afgeronde en hoger gelegen kleine eilanden of bulten ontstaan, die zeer steile
en vrijwel verticale wanden hebben. Deze eilanden worden gescheiden door
wisselend brede geulen, die in de regentijd vol water staan. In de droge tijd
staan de eilanden of bulten als korte zuiltjes boven de dan droge geulen.
In het in cultuur genomen gebied treffen we overwegend grasland op de
kawfoetoe-gronden aan. De naam „kawfoetoe" (Negerengels voor koeienpoot)
zou moeten aanduiden, dat het vee op de kawfoetoes steun vindt. Vaak hoort
men de mening dat de kawfoetoes door het trappen van vee of door erosie
ontstaan.
Het is echter onjuist de vorming van het kawfoetoeverschijnsel aan vee
toe te schrijven, daar ook volkomen maagdelijk terrein fraai ontwikkelde
kawfoetoes te zien kan geven. Slechts in enkele gevallen kan erosie tot de
vorming van dit verschijnsel bijdragen. De oorzaak van vele kawfoetoes moet
o.i. worden gezocht in de sterke wormenwerking, die ook op deze natte
gronden optreedt en die vrijwel alleen op de kawfoetoes is geconcentreerd.
Hiervoor pleiten de volgende waarnemingen:
1) op een snijvlak door een kawfoetoe zien we sterke wormenactiviteit;
wormen van variabele dikte, maar meestal de dunnere soorten, die door
hengelaars versmaad worden, kruipen uit de humeuze laag; verder laten
talrijke excrementen van wormen zien, dat deze activiteit doorgaans sterk
is, hoewel zwakker in de droge tijd, als de bovenlaag te droog wordt.
2) op kawfoetoe-terrein op zware klei in de Cultuurtuin, die werd geploegd
en onder water gezet werd, traden na een dag reeds verhogingen op in
de modder; dezeverhogingen werden snel groter uitsluitend door wormenexcrementen, die als proppen op de bultjes kwamen te staan. In de loop
der volgende dagen werden deze bultjes breder doch weinig hoger en
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werd de oude toestand vrijwel herschapen. Grassen liepen uit ondergeploegde wortelopslag weer uit en vestigden zich op de drogere bultjes,
waardoor op het oog eenzelfde dichtheid vail kawfoetoes ontstond als
voor de grondbewerking aanwezig was.
3) ophopingen van organische stof rond graspollen, palmen e.d. zijn geliefkoosde plekken voor de vorming van kawfoetoes. Dit ziet men b.v. bij de
pinapalm (Euterpe oleracea) waar we grotekawfoetoes (tot 1Yzm diameter)
aantreffen, gescheiden door brede geulen. Tussen de bovengrond, die
een hoog gehalte aan organische stof heeft en die op en tussen de wortelmassa van de palm blijft hangen, en de klei op het niveau van de geulen
vinden we vaak een ruimte, waar men de hand onder kan steken. Een
deel der palmwortels groeit door deze ruimte heen in de kleigrond.
Hetzelfde verschijnsel treedt op aan de flanken en in depressies van
ritsen, waar gras groeit op kawfoetoes, die op de graswortels heen en
weer kunnen worden geschud. Sterke wormenactiviteit wordt ook daar
gezien.
4) de kleigronden van plantages, die voor de ontwatering op bedden zijn
gelegd, scheuren in de droge tijd in de bovengrond met polygonen. Bij
regenbuien en te vlakke bedden verzamelt zich water in de scheuren;
het water kan door de geringe doorlatendheid van de ondergrond niet
wegzakken en moet door verdamping verdwijnen. Het gevolg van de
bestaande wormenwerking in de kleigronden is, dat deze in de polygonen
wordt geconcentreerd, en dat deze als kawfoetoes opgewerkt worden
door de wormen, waarbij de scheuren zich verbreden.
Tot nu toe werden de kawfoetoes gevonden op de volgende gronden:
(a) ritsdepressiegronden: op bodemtype Rd 2, natte zf ritsdepressiezandgrond, waar we kleine kawfoetoes met bredere tussengeultjes aantreffen; op
bodemtype Rd 3,dehumeuze zfritsdepressie-zandgrond, dieronde kawfoetoes
geeft met smalle geulen, welk zelfde beeld ook op de zfz ritsdepressieleemgrond Rd 4 wordt aangetroffen. Het bodemtype Rd 5, de ritsdepressiekleigrond, vormt, waar deze niet is ontgonnen als rijstland, grote kawfoetoes
tot ± 50 cm diameter en met brede (50-75 cm) geulen.
(b) ritsflankgronden: hier treden kawfoetoes op, die in de eerste plaats aan
de natte omstandigheden moeten worden toegeschreven, maar waarbij in
beperkte mate tevens erosie kan zijn opgetreden. De bodemtypen Rf 1 en
Rf 2vertonen hetzelfde type kawfoetoes alsresp.Rd 2enRd 3.In gecultiveerd
terrein worden op de ritsflankkleigrond Rf 3 geen en in natuurlijke omstandigheden zelden kawfoetoes gezien, behalve bij palmenbegroeiing.
(c) kleigronden in de zwinnen: deze vertonen kawfoetoevorming uitsluitend
bij drasse ligging in de regentijd, waar zich varenpollen of kawfoetoes gaan
ontwikkelen, zoals b.v. werd gezien op bodemtype Gk 2, de drasse geulkleigrond in het noordelijke oude-kleivlaktelandschap;
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(d) de plaatlemen van hetzelfde landschap: deze vertonen grote kawfoetoes
(tot 2 m diameter) met tot 30 cm diepe geulen (bodemtype PI 1) bij vlakke
ligging;
(e) de plateaus van het Lelydorplandschap: we zien hier kawfoetoevorming
die bij de Rijsdijk-serie en in de drasse Groenhart-serie (de vennen) optreedt.
De natte, diepere vennen zijn met biezen enz. begroeid en vertonen geen
kawfoetoes, behalve aan de dras komende randen;
(f) alle slecht ontwaterde fasen van de bodemtypen van de Bona- en Mochaseries: deze vertonen zwakke tot sterkere kawfoetoevorming;
(g) de erosiegeulen, zandig, stoffig of kleiig van textuur: hier vertonen in
het algemeen de zandige gronden dit verschijnsel nauwer aaneensluitend
dan de kleiige, terwijl de stoffige gronden een tussenpositie innemen; de
pina-zwampen vertonen het sterk;
(h) in het Paralandschap vertonen alle wit of grijs gebleekte stoffige lemen
van de Wayambo-serie kawfoetoevorming evenredig aan slechte ontwatering;
ook in de erosiegeulen treedt dit verschijnsel op;
(i) tenslotte moeten (volledigheidshalve) de volgende incidentele waarnemingen buiten het karteringsgebied worden genoemd:
de Welgelegen savannes, de vennen met Mauritiepalmen en de waterbanen
op plateausvan het deklandschap, dekreken inhet deklandschap met Mauritiepalmen en de stoffige-leemdepressies op de koppen van de bauxietheuvels op 70 m S.P. Hieruit blijkt dat alle gronden met periodieke wateroverlast dit verschijnsel vertonen.
§ 2.

ENIGE FYSISCHE GEGEVENS OVER DE GRONDEN IN EN ROND HET
KARTERINGSGEBIED

De zeer-fijnzandige gronden van de ritsen van de jonge kustvlakte en van
de oude ritsen van de oude kustvlakte vertonen verschillende moeilijkheden
bij de ontwatering. Deze moeilijkheden zijn groter in de jonge kustvlakte
door de lagere ligging, ondanks meer relief, terwijl in de oude kustvlakte
de ligging hoger is maar daarentegen het relief vaak geringer.
In de granulaire samenstelling van de zanden zien we de grootste fracties
optreden tussen 53 en 105 micron. Dit zeer fijn zand heeft een sterk vertraagde waterbeweging tot gevolg. Een systematisch bodemfysisch onderzoek
kon niet worden ingesteld, maar uit de verkregen gegevens van grondwaterstanden en de verticale en horizontale doorlatendheid van de gronden blijkt
reeds, dat het merendeel der zandgronden in de jonge kustvlakte wateroverlast yertoont. De eigenschappen van de zandgronden zijn bovendien bij
ontwatering technisch ongunstig, daar. de uniforme korrelgrootte-verdeling
bij waterverzadiging het karakter van slap en vloeibaar loopzand geeft. Het
inkalven van trenzen kan alleen worden voorkomen door vlakke taluds, die
echter relatief groot landverlies geven (VAN DER VOORDE 1956 a).
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Bij een grondwaterstand van 1,25 m zagen we in ritsen in de Cultuurtuin
(fijn zand-schelpritsenlandschap) een zone van 0-30 cm diepte met minder
dan 20%vocht (in volumeprocenten), een zone van 30-70 cm met 20-35%
vocht en een zone dieper dan 70 cm met meer dan 35% vocht.De capillaire zone bevat tussen 35 en 39% vocht en is 40 cm dik. Het zand vloeide
bij 40 % vochtgehalte. Gemiddeld werd een porienvolume van rond 45 %
gevonden (bepaling laboratorium Landbouwproefstation, Paramaribo).
De grondwaterstand in de van een gemaal voorziene Cultuurtuin varieert
in de hoogste ritsruggronden tussen 70 cm en 2 m met af en toe bij zeer
zwareregenbuien algehelewaterverzadigingtot inhetmaaiveld. De gemiddelde
grondwaterstand is 1,20 m.
In het Kwattagebied ten W van Paramaribo en in de ritsgronden langs
het Pad van Wanica werd een 14-daagse opname van de grondwaterstanden
verricht tussen mei 1954 en augustus 1955. Van de ruim 40 waarnemingspunten werd een viertal punten in fig. 15 gereproduceerd met de regenval
per decade in deze waarnemingsperiode voor de Landsboerderij. Opgenomen
werden een ritsrugzandgrond, een ritsdepressiezandgrond, een ritsflankleemgrond en een zwinkleigrond. Voor de ritsrugzandgrond zien we een
gemiddelde grondwaterstand rond 70 cm in de regentijden en tot 2 m diepte
in de droge tijd. De ritsdepressiezandgrond heeft in de regentijd grondwaterstanden boven 50 cm en de ritsflankleemgrond boven 25 cm diepte. De zwinkleigrond vertoont variaties in en boven het maaiveld. In beide droge tijden
daalt de grondwaterstand in de 3 laatstgenoemde typen diep onder het
maaiveld.
In het Lelydorplandschap werd in dezelfde periode een grondwaterstandsopname uitgevoerd op een dertigtal punten. Voor de bodemseries of -complexen Guldenvlies-Onverdacht, Rijsdijk, Palissade, Bona-Mocha-Ongelegen
en Tawa geven wij in fig. 16 de variatie in grondwaterstanden in dezelfde
periode (mei 1954—augustus 1955) met de regenval per decade van Lelydorp
en van het Lelydorpplan (emplacement). W e zien uit de grafiek, dat de
ontwatering van het Lelydorplandschap dieper is, daar de ontwateringsbasis
laag ligt, omdat de koppen hoog boven de getijdekreken liggen.
De grondwaterstanden zijn in de regentijd op de Guldenvlies-serie in de
zeer diepe en de diepe fase laag resp. tot 1,70 en 1,10 m. Hogere standen
komen voor bij relatief lagere ligging. In de zwaardere gronden van het
Bona-Mocha-Ongelegen-complex worden in hetzelfde tijdvak grondwaterstanden van rond 50 cm gevonden en in de Tawa-serie rond 35 cm. De
porienvolumina zijn in de drogere gronden (Guldenvlies) hoger en bedragen
rond 50%. De vochtpercentages wisselen hier onregelmatiger dan in de
ritszandgronden maar liggen hoger in de regentijd, zonder dat vervloeiing
optreedt (steeds boven 20%, boven 30% in de capillaire zone; bij en onder
de grondwaterspiegel tegen 40%). De Rijsdijk-serie vertoont algehele water174

-O

-a
4)

a
• <u

M .5
4) a

6 •a

I

w c
d

nl
g
p

M •§
V ^

1-1

2 -s

. u

I1
•S S3

a -e
y.
So ^
m
J&

tt> ~

> 5

85
«s ?

•a" T3c
S

S 3

3 2
•a
a
o

a

IJU
175

verzadiging in de regentijd, een duidelijke schijngrondwaterstand in de
overgangsperiode en dezelfde, iets minder diepe ontwatering dan de Guldenvlies-serie in de droge tijd.
De verticale doorlatendheid, welke werd bepaald met de concentrische
ringen-methode van NELSON en MUCKENHIRN (1941), geeft voor de verschillende gronden variabele waarden die, zoals is te verwachten, afhankelijk
zijn van de initieele vochtgehalten en van de diepte van de grondwaterstand.
Het aantal waarnemingen van de infiltratiesnelheid is gering en we vonden
sterk plaatselijke variaties. De ritszanden in de Cultuurtuin hadden infiltratiesnelheden van 10-15 mm/uur in de regentijd bij hoge grondwaterstanden
(50cmondermaaiveld) en tot 60 mm/uur in de droge tijd. Bij hogere grondwaterstanden in de natte tijd vonden we in het Kwattagebied 3-5 mm/uur.
In het Lelydorplandschap werden infiltratiesnelheden gemeten in de zeer
diepe fase van Guldenvlies-serie: zeer fijn lemig zand. We vonden 24-29
mm/uur bij een grondwaterstand van 70cm; inTawa-serie: zeer fijne zandige
leem werd 13 mm/uur waargenomen.
De horizontale doorlatendheid, de K-factor, werd bepaald met de methodeVISSER volgens de grafische uitwerking door BOUMANS (1953).
In de Cultuurtuin werd gemiddeld K = 3,11 m/etmaal gevonden in de
zandondergrond, welke waarde weinig verschilt van die welke in het Kwattagebied werden gevonden. In het Lelydorplandschap werden in de B-laag
van het bodemtype Guldenvlies-serie: zeer fijn lemig zand (zeer diepe fase)
waarden van 1,75 m/24 uur gevonden en in de A3-laag rond 4 m/24 uur.
Bij de Tawa-serie werd in de A2-laag (zand tot lemig zand) een K = 4,20
m/24 uur gevonden. Ook hier is het aantal waarnemingen klein, maar er zit
meer regelmaat in dan in de infiltratiesnelheden. Bij deze laatste bepaling
hebben we met oncontroleerbare verschillen indeondergrond te doen (dierenen wortelgangen).
§ 3.

CHLOORGEHALTEN IN HET GRONDWATER VAN GRONDEN IN EN ROND
HET KARTERINGSGEBIED

Van augustus 1954 tot mei 1955 werden naast de opnamen van de grondwaterstanden ook watermonsters van het grondwater op dezelfde plaatsen
genomen. In deze monsters werden de chloorgehalten, uitgedrukt in
mg Cl/liter, bepaald op het laboratorium van het Landbouwproefstation te
Paramaribo. Bij de beoordeling van deze gehalten wordt het water bruikbaar
geacht voor drinkwater of bevloeiingswater, indien het chloorgehalte niet
boven 300 mg/1 uitkomt (EHRENCRON 1956).
Uit de gegevens bleek dat de ritsrugzandgronden in het Kwattagebied,
de ritsen ten N van Lelydorp en alle gronden op koppen in het Lelydorplandschap chloorgehalten vertonen, welke niet boven 200 mg/1 uitkomen.
De gronden van het LZ-complex, de zandige-leemgronden en de kleigronden in de zwinnen blijven voor het merendeel beneden de genoemde
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grens; enkele malen werden gehaltentot500mgCl/1aangetroffen. Eenenkele
strook door het Kwattagebied (van de hoek le Rijweg-Verlengde Gemene
Landswegnaarhet middenvande3eRijweg) vertoont door nog onverklaarde
oorzaak in aug.-sept. 1954 tot 1000 mg/1in de gronden van het LZ-complex
en de zandige-leemgronden, terwijl in de overige maanden de gehalten
steeds 2 0 0 ^ 0 0 mg Cl/1hoger liggen dan overeenkonistige gronden elders.
In de droge tijd 1955 werden plaatselijk z e e ^ h o ^ f h | 0 0 / g e ^ S ^
constateerd langs het Pad vanWanica km 5(tot 2600mgCl/1), km 8(800mg)
en km 9-11 (500 mg). Over de O-W verdeling van deze gehalten staan geen
verdere gegevens ter beschikking.
j,:„i,„ra4-„r
Op de genoemde plaatsen klaagde de bevolking over ^ d n k w a t e r
dat uit putten werd verkregen. Op de Landsboerdenj in
^ J ^ ^
werd in dezelfde periode 2800 mg Cl/1 gevonden waardoor het grondwater
niet meer als drinkwater voor het vee kon worden g e ™ Naar onze mening rust in de ritsen een hag in de bodem gedrongen^regen
water op zouter grondwater. Bij een sterke droge tijd ™?™g
*™J™£
deel van het zoete water, waardoor het brakke water plaatsehjk als grond
X S g t n ritsgronden in de droge tijd door oppompen van het grondwater is riskant en kan tot tijdelijke verzouting leiden.
§ 4.

ONTWATERING VAN DE GRONDEN IN DE RITSGEBIEDEN EN IN DE OUDE
KUSTVLAKTE

De ontwatering van de ritsgebieden als geheel is
^
^
^
^
wisselend optreden van de hoger gelegen > [ ^ ^ f ^ f o p de rits^
waar we resp. zandgronden en ^°^»™Z^™'
g T a W r van de
flanken minder doorlatende leemgronden vooj^men. n a a r d e z w i n n e n ,
overtollige neerslag van de ritsen kan a l l e e n | « J ^ e n
die bij het huidige landbouwsysteem voor de natte n j * * * ^ de zwinnen
Bovendien heeft het kunstmatig vasthouden van ^et
^
^
^ ^
in de regentijd een verhoging van de gro°fwaters^
^
ritsen
Bij enkelvoudige ritslichamen i i d e - ^ J g " j g j * «8» ^ gronden
weinig breed zijn. Op samengestelde en vlakKe n«. f i t s m g g e n t e vochtig.
van de ritsdepressies te nat en de gronden v
l e x Peking vinden
Het gevolg is o.a. dat we in de gronden van ^
^
^ d e ri tsen treedt
en dat de ritsruggronden gevlekt zijn. ™n°komen
v a n zwaardere lagen,
verder wateroverlast op door het ondiep vu
fielen
H e t w a t e r WO rdt
die storend zijn voor de waterbeweging in ae ^ b o v e n g r o n d > H e t gevolg
gedwongen af te stromen door of direct on
bodemtypen Rf 1 en
hiervan is bleking zoals we die zagen optreden in de
Rf 2 van het LZ-complex.
. . t b j e d tussen Paramaribo
De lozing van overtollige n e e r s l a g ™ ^ £ * r £ naar het Tout-lui-fauten Lelydorp via de zwampen naar de ParakreeK
^

kanaal. Dit kanaal snijdt op vele plaatsen (zie bodemkaart 14-9) de ritsen
en staat in open verbinding met de Surinamerivier met haar eb- en vloedbeweging. Door de inkalving van de kanaalwanden geeft vrijwel iedere rits
een drempel in het kanaal.
Verder ontvangt dit gebied, omdat b.v. langs de Sumatraweg enkele trenzen
warenverbeterd, een deelvan het water uit de getijdekreken van het Lelydorplandschap. Deze watermassa stagneert in de omgeving van de haaks verlopende
bocht van het Tout-lui-faut-kanaal. In dat gebied ondervinden de landbouwers de laatste jaren een toenemende wateroverlast, waardoor in vele
zwinnen op bodemkaart 14-9 de sawahdijkjes niet meer boven het water
uitsteken. Overal elders in Suriname zien we dat de landbouwer deze dijkjes
tot een dusdanige hoogte opwerpt, dat ze in de regentijd begaanbaar blijven.
Bij de huidige verkaveling en bij natte rijstbouw zou de wateroverlast in
de ritsencomplexen langs het Pad van Wanica naar ons gevoel alleen kunnen
worden verminderd, indien het Tout-lui-faut-kanaal van de Surinamerivier
wordt afgesloten door een sluis of koker. Hierdoor wordt voorkomen, dat
het water slechts ten dele afstroomt tijdens de ebstanden van de Surinamerivier en weer opgestuwd wordt tijdens de vloedstanden. Plannen tot uitvoering van dit werk werden de laatste tijd voorbereid door het Bureau
Landelijke Opbouw.
Daarmee kan een vermindering van de wateroverlast worden bereikt,
doch een dergelijke sluis of koker kan bij de bestaande situatie tevens worden
gebruikt voor een ontwatering van de ritscomplexen langs het Pad van
Wanica. Daar deze ontwatering landbouwkundig belangrijke wijzigingen in
het bodemgebruik ten gevolge zal hebben, zullen we deze nader beschouwen.
Ontwatering van de ritscomplexen heeft tot gevolg, dat door de zwinnen
kanaaltjes of trenzen moeten worden gegraven. Daardoor wordt de natte
rijstteelt in de zwinnen beperkt of onmogelijk. Het huidige.systeem is gebaseerd op het vasthouden van regenwater in de zwinkleigronden en de ritsflankgronden, waarbij een deel van het regenwater van de ritsen afkomstig
is.Bij ontwatering van de ritsen zal deze toevoer verminderen of wegvallen,
waardoor de natte rijstbouw in de zwinnen beperkt zal worden.
De ontwatering van de ritsen zal tot gevolg hebben dat de noodzaak vervalt
om de niet of slecht ontwaterde zandgronden in grasland te houden. Hierdoor
worden de ritsruggronden en een deel van de ritsdepressiezandgronden
meer voor droge gewassen geschikt. We stellen ons voor dat de sterk gebleekte
ritsdepressiezandgronden in grasland zullen blijven. De flanken van de
ritsen verliezen bij ontwatering de noodzaak tot het aanhouden van grasland
en kunnen als bouwland met cultuur op bedden worden gebruikt. De ritsdepressieleem- en -kleigrond kunnen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, voor grasland, snijgrassenaanplant of voor natte rijstteelt
worden gebruikt. Voor de ontwaterde zwinkleigronden gelden dezelfde
overwegingen.
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Het bedrijfstype op ontwaterde ritsgebieden zal hierdoor sterk moeten
verschillen van het huidige, dat vrijwel alleen op een rijstbedrijf met weinig
veeteelt is gebaseerd. Het zal moeten veranderen in een gemengd bedrijfstype
met droge gewassen en veeteelt met soms rijst. De keuze van droge gewassen
zal worden bepaald door de economische perspectieven van de verschillende
gewassen zoals cacao, oliepalm, cocos of citrus, waarbij kudzu (Pueraria
phaseolides) of andere leguminozen als bodembedekkers en grondverbeteraars
moeten worden ingeschakeld. Eenjarige gewassen (soja, black eye peas, pinda,
groenten) moeten dan in rotatie met groenbemesters en semi-overjarige
gewassen worden geteeld. Dat groenbemesters, schaduw en organische meststoffen een belangrijke rol zullenmoeten vervullen kanuit devruchtbaarheidsgegevens worden gezien, terwijl de bodembedekking vocht vast kan houden,
waardoor verdroging van de hogere gronden kan worden beperkt, doch met
voorkomen. Uit de grondwaterstanden zien we dat deze verdroging in de
droge tijd kan optreden en uit veldwaarnemingen blijkt deze op te treden.
De mate van verdroging en de schade die hierdoor optreedt, zijn nog met
bekend. Oppompen van het grondwater geeft gevaar voor tijdehjke verzoutmg
in de droge tijd.
.
.
, . ,
Hieruit blijkt dat ofschoon de ontwatering van ritsgebieden techmscn
uitvoerbaar en, bodemkundig gezien, gewenst is, deze met grote voorzicntigheid moet worden uitgevoerd. Hopelijk kunnen nadere gegevens dienaangaande worden verzameld in het te ontwateren ritsencomplex van mntage
Houttuin aan de Pararivier. Ook sociaal-economischzullen overhet gemengde
bedrijfstype en de bedrijfsvoering gegevens moeten worden verzameld.
In de oude kustvlakte vertonen de zandgronden op de plateaus de meeste
wateroverlast. In de regentijd staat het grondwater in of boven het maa veld.
Dit type zandgronden is door deze wateroverlast en door de droogte^in, «te
droge tijd als gevolg van de bank, naast chemische annoede, weimg ot nie^
voor landbouw geschikt. HENDRIKS en VAN DER VOORDE (1955) stelden
daarom voor deze zandgronden te bestemmen voor aanleg
^ / ^ ^
waaruit geriefhout kan worden betrokken of waar houtskool kan worden
gebrand.
j - ._ y.oi.
De ruggronden zijn goed te ontwateren. Naar deff™*™
<* **
Lelydorpplan werden verkregen, behoeft de O n v e r d a * * « * « « b e
greppeling dan de Guldenvlies-serie, hetgeen uit de hgging voigt.
De leemkoppen en de leemruggen zijn redehjk te ontwateren, vooral als
deze aansluiten aan de Tawa-serie en de ™n^eJoopgT°*^eaus
i s „oed
De ontwatering van al deze gronden, behalve die op ^ P ™ ^ ' " ^ S
uit te voeren, maar op de stole gedeelten moet tegen e r o s f ^ ^ ^ ™
door passende maatregelen, welke kunnen bestaan mt
^
^
^
^
jarige gewassen met bodembedekkers, terwijl in de greppels maatregeie
tegen erosie moeten worden genomen.
i ^ j c W vertonen in de
De gronden op de koppen van het Lelydorplandschap vertonen in
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droge tijd verdrogingsverschijnselen, daar het grondwater voor de planten
onbereikbaar diep komt te zitten en de humusarme zandgronden te weinig
water in de bovengronden vasthouden. Het euvel is niet op economische
wijze te bestrijden.
De gronden van de erosiegeulen worden thans reeds voor de natte rijstbouw
gebruikt. Ontwatering isonzesinziensniet gewenst, daar de bodemgesteldheid
weinig andere gewassen toelaat. In een meer rationele bedrijfsvorm van de
bevolkingslandbouw kunnen de erosiegeulgronden voor grasland worden
gebruikt. De diepere gedeelten, die aan de getijdekreken aansluiten, kunnen
en worden voor rijstteelt gebruikt.
De getijdekreken zijn niet te ontwateren, daar verval ontbreekt en de
afvoerweg te lang is. Opschonen van kreken zoals de Pararackreek versnelt
de afvoercapaciteit, die thans door de begroeiing sterk wordt vertraagd, maar
biedt geen perspectieven voor de ontwatering van de koppen.
De stoffige leemgronden van de oude kustvlakte zijn zowel horizontaal
als verticaal weinig doorlatend. Ontwatering van deze gronden zal dus oppervlakkig moeten plaats vinden door vorming van bedden, wat trouwens bij
vrijwel alle cultures in Suriname gebruikelijk is.Aangezien de greppels verval
nodig hebben komt dit ontwateringsvraagstuk voor de vochtige en droge
fase van het bodemtype stoffige leem van de Wayambo-serie neer op ontwatering naar het meest nabijgelegen lagere terrein, en voor de drasse en de
natte fasen van dit bodemtype moeten de greppels aansluiten aan de erosiegeulen en de getijdekreken.
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AANHANGSEL

1. CHEMISCHE METHODEN
IN GEBRUIK BIJ HET SCHEIKUNDIG LABORATORIUM VAN HET
LANDBOUWPROEFSTATION TE PARAMARIBO

Vochtgehalte
Drogen bij 105°C van 5 g luchtdroge grond gedurende 4 uur. Het gehalte
wordt opgegeven in % luchtdroge grond.
Calciumcarbonaat
Bepaling volgens SCHEIBLER in het gelijknamige apparaat.
Organische stof
Methode KURMIES: koolstofgehalte-bepaling door natte oxydatie met
kaliumbichromaat-zwavelzuur. De overgebleven kaliumbichromaat wordt
weggenomen met Mohr's zout-oplossing en de overmaat daarvan wordt
teruggetitreerd met kaliumpermanganaatoplossing.
Het organische stofgehalte wordt berekend uit 1,724 maal het C-gehalte
dus onder aanname van een G-gehalte van de organische stof van 58%.
N-bepaling
• Volgens de methode JODLBAUER wordt het N-gehalte bepaald, waarbij
destructie van de stikstofverbindingen optreedt tot ammoniumzouten. De
ammoniak wordt overgedestilleerd in zuur van bekende sterkte en overmaat
zuur wordt teruggetitreerd.
Chloorgehalte-bepaling
10 g luchtdroge grond wordt geschud met 100 ml gedestilleerd water.
Pipettering van 25 ml extract. Bepaling van chloorgehalte volgens MOHR
voor neutraal reagerende gronden en volgens VOLHARDT voor zuur reagerende
gronden. Het chloorgehalte wordt uitgedrukt in mg CI per 100 g droge
grond (105°C).
Sulfaat-bepaling
Het sulfaat in de grond wordt neergeslagen met behulp van benzidinehydrochloride. Bij het in water oplossen van dit neerslag kan het vrygekomen
zuur getitreerd worden met loog. Aanwezige ferrizouten worden gereduceerd
met hydroxylamine-hydrochloride oplossing. Het sulfaatgehalte wordt uitgedrukt in mg S 0 4 per 100 g droge grond (105°C).
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Bepaling van de zuurgraad (pH)
30 g luchtdroge grond wordt behandeld met 75 ml gedestilleerd water of
kaliumchloride. De meting geschiedt met een ELECTROFACT p H meter
type 6 C 2.
Hydrolytische zuurgraad
De H-ionen, welke aan het complex zijn gebonden worden door schudden
met een calciumacetaat-oplossing verdrongen. Het vrijkomende azijnzuur
wordt getitreerd met 0,1 N NaOH. De waarde wordt uitgedrukt in m. aeq.
per 100 g droge grond (105° G).
S-waarde
De aan het complex gebonden basen worden uitgewisseld door schudden
met HC10,1 N . De overmaat HC1 wordt teruggetitreerd met 0,1 N NaOH.
De waarde wordt uitgedrukt in m. aeq. per 100 g droge grond (105° C).
T-waarde
De maximale verzadiging van de grond met basen wordt bepaald door de
grond te behandelen met overmaat CaC03 en het niet vastgelegde deel te
bepalen. Daarbij wordt de waarde (T-S) bepaald en met de bekende S-waarde
wordt deT-waarde hieruit berekend, uitgedrukt in m.aeq./lOO g droge grond
(105°C).
Verzadigingsraad
De verzadigingsgraad V wordt als percentage berekend uit

••.

Kalium, natrium en calcium in 0,1 N HCl extracten
5 g grond wordt liggend geschud gedurende 3 uur in een verhouding
grond: zoutzuur van 1: 10, na correctie van de S-waarde van het monster
met 2 N HCl, evenredig met 1 ml 2 N HCl voor een S-waarde van 20.
De bepaling geschiedt met verschillende verdunningen met een K I P P
vlamfotometer. De waarden worden uitgedrukt in mg K2O, Na20 en CaO
per 100 g droge grond (105° C).
P2O5 oplosbaar in 2% citroenzuur
De bepaling geschiedt volgens LORENZ met 27,5 luchtdroge grond op
250 ml 2 % citroenzuur na 4 uur liggend schudden, een nacht overliggen en
wederom 6 uur liggend schudden. De waarde wordt uitgedrukt in mg P2O5
per 100 g droge grond (105°C).
• *.
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Kalium, natrium en calcium in 25% HCl extracten
Aan 66 g luchtdroge grond wordt 150 ml HCl 2 5 % toegevoegd. De
volgende dag wordt 6 uur liggend geschud. Na filtratie en behandeling van
het filtraat met geconcentreerd HNO3 en HCl wordt dit drooggedampt op
het waterbad en wordt de acetaatscheiding uitgevoerd; het residu wordt
opgenomen in 0,1 N HCl.
Na verschillende verdunningen worden de waarden bepaald met de K I P P
vlamfotometer en uitgedrukt in mg K2O, Na20 en CaO per 100 g droge
grond (105°C).
Magnesium-bepaling in 25% HCl extract
Na acetaatscheiding en opname in 0,1 N HCl wordt natriumacetaatazijnzuur oplossing toegevoegd. Van de oplossing worden verschillende
verdunningen vervaardigd. De bepaling geschiedt colorimetrisch met de
titaangeel-methode in de ENGEL colorimeter. Mn- en Ca-storingen worden
door overmaat van deze ionen constant gemaakt. Uitvlokking door calcium
wordt tegengegaan met saccharose. Een glycerine-carbocel-mengsel wordt
ter stabilisatie van de kleur toegevoegd. De waarden worden uitgedrukt in
mg MgO per 100 g droge grond (105°C).
P2O5 oplosbaar in 25% HCl extract
Na acetaatscheiding zoals deze geschiedt voor de K, Na en Ca bepaling
wordt volgens LORENZ P2O5 bepaald en uitgedrukt in mg P2O5 per 100 g
droge grond (105°C).
Granulaire samenstelling
De granulaire samenstelling wordt bepaald met de pipetmethode volgens
ROBINSON waarbij natriumpyrofosfaat als depeptisator wordt toegevoegd.
Gepipetteerd worden de fracties kleiner dan 2, 20 en 35 micron. De zandfracties worden geklopt over de RoTAP-zeef.
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IA. Tabel van de mechanische en chemische samenstelling van de bodemtypen uit> het karteringsgebicd (de jonge kustvlakte en het noordelijke oude-kleivlaktelandschap)
Table IA. Mechanical and chemical composition of the soil typesfrom tk veryfinesandy ridge landscape and of the Granman landscape
Monster
No.
Number
of sample

Bodemtype
SotJ type

Diepte in cm
Depth in cm

Mechanische samenstelling in %
Mechanical composition in %

Horizont
Horizon
<2mu

2-20

20-35

35-53

53-74 74-105

Grind
Gravel
>105

Org. st.
%
dr. gr.
Org.
matter

H,0

KC1

HZ
Hydrolytic
acidity

4.7
4.1
3.8
4.0

3.9
3.7
3.3
3.4

4.9
3^2
18.1
8.0

1.6
2.1
2.2
1.6

pH

C%
C%

N%
N%

C/N
C/N

S
Svalue

T;
T-'
value

V%
V%

2072
2073
2074
2075

Rr 1

0-25
25-85
85-110
110-120

Ai
As-B
D
Ci

0,5
10.9
68.1
28.6

10.1
2.7
17.7
9.7

0.7
0.5
0.5
3.1

2.6
1.2
1.3
9.2

2.3
0.9
1.1
8.1

22.0
10.6
4.4
32.3

61.8
83.2
6.9
9.0

3356
3357
3358
3359

Rr2

0-35
50-63
70-115
115-125

Ap
A2g
B22tg
B2hg

4.8
3.3
15.9
57.8

3.7
1.9
4.1
23.0

1.4
1.4
0.7
4.0

3.3
2.0
1.6
1.1

11.3
9.2
7.3
2.2

65.5
68.0
54.9
9.1

10.0
14.1
15.5
2.8

1.2
0.1
0.2
0.2

0.70
0.06

0.08
0.01

9
6

5.0
5.2
5.4
5.5

3.9
4.1
4.1
4.1

3
<2
<2
<2

< 2
< 2
5
24

10
3
12
34

3348
3349
3350
3351
3352

Rdl

0-4
4-15
15-42
42-55
55-115

Ap
A2g

8.1
2.0
3.6
2.5
13.1

12.2
3.3
5.5
3.4
3.3

4.9
0.4
1.4
1.6
1.5

7.9
1.8
2.5
2.8
1.9

11.1
7.6
8.2
8.1
5.6

47.2
63.1
62.1
63.0
54.2

8.6
21.8
16.7
18.6
20.4

7.3
0.9
0.9
0.1
0.1

4.23
0.52
0.52

0.37
0.03
0.04

11
17
13

5.1
5.5
5.3
5.3
5.3

4.0
4.2
4.4
4.3
3.9

6
<2
<2
<2
<2

2
<2
<2
<2
7

18
6
5
3
13

11
33
<40
<60
54:

3353
3354
3355

Rd2

6.7
5.5
2.5

1.3
1.7
0.7

3.0
2.6
1.6

9.0
8.0
7.0

58.7
58.8
58.7

14.4
14.5
16.3

4.0
0.7
0.4

2.32
0.41

0.14
0.04

17
10

5.0
4.9
4.6

3.8
3.8
3.6

4
8
5

<2
<2
<2

11
4
9

<18
<50
<22

3360
3361
3362

Rd3

33

3416
3417
3418
3419

Rd4
zandige leem
Sandy loam

3420
3421

Rd4
zware zand. leem
sandy clay loam

537
538
565
566
567

B2hg

A'2g
B'2tg

0-15
15-32
32-85

Ap
A2g
2irg

6.9
8.9
13.2

0-25
25-32
32-56

Ap
A2g
B 2 tg

5.3
2.8
23.6

11.4
6.7
7.6

5.3
3.2
2.3

4.3
3.0
2.0

11.1
10.7
7.5

55.1
64.1
48.6

7.5
9.5
8.4

2.3
0.6
0.7

1.33
0.35
0.41

0.10
0.03
0.04

13
12
10

6.1
6.9
7.5

4.7
5.9
6.1

<2
<2
<2

3
< 2
8

9
2
14

57

0-20
20-40
40-51
51-85

Ap
ABg
B 2t g
BCg

12.3
14.0
30.4
12.2

5.0
3.6
10.1
2.5

1.4
1.7
2.1
1.3

2.0
1.9
1.2
0.9

5.4
5.3
4.1
3.4

42.9
42.3
32.2
35.5

40.0
31.2
19.9
44.2

1.0
0.4

0.58
0.23

0.06
0.03

10
8

6.1
6.9
7.3
7.4

4.5
5.2
5.3
5.1

<2
<2
<2
<2

3
5
15
7

9
9
21
10

33
55
71
70

0-25
25-57

AB B

15.4
12.3

12.8
3.5

2.9
1.1

2.3
1.6

5.6
5.6

40.2
45.6

20.8
30.3

4.1
0.2

2.37
0.12

0.18
0.02

13
6

5.1
7.1

3.8
5.2

5
<2

4
5

17
8

24
63

Rfl

0-45
45-65

A2g
B2g

0.8
4.1

5.6
5.7

5.2
3.9

2
3

Rf2

0-20
20-55
55 +

AG g
Cig

39.2
51.9
20.0

5.9
5.7
6.2

3.9
4.0
5.8

6
3
1

B

4.1
0.1

zeer fijn zand
zeer fijn zand
19.4*)
19.9*)
9.9*)

13.7
12.3
12.9

7.5
6.9
18.2

19.0
8.7
37.5

1.1
0.3
1.5

2.8

11
19

*) 2-16 p.

185

184

*v,-

Vervolg tabelIA. TableIA (continued)
Monster
No.
Number
of sample

Bodemtype
Sot! type

Diepte in cm
Depth, in cm

Mechanische samenstelling in %
Mechanical composition in %
]

Horizont
Horizon
<2mu

2-20

20-35

35-53

Grind
Gravel

Org. st.
%
dr. gr.
Org.
matter

53-74

74-105

>105

2.4
6.2
6.0

3.9
7.2
17.5

0.4
0.1
0.4

6.1

c%
c%

N%

C/N
CIN

pH

HZ
Hydrolytic
acidity

HaO

KC1

5.3
6.1
7.7

4.0
5.7
5.9

7
2
1

4.9
5.1
5.2
5.6
6.0
6.3

3.8
3.6
3.8
4.2
4.7
4.7

5
6
4
0.5

S
Svalue

T
Tvalue

v%

25
29
28

Zk

0-20
20-50
50-70

Ap
ACg
Cg

67.3
60.2
53.4

24.2*)
23.3*)
19.6*)

2614
2615
2616
2617
2618
2619

IRr

0-12
12-38
38-68
68-86
86-105
105-128

— .
—
—
—
—

20.2
31.5
25.6
14.3
9.6
5.2

15.6
13.8
9.7
5.3
3.0
2.0

2.5
0.7
1.7
2.1
1.3
0.7

2.7
2.0
1.9
2.0
4.0
1.0

6.0
5.0
5.9
7.0
10.5
5.4

40.7
35.8
42.9
53.4
59.0
65.2

12.3
11.2
12.3
15.9
12.6
20.5

2.8
1.1

3425
3426
3427

Pll

0-25
25-58
58 +

Ai
A2g
B2tg

12.5
14.2
51.5

35.0
37.9
18.8

7.5
7.9
4.1

18.4
15.1
4.9

12.4
10.7
6.3

12.8
12.4
10.9

1.4
1.8
3.4

4.2

2.44

0.19

13

4.0
4.7
4.3

3.4
3.8
3.5

7
2
8

< 2
< 2
2

12
6
18 •

3422
3423
3424

PI 2

0-30
30-40
40 +

Ap
ACg

43.1
48.6
54.3

25.0
21.8
15.4

5.1
3.3
2.5

6.2
6.1
6.0

9.0
9.3
8.9

10.2
9.6
8.9

1.4
1.3
4.0

3.9
2.3

2.26
1.33

0.18
0.12

12
11

4.8
4.6
4.4

3.7
3.6
3.4

7
9
8

5
4
4

22 :
24
20

23 i
17 :
20

3363
3364
3365

PI 2
geoxydeerd

0-17
17-45
45-65

Ap
Al2g
Cng

42.5
48.5
56.1

28.2
22.4
18.1

4.1
2.5
1.5

3.7
3.3
3.5

9.8
10.7
9.0

10.8
11.3
11.0

0.9
1.3
1.2

6.7
1.6
0.8

3.89
0.93
0.46

0.28
0.09
0.07

14
10
7

4.3
4.5
4.3

3.5
3.5
3.4

12
11
8

2
3
2

29
23
19

7
13
11

2062
2063
2064
2065
2066

Gkl

0-5
5-10
10-35
35-85
85 +

A

Albgg
ACgg
Cigg

74.8
'40.4
72.7
71.8
68.7

20.1
45.7
25.6
24.2
21.5

4.2
7.0
0.9
0.5
0.9

0.9
0.7
0.8
0.4
1.6

.
1.2
—
0.8
0.7

—
1.9
—
0.5
1.3

,
3.1
—
1.4
5.3

32.8
3.4
16.0

3.8
4.3
3.8
3.5
3.4

3.7
4.0
3.4
3.2
3.1

29
12
31
23
20

4
4
5

2041
2042
2043

Gk2

0-45
45-65
65 +

Aigg
ACgg
Cigg

62.7
64.3
36.3

24.8
26.7
13.9

1.2
0.1
2.9

2.7
2.0
10.1

3.2
2.5
11.3

4.9
3.9
23.4

0.5
0.5
2.1

2.0
3.6
3.1

4.1
4.2
4.1

3.6
3.3
3.5

7
18
12

4
4
< 2

2038
2039
2040

Gk3

0-40
40-90
90 +

Aigg
Cigg
C
2gg

63.1
63.6
63.2

30.9
27.0
27.1

5.0
5.4
6.8

1.0
0.7
1.1

0.3
0.4

. .
0.5
0.5

__2.5
0.9

59.0
3.0
2.0

3.5
3.9
3.8

3.4
3.2
3.2

35
17
16

3
7
8

601
602603

cg

igg

°igg

1.8
3.0
3.1

-

1.62

0.14

12

0.1

1

1
1

'

<17
<33
11

'•

42

10

.

' ) 2-16 ft

i!

187
186

J

*0&&22£22SBtH
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IIA. Tabel van de mechanische en chemische samenstelling van de bodemtypenloffasenuithet karteringsgebied (Lelydorplandschap en Paralandschap)
TableIIA. Mechanicalandchemical compositionofthesiW orphases of the Lelydorp- and Paralandscape
1

_.

Monster
Bodemtype of
No.
-fase
Number
ofsample Soil types orphases

•
it

Diepte in
cm
Depth incm

Mechanische samenstellingin% i
Mechanical composition in %

Horizont
<2mu

2-20

20-35

35-53

Grind
Gravel

53-74 74-105 i > 1 0 5

Org. st.
%
dr.gr.
Org.
matter

DH

c%
c%

N%

1.4
0.6

0.81
0.35

0.08
0.03

1.8
0.7

0.95

C/N
QN

HZ
Hydrolytic
acidity

s
Svalue

T
Tvalue

3
2
2
2
2
2
2
2

<2
< 2
<2
< 2
< 2
< 2
<2
<2

10
g
7
7
2
4
7
5

<20

<2
< 2

28

8

H20

KC1

10
12

5.3
5.2
5.2
5.1
51
51
52
4.9

4.1
4.2
4.1
4.2
4.2
4.2
4.4
4.4

0.16

6

4.5
5.2
5.2
4.7
4.9

3.8
4.7
4.5
4.1
4.3

6
2

3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415

Notoboesie-serie:
fijn zand

0-45
45-65
65-110
110-135
135-155
155-190
250-280
280 +

Ap
AB
Bci
BC2
Bc3
A'21
B'21
B'22

5.5
6.5
6.2
6.1
4.7
4.2
12.9
10.3

2.5
2.7
2.6
1.9
2.4
2.5
2.4
2.5

1.5
1.1
1.0
1.4
1.4
1.4
0.2
1.4

1979
1980
1981
1982
1983

Guldenvliesserie:
zeer fijn lemig
zand

0-60
60-75
75-100
100-125
125-200

Al/31
A32
A33
B21t
B22t

5.8
5.7
6.9
17.6
20.1.

2.8
3.4
4.0
5.1
3.9

1.7
1.4
1.7
2.4
1.8

3.8
2.6
4.5
4.3
3.1

9.9
12.3
11.3
10.0
9.4

59.3
60.4
59.6
50.5
50.4

16.7
14.2
12.0
10.1
11.3

2556
2557
2558
2559

Rijsdijk-serie:
zeer fijn zand

0-15
15-30
30-90
97-150

An
A12
A2
B22t

2.5
0.1
1.4
3.2

1.7
0.6
0.2
1.2

5.3
0.9
1.5
1.2

4.9
4.8
10.0
2.2

28.9
19.4
16.7
20.9

55.9
73.7
65.5
64.9

7.3
0.4
0.2
6.9

4.23

0.19

22

0.8
0.5
0.7
5.4

3.6
4.5
3.8
3.3

2.6
3.4
3.4
2.8

10
1
1
24

2
0
0
0

1989
1990
1991
1992
1993
1994

Palissade-serie:
zeer fijn zand

0-7
7-39
39-65
65-75
75-120
120-170

Ap
A2
Bih
B21h
B22t
B23t

1.9
8.8
8.6
5.5
5.5
4.3

10.5
0.1
1.2
25
0.7
0.4

6.09

9.9
1.4
1.6
1.8
2.0
3.8

17.1
8.1
6.2
5.5
5.3
16.7

24.5
57.6
49.5
39.5
36.2
29.6

16

19.6
3.7
4.6
3.8
2.2
3.9

17.7
19.5
15.5
13.0
11.1
16.5

0.37

9.3
0.9
14.0
30.9
37.7
25.2

0.05

14

3.0
4.3
4.0
4.0
3.9
3.8

13
1
6
11
5

2
1

0.70:

3.6
5.0
4.5
4.6
4.7
4.6

2080
2081
2082
2083
2084

Groenhart-serie:
stoffige klei

Aig
Giigg
Cl2gg
Cl3gg
D

0.8
0.8
2.7
3.1
10.0

1.7
1.0
4.1
2.2
16.4

2.0 ,
1.3
8.3
5.7
54.7

0.5
1.2
1.1
0.7
0.7

3.6
2.1

2.09
1.22

0.13
0.11

16
11

4.3
4.4
4.2
4.2
5.1

3.5
3.5
3.4
3.4
4.1

7

0-30
30-60
60-80
80-90
90-120

12
9
2

2598
2599
2600
2601
2602

Bona-serie:
zeer fijne zandige
leem

0-50
50-62
62-85
85-110
110 +

18.2
16.7
13.3
13.0
15.2

16.9
15.9
12.5
12.6
15.1

3.4
3.1
2.8
2.5
3.7

1.6
0.8

0.93
0.46

0.07
0.07

13
6

4.2
4.2
4.2
4.1
4.0

3.4
3.6
3.4
3.4
3.4

5
4
5
6
6

A,
A3
Bit
B21t
B22t

19.2
41.4
54.8
60.7
2.0
13.3
17.9
30.5
37.9
35.0

73.0
53.8
26.1
25.1
7.0
8.6
9.1
8.5
8.4
6.9

2.8
1.5
3.0
2.5
2.5
6.7
7.8
7.5
6.7
7.3

fijn zand
fijn zand
fijn zand
fijn zand
fijn zand
fijn zand
fijne zandige leem
fijne zandige leem

32.9 1
29.5
24.9
18.8
16.8 |
>-

4.2

8.5
54.9

<
<
<
<
<
<

v%

2
<
<
<
<
<

2
2
2
2
2

18

2
< 2
< 2
2
2

189
188

lis

J

Vervolg tabel 11A Table HA (continued)
Monster
Bodemtype
No.
of -fase
Number
Sot!
types
or phases
of sample
2535
2536 '.
2537
2538
2539
2540

Mocha-serie:
leem

1984
1985
1986
1987
1988

Ongelegen-serie:
zeer fijne zandige
leem

Diepte in
cm
Depth in cm

Org. st.

Mechanische samenstelling in %
Mechanical composition in %

Horizont
Horizon

Grind
Gravel

53-74 74-105

>105

<2mu

2-20

20-35

35-53

10.4
11.9
10.2
26.5
27.1
35.0

8.2
9.0
9.5
8.3
9.8
14.1

3.8
3.4
3.6
3.4
3.7
7.9

9.3
8.9
9.3
6.8
7.4
11.2

11.7
10.4
12.0
10.1
9.1
7.4

45.8
44.9
44.5
36.2
34.8
17.3

10.8
11.5
10.9
8.7
8.1
7.1

4.0
4.5
4.2
3.4
4.2

1.6
2.4
2.4
2.9
0.2

5.6
5.8
5.6
4.1
3.6

15.0
14.3
11.4
11.3
10.1

57.8
25.6
51.0
49.7
51.5

8.5
37.3
8.5
9.2
10.2

0-32
32-55
55-85
85-110
110-150
150 +

An

0-35
35-55
55-80
90-180
180 +

An
Al2
A3
Bat
B2t

7.7
10.1
16.9
19.4
20.2

0-20
20-45
45-100
100-130

AP
A3
B2t
B3

15.6
29.4
61.5
35.8

15.8
15.5
17.7
7.7

17.6
16.7
2.9
2.8

17.4
11.3
2.3
4.3

11.1
8.1
3.9
10.6

19.2
15.8
6.4
34.5

3.3
3.2
5.3
4.3

5.1
1.5
0.5
3.3
16.1

7.0
0.6
0.3
13.3
6.7

3.5
1.0
1.3
2.0
1.1

10.8
5.8
5.0
3.4
3.0

18.9
17.0
10.8
12.7
10.4

50.8
67.4
69.5
57.2
55.0

3.9
6.7
12.6
8.1
7.7

Al2
A3
Bi
Bait
B22t

1995
1996
1997
. 1998

Bona-serie:
leem

'. 1968
1969
1970
! 1971
. 1972

Liba-serie:
zeer fijn lemig
zand

0-14
14-25
25-80
80-90
90-120

AP
A2i
A22
A23g
Batg

2607
2608
2609
2610

Tawa-serie:
zeer fijne zandige
leem

0-37
37-57
57-75
75-130

AP
A 2 ig
ABg
B2tg

4.6
4.7
16.0

6.2
6.3
8.5

5.3
5.2
6.1

20.0
20.0
20.3

16.1
18.3
15.5

41.2
39.8
29.9

6.6
5.7
3.7

1126 :
1127
1128 >

Wayambo-serie:
stoffige leem,
vochtige fase

0-25
25-65
65 +

Ai
A2
B2tg

21.0
40.8
32.2

28.2
28.6
28.2

22.2
13.0
18.9

21.2
12.9
15.7

3.7
2.9
2.6

2.5
1.3
1.5

1.2
1.5
0.9

1107
1108
1109

Wayambo-serie:
stoffige leem,
drasse fase

0-20
20-70
70 +

A,
A2g
B2tg

3442
3443
3444
3445
3446
3447 ..

Wayambo-serie:
leem, drasse fase

Wayambo-serie:
leem, vochtige
fase

0-22
22-46
46-82 '
82 +
0-10
10-40

Ap
Big
B21tg
B22tg
Ap
A2g

11.2
17.2

21.4
20.8
17.7
18.5.
29.6
31.2

dr. gr.
Org.
matter

c%

pH
N%
N%

C/N
C/N

27.3
23.5
17.6
15.6
' 14.2
14.8

18.6
15.0
8.8
6.8
10.0
8.3

9.3
7.2
4.3
5.4
7.6
6.1

S
Svalue

T
Tvalue

v%
v%

KC1

1.6
0.9
0.4

4.3
4.3
4.3
4.3
4.2
4.5

3.8
3.8
3.8
3.6
3.5
3.6

5
4
3
5
5
7

< 2
< 2

1.6
0.9

4.7
5.4
5.3
5.1
5.2

3.7
4.3
4.2
4.0
4.1

5
4

< 2
2

1.6
0.9

4.6
4.6
4.7
4.9

3.9
3.7
3.6
3.5

4
6
5
7

2
2
5

4.0
5.1
6.0
5.6
5.3

3.2
3.9
4.5
3.9
3.8

7.1

1.6

1.1
1.6

1.4

4.4
4.4
4.4
4.7

3.8
3.8
3.9
3.9

3
3
<2
4

< 2
0
< 2
< 2

6.6
4.9
5.9

3.8
4.7
3.7

11
7
6

3
1
1

4.4
4.4
4.8

3.7
3.8
3.6

7
4
8

2
1
2
3
2
2
3

11
10
15
17

27
20
13
18

3

15
9

20
<20

0.4
4.1
0.6
0.6
1.4
10.3

HZ
Hydrolytic
acidity

H20

2.2
4.7

1.4
0.8

0.81
0.46

0.07
0.06

11
8

6.1

3.4
0.7
0.8

stoffige leem
stoffise leem
stoffige klei
8.3
22.2
45.2
41.2

0.1

/o

12.7
9.4
5.5
7.6

2.4
1.9
0.9
4.9

2.5
0.7

1.45
0.41

0.13
0.05

11
8

5.2
5.0
4.8
4.9

4.1
3.8
3.7
3.7

4
4
6
7

17.5
13.8

9.9
8.6

4.2

2.44

0.20

12

5.2
4.7

4.2
3.8

4
4

<

2

.
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Tabel IB — Table IB
Voedingselementenindebovengrondsmonsters(zietabel IA)
Nutrients inthetopsoil samplesfromtableIA
K 2 0 Na2Q
Monster
No.

CaO P 2 O 6
2%
citr.
0.1 N HCI
zuur

mg/lOOgr. droge grond
2072
3356
3348
3353
3360
3416
3420
537
565
601
3425
3422
3363
2062
2041
2038
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1.4
1.2
<2
5
3
7
1
3
2 46
4
2
2
7
8
8
6
6 13
6.9
5
8
10 24

0
0
39
23
8
'

<2
2
2
<2
<2

32

3
4
<2
1

24
19

15
14

K a O Na a O CaO M g O j p 2 0 5
25% HCI

Bodemtype
Soil type

mg/100gr.droge grond
2.1
4
4
6
3
7
10
5
20
22
16
9
9
18
9
12

0
4
4
4
40
14
16
15
18
94
8
6
10
10
8
15

0
0
20
19
19
70
46
10
57
360
0
56
23^
23
33
23

11
17
34
35
45
87
68
8
160
260
27
45
33
7
33

7
18
11
9
4
9
6
13
16
12
8
12
59
100

Rr 1
Rr 2
Rdl
Rd2
Rd3
Rd 4zale
Rd 4zwazale
Rfl
Rf2
Zk
Pll
PI2
PI 2geox.
Gkl
Gk2
Gk3

T a b e l U B — Table IIB
Voedingselementen in de bovengrondsmonsters (zie tabel IIA)
Nutrients in the topsoilsamplesfrom table IIA
K20|Na20
Bodemserie
Soil series

Notoboesie
Guldenvlies
Rijsdijk
Palissade
Groenhart
Bona
Mocha
Mocha
Ongelegen
Ongelegen
Bona: leem
Liba
Tawa
Wayambo
Wayambo
Wayambo, leem,
drasse fase
Wayambo, leem,
vochtige fase

Monster
No.

CaO

P2O5
2%
citr.
0.1 NHC1
zuur
mg/100 gr. droge grond
<2
0
3
8
<2
<2
0
0

3408
1979
2556
1989
2080
2598
2535
2536
1984
1985
1995
1968
2607
1126
1107

1
2
5
8
< 2
2
2
2
2
< 2
3
4
< 2
6
4

3442

4

2

3446

6

3

1.4
0

0

0
0

0
4

2
0.3
<2
3

KsO | N a 2 0 CaO | M g O

P«O 5

25% HC1
mg/100 gr. droge grond

0
6
1.5
0
0
0
0
0
1
0
0
42
10

70
0
0
7
6
0
7
3
0
0
0
0
6
0
0

43
13
36
10
9
14
11
20
26
22
14
20
24
44 .
26

8
4
2
16
10
9
17
5
16
9

6

2

47

26

17

8

5

48

32 j 60

<7
2
6
8
<2
5
3
5
3
3
4
3
3
6
5

12
0

19
2
6
20
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SUMMARY
Soil conditions of the ridge landscape and of the old coastal plain
in Suriname

CHAPTER 1.

HISTORICAL REVIEW OF SOIL INVESTIGATIONS IN SURINAME

§ 1. This paragraph provides a review of the older descriptions of the
soil conditions. We see that after the discovery of Guiana, on the coast keypoints for trade are developing, in which areas agriculture is practised on a
limited scale. Tobacco and sugar were the first products at the time that
WILLOUGHBY established himself in Suriname, in 1650. Colonization in
Guiana was aimed at the settling down of free European labourers. As this
object was not achieved, first Amerindians (red Indians), and afterwards
African slaves, were set to work. In 1667 CRIJNSSEN conquers Suriname, and
after an interim rule by the British, he returns in 1668.As early as that time
there were 23 sugar estates, situated along the upper-rivers. Under VAN
AERSSEN (1683—1688) people started laying out plantations along the lower
rivers, on the alluvial clay soils. The number of estates gradually increased,
and amounted to about 600 in the year 1800; the export products of the
time were sugar, cotton, tobacco, indigo koesewe, cocoa and coffee the
latter being the most important. The soil descriptions of that time are
mainly limited to the clay soils. The soils along the upper-rivers are described
to be less fertile than those along the lower-rivers.
. ,„
BLOM (1786) gives a description of the origin of the ridges ( n t en )
and of the soH conditions in general; STEDMAN 1796) describes daily life of
those days. TEENSTRA (1835) provides many soil ^ f >™ s \
,
After 1800 the estates on the upper-rivers are gradually a b a ^ d «
other things as a result of assaults by the Maroons;
^
^
^
^
ofcoffee fell into decay, whilecotton P ^ ™ J ^ ^ % £ J £
£ o T r
of slaverv in 1863 lands the estate husbandry in great difficulties. Inoraer

AMSTEL'S researches are criticized by

F

Mo

™^tZJ'

(1933)

published
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since this fertility had fallen short of expectations; MULLER (1937) investigates
the estate clay soils.
§ 3. In 1947 EIJSVOOGEL, VAN BEUKERING and VERHOOG (1948) made
soil investigations with aview to the extension of the development possibilities
in the agricultural sphere. VERHOOG was appointed to the Experiment Station,
and (1953 a, b) described the general aspect of the soil conditions, besides
the intention of the soil investigation and its social-economic aspect.
Further researches into the soil were made by the Central Bureau for
Aerial Surveys, in that part of Suriname situated north of the 4th latitude
(VAN DER E I J K ) ; by the 1948-49 Dutch Scientific Expedition (Prof. Dr.
BARKER and-Dr. BROUWER) in certain parts of Suriname, and by HENDRIKS
and GLAVIMANS in the old coastal plain. This thesis deals with a part of the
soil investigations, which since 1947 have been carried out by the Agricultural
Experiment Station.
CHAPTER 2. T H E SOIL INVESTIGATIONS BY THE AGRICULTURAL EXPERIMENT
STATION IN SURINAME SINCE 1947

§ 1. For soil mapping the soil conditions are ascertained by examining
the soil profiles as well as the location of the soil types in the field. Samples
are taken from the horizons of the profiles, and they are tested for their
mechanical and chemical composition.
The investigation is concentrated in pre-selected sample-areas. VERHOOG
(1953 b) explained this method, and started his investigations west of
Paramaribo, in a ridge-area. The second sample-area was planned in the old
coastal plain, and in order to make comparisons the researches also included
the adjacent areas of the young coastal plain. The survey area is depicted
on the three soil maps accompanying this thesis; it is the second sample-area
with an extension to the north, and it forms part of an area between
Paramaribo and Onverwacht, where researches into the soil took place.
§ 2. The two systems of soil classification are dealt with. The Netherlands
landscape system deals with formations, landscapes, landscape elements, soil
sequences, soil types and soil phases; this system is compared to the
American genetim-corphological system, which includes soil series, soil types
and soil phases of taxonomically distinct categories. EDELMAN (1954)
pointed out the correspondence between the two systems. The landscape
system has great advantages in mapping less developed countries, if analysed
aerial photographs are made use of (BURINGH 1954, 1955; VEENENBOS 1956).
For compiling detailed reconnaissance maps, the landscape classification
system was employed for the young coastal plain, and as to the old coastal
plain this system was used up to and including the soil sequences; the further
grouping into series, types and phases was determined according to the
taxonomic system. For reconnaissance mapping the landscape system was
made use of in either formation.
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§ 3. In this paragraph a synopsis is given of the methods employed in
describing the profiles. The terminology was borrowed from the SOIL SURVEY
MANUAL, and the American text was put beside the Netherlands translation
(fig. 1, textural class names).
CHAPTER 3.

T H E GEOLOGICAL AND PEDOLOGICAL DIVISION OF SURINAME

§ 1. The geological division of Suriname is shown in table 1. The
Demerara series (in a pedological sense the Demerara formation or the young
coastal plain) forms a strip, 50 km. wide on an average, along the Suriname
coast of the Atlantic Ocean, and it covers 1million hectares.Eighty per cent,
of the soil consists of a low level, heavy clay type (marsh and swamp). 1he
ridges occur in complexes amidst the marshes and swamps. Most ot the
ridge complexes are found in the east and centre of the country.
South ofthe Demerara formation follows the Coropina series(pedologically,
the Coropina formation or the old coastal plain). This series includes complexes of sandy and silty sediments, totalling half amillion hectares, separated
from each other by a low-level creek system and swamps, together also
covering about half a million hectares. The sandy soils are predominantly
dry; the silty ones predominantly marshy.
, - •
7
To the south of the old coastal plain we
^ ^ ^ ^ ^ S S
Cdek" landscape = cover landscape, VAN DER EIJK 1954) and the Guiana
^ f 2 1 ' Fi«r 2 shows a schematic cross-section through the Demerara and
C o L p m a " I r i e l devdoped from several borings. We see that u n d e ^
the youngest sediments, the ridges, there is a ^ ^ ^ *
^ ' ^
crops out in the old coastal plain. The
^ j f ^ ^ J ^ ^ '
plain lie on a higher level than the sity ones. The ^ s e sand °fgthe dek
landscape underlies the younger sediments Here it often ° ' c u ^ m ™ J
layers, alternated with layers of clay and ^ » « f f ,
mixed
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is dealt with.
CHAPTER 4.

T H E GEOMORPHOLOGY OF THE RIDGE LANDSCAPE

Former observations and investigations concermng the
^
^
^
discussed: GEIJSKES (1947, 1952), GEIJSKES; and ^ J ^ 1 ^ ( 1 9 5 5 ) a n d
LANJOUW (1949), BROUWER (1953), VAN DER EIJK (1954;, K I
VAN DER VOORDE (1955, 1956 b).
ashore b
t h e surf
h
ld
§ 1. The ridges arise from ™fj ^h™
b e a c h ridges small dunes
during regression, while sand is supplied. On these oe

may be formed by the actions of wind. If clay is supplied the sandy beach
is covered with it, thus forming a large mud plain. Fresh sand supplies bring
about another beach ridge, which will come to lie as a ridge in the land, if
afterwards a fresh clay supply follows. Changes in the directions of the
current along the coast can affect the pattern, so that the ridges are cut off
obliquely, which causes an abrasion plane.
The ridge body is most asymmetric in shape. Its north side is mostly
steeper than its south side. W e distinguish individual ridges along with
complex ones,the latter being built up of several ridges, the one lying against
the other. Thus often ariselower stripsintheridgebody:the ridge depressions.
The third form to be distinguished is the flat ridge body, whereby the relief
is levelled down by shrinkage.
In the individual ridges we notice a break-through by the sea, with edges
bent landwards. A second type of distortion of the pattern is observed in
those places where a small river or creek once ran through the ridge.
§ 2. The ridges are mainly united in complexes, named ridge-bundles
by VAN DER EIJK (1954). This name is not descriptive as to the phenomenon
that the bundle mostly westwards disintegrates into individual ridges. The
bundles are mostly found west of the present rivers, or they are connected
to old river valleys,which are recognizable onthe aerialphotographs. Abrasion
planes mostly occur in the younger ridge-bundles. Interruptions through a
whole bundle are caused by rivers, which during the sedimentation ran
through the bundles. The edges of the bundle then predominantly show
sandy loam soils.Locally the smaller rivers have left behind in the ridgebundles remnants of their beds: „oxbows" (Am.).
The depressions between the ridges, the interridge swamps („zwinnen"
according to VAN DER EIJK, 1954), contain clay soils, in which old vegetable
horizons, peat and pyrites were found. Brackish and fresh water conditions
must have cocurred after more ridges had been deposited seawards.
§ 3. An examination into heavy minerals took place on a limited scale
by IJZERMAN (1931), T E R MEULEN (no publication) and KIEL (1955). A
number of samples examined at the Agricultural Experiment Station, in 1956,
gave some indication as to the mineral provinces, but the marking of accurate
boundary lines is not possible yet. Foraminiferae point to a brackish-water
fauna (VAN VOORTHUYSEN, no publication). The clay occurring along the
Guiana coast has come from the river Amazone (REYNE 1922).
CHAPTER 5.

T H E SOILS OF THE VERY FINE SANDY RIDGE LANDSCAPE

§ 1, 2, 3. The landscape elements, soil sequences and soil types of the
very fine sandy ridge landscape are described. Table 3 provides a summary
of the above.
The ridge crest soils Rr are found in the highest parts. They are grouped
into two types: the dry sandy ridge crest soil Rr 1, and the humid sandy
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ridge crest soil Rr 2. These soils have a BM horizon of loamy sand to sandy
loam, slightly mottled red.
,
In the ridge depression soils Rd, occurring m the absolutely high, but
relatively low places, the following soil types are distinguished: the Kd 1
moist sandy ridge depression soil, and Rd 2 wet sandy ridge depression soil
both have a bleached A 2 horizon; sometimes a B2h horizon is present, which
may be hardened. The type Rd 3 humic loamy sand ridge
*W*™^
has a humous Ai horizon, 25 cm thick. The complex Rd 4: the sandy loam
ridge depression soil has a top soil of either sandy loam or sandy cay loam.
The lowest landscape position of the ridges isoccupied by he Rd 5 soil type,
the clay ridge depression soil, with a top soil of sandy day to clay
In the flanks of the ridges bleaching also arises in t h e « & « * tfpe.
The ridge flank soils Rf are grouped
^
^
^
^
j
^
S
flank soil with a bleached A 2 horizon; the Rf 2, sandy loam nag
with finer textured layers under the top soil; the Rf 3 dayndge flank sou,,
in which, owing to its higher position, a.red mottling aises.
The loamy ridges are grouped into a ^ ^ Z ^ T r ^ s
They hardly deviate from the finer textured soils of the " ^ e s
J the hierridge swamps " * % % * £ % * & soflslnd the Zk I
soils Zk: the Zk 1 clayey soils, the Zk 2 peaty mterriag,
sandyclay interridge soils.^
£
%
£
^
^
^
^
*?.**
clay top soil, overlying a mottled Gi horizon, ae
^^ ^ ^ ^
which in the Guianas is known as pegasse. J h e ^ J J * d formed ridge,
top soil than the Zk 1 type, and is considered an " ^ J f * ^ t
Zd 1
The breach soils Zd show irregularity in then: , * r f k s j b o t h Y P ^ . ^
sandy loam soil, and Zd 2 oxbow soil, P ^ s e f ^ g " c r e e k so ils Zl,
through a highly varying ^ m e n t a f ^" , ^ 1 ! ^ i n t e r r i d g e swamps,filled
consisting of one soil type, are the creek beds ™J™?*°™*^M&
lies at a
up with clay; they are usually very humous, and the sand
g

T 4 d e P T h e legend for the detailed
y
—
^
S
^
W
*
soil sequence Rr, a complex LZ of the, b l | ^ h V ^ u e n c e s Zd and Zk, and
the types Rd 3, Rd 4, Rd 5, Rf V ^ W e x For reconnaissance mapping
the Rf 3 type are united into one Zk complex, ror
^ ^ R d ^ R d 2>
the following legend was used: the sandy ridgesu
^
loam ridge
Rd 3 (B horizon at a depth of more than f ^ ' f t j R d 4 and Rf 2; clay
soils: Rd 3 (B horizon at a depth of less than 40 cm), K
^
interridge soils: Zk complex, Zd complex, Zl, Kt
CHAPTER 6.

~vr n R THE OLD COASTAL PLAIN
T H E COROPINA FORMATION OR THE
^

§ 1. This paragraph deals with %
^
formation (IJZERMAN 1931, EIJSVOOGEL YfN /
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E

™ E K
BAKKER 1949, SCHOLS and COHEN 1953, VAN DER WJ*

H E N D R I K S
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1953).

The division used by us follows below:
a) northern old-clay landscape or Granman landscape; b) old-ridge
landscape or Lelydorp landscape; c) southern old-clay landscape or Para
landscape. The first one includes for the most part marshy silty soils, intersected by lower lying creeks, and is known only in a few places in Suriname.
The second landscape shows dry sandy soils, mostly in a stretched pattern.
A creek system divides the landscape in a number of low hills: „koppen";
the main directions of the creeks parallel the trend of the landscape. The
third landscape contains silty soils on a moderately high level, intersected
by a low lying irregular creek system. All observations, so far made by the
above-mentioned authors and by ourselves, point to a deposit taking place
in a period that the sea-level was higher than it is at present.
§ 2. The genesis of the old coastal plain, as far as the Lelydorp landscape
is concerned, may be considered similar to that of the ridge complexes of
the young coastal plain, although a strong soil formation has taken place.
In consequence, the stratification of the sediments has disappeared from the
upper layers, but is still distinct in the subsoil. From the altitude, declining
to the north, we conclude a gradual to slight fall of the sea-level during the
deposition.
The Para landscape is also built up in strata, but this could only be
ascertained from the borings. According to BARKER (1949, 1956), VAN DER
EIJK (1954) and VAN DER EIJK and HENDRIKS (1953) the genesis of this
landscape is related to its silty soils. The above authors hold the view that
the ratio between the clay and silt fractions indicates a deposition in brackish
water, whereby the clay fraction fails to deposit, while the silt fraction
subsides. On the other hand, we see that the ratio is low in the top soil, but
that the subsoils show the normal ratio of the above fractions in marine
sediments. Further, in the silty profiles we find the B horizon always starting
from a depth of 70 to 80 cm downwards. The layer of silty clay is only a few
metres thick, and underneath it heavy clays are found. This points to soil
formation and not to a brackish-water deposit.
W e further observe that the red mottled clay layer continues under the
young coastal plain, and that in some places a northern old-clay landscape
exists. The Lelydorp landscapemay whether be eroded in places or have
disappeared, so that only the Para landscape has remained. W e infer from
this that more old-clay and old-ridge landscapes must have existed, which
formed in a period that the sea-level was higher than at present. Afterwards
strong soil formation took place in the sediments, while the sea-level was
lower than it is at present. In this period of regression the landscapes were
dissected through fluviatile erosion. This was followed by a catastrophic
transgression, through which several old-clay and old-ridge landscapes
disappeared or were dissected. The transgression plane is to be found on the
upper side of the red mottled layer underneath the young coastal plain. The
fluviatile creeks served as tidal creeks; they were first deeply eroded, and
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subsequently filled up in several stages. The transgression was followed by
a regression, during which process the ridges of the young coastal plain were
deposited. We may infer from this: an age of the old coastal plain from the
last interglacical Riss-Wiirm: the Eemian; a Wtirm regression and a
holocene age of the young coastal plain.
A comparison with similar landscapes in the U.S.A. is possible (LEBLANC
and BERNARD 1954, KUENEN 1954, FLINT 1947).
CHAPTER 7.

T H E SOILS OF THE OLD COASTAL PLAIN

§ 1. The soils of the northern old-clay landscape are described. W e
distinguish as landscape elements: flats and gullies, with the respective soil
sequences of the „flat" soils and gully soils. Table 4 provides a tabular view
of the above. The PI 1 type of the level flats has a silt loam top soil over a
silty clay to clay subsoil. The PI 2 type with its silty clay top soil lies in the
flanks of the flats. The sequence of the clay gully soils shows a most variable
profile build owing to the complicated mode of formation: Gk 1 lies over the
lowest and wettest parts; Gk 2 over the marshy parts and the Gk 3 type
over the banks of the gullies, with sandy or silty red mottled clay layers in
the subsoil. The sandy creek soils Gz cover a small area.
§ 2. This paragraph first provides a review of the pedological descriptions
of the soils of the Lelydorp landscape, by BARKER (1949, 1951), HENDRIKS
and GLAVIMANS (1953) and VAN DER EIJK and HENDRIKS (1953, a, b).
W e divided the landscape elements into three groups: the low hills
(„koppen"), the tidal creeks and the erosion gullies. As to the hill crests
the following soil sequences are distinguished: the crest soils, the plateau
soils, the loamy crest soils and the loamy flank soils. Within these sequences
a number of soil series, soil types and phases are distinguished (table 5),
according to the taxonomic system.
Notoboesie fine sand has a colour-B horizon, with deeper down a Bt
horizon. Guldenvlies very fine loamy sand has two depth phases and two
drainage phases. The well drained phases have no A2horizon; the moderately
drained phases do. The Bt horizon has a strong red mottling and many red
concretions, developed from this mottling. The deeper layers, like in all
other soil series of the landscape, show this stratified character, whereby
the more clayey layers are mottled red, and the sandier layers brown. Onverdacht very fine loamy sand has two depth phases, but we could not separate
this series from the Guldenvlies series on a map to a scale of 1 : 10,000.
The Rijsdijk series lies in the plateaux, and is a ground water podzol with
an indurated B2h horizon over a B2t horizon with red mottling as usual.
In some places a homogenization has been caused by leaf-cutting ants (Atta
spec), which has strongly changed and mixed the soil horizons. Associated
with the Rijsdijk series we find the Pallisade series, whereby the B2hhorizon
overliesa sandy clay B2thorizon ofa sedimentary character. In the depressions
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of the plateaux we locate the Groenhart series, with silty clay in its top soil.
These soils are considered to be the remnants of the day-filled ridge depressions of the Lelydorp landscape, which, like the Para landscape, obtained
the silty soil material through soil formation.
In the loamy crests and flanks we find the Bona very fine sandy loam and
the Mocha loam, either with two drainage phases. The badly drained phases
show bleached A2 horizons. An eroded phase of the Bona series: Bona loam,
is found in the flanks. The Ongelegen series is the excellently drained phase
of both series, and covers only small areas.
The Tawa series is located in the transitional zone to the erosion gullies.
It has one soil type: very fine sandy loam with two drainage phases. W e
also find here Liba very fine loamy sand with a top soil that is colluvial for
the most part.
The top soils of the gullies are sandy in the highest parts, silty in the mid
parts and clayey in the lowest parts. Owing to variations in the sedimentation
the pattern in which these three soil types: sandy creek soil, silty creek soil
and clayey creek soil, occur, is fairly complicated.
In the tidal creeks we find the Arapappa series: heavy clays, of the same
age as the Demerara formation.
The legend for the detailed reconnaissance mapping includes the soil
series: Notoboesie, Rijsdijk, Palissade, Groenhart, Pararac, Liba, Tawa;
the Guldenvlies-Onverdacht complex in the two depth phases; the BonaMocha-Ongelegen complex; the eroded phase of the Bona series: Bona loam
and the sandy, silty and clayey creek soils. For reconnaissance mapping the
following soil sequences were made use of: the crest soils, plateau soils,
loamy crest soils, loamy flank soils, and the Liba and Arapappa series with
the three creek soil types.
§ 3. As to the old-clay landscape, first the older data are mentioned:
BARKER (1949), VAN DER EIJK and HENDRIKS (1953 a, b).
The landscape elements include the „schollen" and the tidal creeks.
Table 6 provides the soil sequences, soil series, soil types and soil phases.
The soils of the „schollen" for the most part belong to the Wayambo series:
Wayambo silt loam with four drainage phases. Wayambo loam is found in
the transitional zone between the Lelydorp landscape and the Para landscape,
and it has a concrete structure because of the pores in the sand being filled
up with silt particles. Wayambo coarse loamy sand is located in the transition
to the „dek" landscape (cover landscape or Zanderij formation).
In the flanks of the „schollen" we find the Wayambo silty clay type, with
in its subsoil often layers with a high percentage of organic matter. The
Cordon silt loam occurs as strongly and deeply humous soils in the gullies
of the „schollen". The tidal creeks contain Arapappa silty clay. Locally occur
peat soils: Kalebaskreek peat.
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CHAPTER 8. T H E SOIL CONDITIONS OF THE SURVEY AREA AND SOME SECTIONS
THROUGH THE YOUNG AND OLD COASTAL PLAINS

§ 1. The soil survey in the mapping area was mapped on kodatrace on
two rectified and four times enlarged aerial photographs scale 1 : 40,000,
which covered nearly all of the mapping area. These data were transferred
to a base map constructed with the help of a four times enlarged, controlled
photo mosaic. Some parts along the eastern outlines, which might cause too
great inaccuracies on the base map, were not plotted. The detailed soil map
of the area of the Lelydorp Project (scale 1 :5,000) was copied as a reconnaissance map.
§ 2. 1. The soil conditions mentioned on map sheet 14-9 are described
subsequently. W e see the ridge landscape with its almost flat ridge bodies,
the northern old-clay landscape, and a small part of the Lelydorp landscape.
Fig. 5 and 6 show the detailed soil maps of a part of the Lelydorp Project
and of a farm in the Para landscape respectively.
2. The soil conditions of the Lelydorp landscape, mentioned on map
sheet 14-17, are described.
3. The same applies to map sheet 14-25, which contains a description
of the southern part of the Lelydorp landscape, and of the Para landscape.
§ 3. A number of cross-sections in several places in the young and old
coastal plains are dealt with. Fig. 7: A shows a section of the fine sand-shell
ridge landscape with certain strips where shells crop out, while in the subsoil
of the sandy or sandy loam types there are thin layers containing shells or
shell-grit.
Fig. 7: Bl pictures the transition between the landscape mentioned above
and the very fine sandy ridge landscape. The first ridge shows the typical
shell excavations (VAN DER VOORDE 1955). The second ridge has the beforementioned abrasion face on its north side. Then follows an interridgeswamp,
in which a loamy ridge occurs. Fig. 7: B2 shows the flat, very wide ridges, in
which a strong bleaching arises (LZ complex).
Fig. 8: G reflects the normal alternation of ridges and interridge swamps.
Fig. 8: D pictures the flat ridge bodies, where podzolization has taken place
in the ridge depression soils.
Fig. 9: E l and E2 together represent in picture the transition from the
oldest ridge of the young coastal plain, via the Granman landscape, to the
Lelydorp landscape.
Fig. 10:F is a cross-section of the plateau soils of the Lelydorp landscape
where a hardpan has formed. The Groenhart series too, occurs here as a
depression, in which much pegasse was found. Fig. 10:G shows a section
through the Lelydorp landscape, along a deep ditch, in which the different
soil series occur.
Fig. 11: H depicts the transition from the crest soils to the loamy flank
soils; fig. 11:1 that from the crest soils to the tidal creek soils.

s
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Fig. 12: K shows the equable soil conditions of a loamy ridge, which to
the east merges in a crest. Fig. 12: L concerns the Para landscape and pictures
the different phases of Wayambo silt loam and silty clay.
Fig. 13: M and N show the transition between the fine sandy old-ridge
landscape (Wanhatti landscape) and the coarse sandy ridges in the east of
Suriname. The picture shows a narrow strip consisting of a mixture of fine
and coarse sand. Owing to the transgression, dealt with above, the Wanhatti
landscapewaseroded, andthecoarse sandy ridges were deposited against this
erosionface afterwards. The profile descriptions of some soil types are given.
CHAPTER 9.

SOIL FORMATION AND PROFILE DEVELOPMENT

The different soils, developed from sediments, appear to be subject to
two counteracting processes, viz. the homogenization and the heterogenization
(HOEKSEMA 1953, VEENENBOS 1953 respectively). These different phenomena
are dealt with according to the observations as to the soil types.
The finer textured layers in the subsoil are, through swelling and shrinking
which cause crevices, mixed with sand. Animals have a great influence on
the homogenization process. Homogenization by man has resulted from
tillage and excavations. Further there are the highly humous soils (kitchen
middens), containing pottery fragments.
The heterogenization is discussed in view of the merging of an unmottled
swamp clay in a brown plantation clay soil. The dislocation of humus, iron,
aluminium, manganese and lime, whether with or without the clay fraction,
is dealt with. As regards the iron, in the soil type Rr 1 in the young coastal
plain we notice a red mottling in the B horizon, in which the iron compounds
have concentrated, sometimes slightly hardened. In the old coastal plain the
illuviation of iron compounds is likewise strongest in the red mottling.
Soft to very hard concretions arise in there, especially in those layers subject
to variable ground water conditions. The red mottling occurs in a reticulate
pattern, which was named plinthite in the Outline of a Scheme of Soil Classification, 5th approximation. Manganese is especially found in the young
coastal plain, occurring as a black mottling with small concretions, at a greater
depth than the iron compounds (BETREMIEUX 1951).
CHAPTER 10.

SOME AGRICULTURAL ASPECTS OF THE SURVEY AREA

§ 1. The soils can be classified according to their chemical richness and
their physical suitability as milieu factors for plant growing. The fertility
of the soils can further be ascertained by chemical soil investigations. The
fertility of the alluvial clay soils is greater than that of the sand soils, but
physically the former do not present a very suitable milieu. Virgin forest
fertility is found with the sandy soils of the young coastal plain and with the
sandy and silty soils of the old coastal plain.
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Table 7 records the results of the researches made into the fertility of the
soils, insofarasthesoilsinthesurveyareaareconcerned (STAHELand MULLER
1933). Further the outcomes of the chemical soil investigations of the last
few years are dealt with,elucidated with the help of the tables: 8,9and 10.
§ 2. In fig. 14 an estate-map from 1801 is partly reproduced. Later on,
in 1900, a settlement was set up in these grounds, which were parcelled out
in plots of usually four hectares. The geodetic way in which this parcellingout took place, has entailed great difficulties in the Lelydorp landscape as
regards the occupation of the plots. These problems might be solved by
a re-allocation of the grounds (HENDRIKS and VAN DER VOORDE 1955).
The data of an agricultural census are recapitulated in table 11. W e see
that the young coastal plain, the Lelydorp landscape, the Lelydorp Project
and the Para landscape differ widely from one another in the composition
of their population, the present land-use and the intensity of agriculture.
This is expressed by means of an intensity factor, indicating the ratio between
the cultivated area and the total acreage of arable land in 1953.
§ 3. The agricultural conditions as to the various landscapes within the
survey areaaredescribed. Further, abrief summary isgivenofthe publications
on investigations in the agricultural field.
CHAPTER 11. SOME REMARKS ON THE WATER HOUSEHOLD AND THE DRAINAGE
OF THE SOILS IN AND AROUND THE SURVEY AREA

§ 1. The phenomenon of the „kawfoetoes" (Cow's feet) is first dealt
with. This typical microrelief occurs in marshy grounds. Small islands or
hummocks arise, separated by gullies of variable widths, filled up with water
in the rainy season. According to our observations the „kawfoetoes" are
principally formed through the activities of worms, which in this marshy
land too, are present. In the „kawfoetoe" phenomenon erosion usually either
plays a minor part, or does not arise at all. The various soil types of the
survey area, where this phenomenon appears, are recorded, while also other
incidental observations outside the area, are mentioned.
§ 2. Some physical data of the soils are discussed: K-factor (permeability
factor), percentage of moisture, infiltration rates ascertained by the method
of NELSON & MUCKENHIRN (1941). Fig. 15 and 16 give the measurements
of the ground water level for the soil sequences and soil series of the young
and old coastal plains respectively, for the periods May 1954-August 1955.
§ 3. The chloride content of the ground water in the young coastal
plain may locally increase to 2,800 mg Cl/litre in the dry period. On that
account irrigation with pumped-up water in the dry season is hazardous.
§ 4. The present drainage conditions of the ridges in the survey area
and of the old coastal plain are dealt with. In view of the parcelling-out
system and land-use, so far pursued, an improvement of the drainage conditions can only bebrought about by introducing another type of management.
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As to the young coastal plain, the present type of management is based on
rice growing in the lower parts of the ridges. The land-use should be adjusted
to the improved drainage conditions by extending cattle breeding and introducing perannual crops, and by growing rice only in the lowest parts of the
landscape.
The soils of the Lelydorp landscape can be better drained through the
higher relief, but there is the risk of erosion that must always be given heed
to. The soils of the crests show signs of drying up in the dry season. At
present the erosion gullies are already used for rice growing. The tidal creeks
cannot be drained, because they have hardly any fall, while the outlets are
too long.
In the Para landscape the silt loam soils are hardly permeable, both
horizontally and vertically. Drainage cantakeplaceto the tidal creeks, whereby
the land is laid out in beds, which, for that matter, is customary in practically
all of Suriname.
APPENDIX

1. This deals with the determination methodology of the chemical and
mechanical soil investigation, as it is employed in the laboratory of the
Agricultural Experiment Station at Paramaribo.
2. The outcomes ofthese researches intothevarious soiltypes are recorded
in a tabular view (Tables I A and B, I I A and B).
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Landbouwproefstation, Paramaribo, Suriname

