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VOORWOORD.
In het kader van de bodemkundige studie aan de Landbouwhogeschool
te Wageningen (Nederland) bracht ik bij de Dienst Bodemkartering
te Paramaribo(Suriname) een praktijkperiode door van 1 juli 1962
tot 1 januari 1953.
In opdracht van Ir. H. Dost, Hoofd van de Dienst, voerde ik een
bodemkartering uit op basis van luchtfoto-interpretatie en wel
in een gebied gelegen aan de westelijke oever van de Surinamerivier, ter hoogte van Carolina en Wie sa Winie. Aan dit laatste
- zo goed als verlaten plantagedorp - ontleende de kartering
haar naam.
Gaarne wil ik dank zeggen aan u, Ir. Dost, voor de gelegenheid,
die u mij geboden heeft om op een dergelijke intensieve wijze
kennis te maken met de veldbodemkunde. Het is niet mogelijk
kwantitatief uit te drukken welk een waarde deze praktijktijd
gehad heeft. Voor mijzelf heb ik de overtuiging zeer duidelijk
in kontakt gebracht te zijn met de veelzijdige problemen, die
aan een bodemkartering verbonden zijn.
Zeer geachte Heer Yvel, onder uw direkt toezicht raakte ik vertrouwd met luchtfoto-interpretatie, organisatie en planning van
werkzaamheden in het Surinaamse oerwoud en met het verblijven
zelf in dit woud.
Uw veelzijdige kennis op het gebied van bodem, vegetatie maar
ook van de bevolking van het binnenland was voor mij als een
toegestoken hand, waarop men zich kan verlaten.
Voor de verdieping van inzicht in velerlei bodemkundige kwesties,
die de vrucht was van de diskussies, die ik met u Dr. Ir. Pons
mocht voeren zeg ik u uitdrukkelijk dank.
Karteerder Druiventak, de periode waarin u me inwerkte in de
praktische opnametechniek, zoals deze in gebruik is bij de
Dienst Bodemkartering, is van bijzonder groot nut gebleken.
Deze kartering zou niet tot stand gekomen zijn, indien ik niet
had kunnen rekenen op u allen, die als tekenaar, typiste, chauffeur, motorist, magazijnpersoneel of arbeider werkzaam bent
bij de Dienst Bodemkartering.
Dat mijn dank aan u niet gedifferentieerder wordt uitgesproken,
betekent alleen dat mijn copia verborum daartoe niet toereikend
is.
Tenslotte wil ik te kennen geven dat zonder de gastvrijheid van
de inwoners van de Indianendorpen Redidotti en Cassipora ik
niet alleen onbekend zou zijn gebleven met het kostelijk vocht
kasiri, doch ook veel minder prettig zou hebben kunnen werken.
I WAGENINGEN, oktober 1963

B,H. Janssen.

- 1 VERSLAG STUDIEKART^RING 7/IE SA WINIE
1. ALGEMENE INTRODUETIE IN HET KARTERINGSGEBIED.
OVERZICHT VAN DE TORKZAAMHBDEN.
11 Doel van de kartering.
Naast het verkrijgen van een 'bodemkaart, was het verwerven
van meer en van gedetailleerder kennis in de overgangsvormen van het zogenaamde Zanderij-landschap naar het gebied
van de Oude Kustvlakte de opzet van deze studiekartering.
Aangezien het gebied langs de Surinamerivier gelegen is,
bestond bovendien de mogelijkheid de invloed van de huidige
rivier en van oudere, thans verlande lopen op het landschap
van nu te bestuderen.
12 Ligging van het gebied; kaart- en fotomateriaal.
Het aangewezen karteringsgebied is gelegen tussen de Surinamerivier en de weg naar Affobaka, die resp. de Oost- en
Zuidgrens vormen. De Noord- en Zuidgrens zijn denkbeeldige
Oost-West lopende lijnen, resp. ter hoogte van Bstherslust
en van de Irakoekoekreek. Landschappelijk is (aan de hand
van het fotobeeld) onderscheid gemaakt tussen:
1. het zgn. Zanderijlandschap, gekenmerkt door struiksavannes en hoog savannebos op plaatsen, die vochtiger zijn.
2. het Oude Kustvlakte landschap. Op de foto niet immer
eenvoudig van het savannebos te onderscheiden, omdat dit
gedeelte vrijwel geheel bedekt is met bos (van uiteenlopende samenstelling).
Na het veldwerk bleek echter het noordelijk deel van het
als Oude Kustvlakte geïnterpreteerde gebied van geringere
ouderdom te zijn. Het is praktisch één pina- en matakkizwamp.
Het zuidelijk deel bestaat uit grote vlakke schollen en
sterk versneden schollen, die meer relief vertonen. Het
bos varieert in hoogte en samenstelling, afhankelijk
van de vochttrap, die weer met de textuur van de grond
verband kan houden. Over het algemeen vertoont het fotobeeld slechts zwakke onderlinge contrasten.
3. het rivierdallandschap is langs de rivier gelegen en gekenmerkt door een lage natte ligging met de daarbij passende vegetatie (veel pina). De grens met het Oude Kustvlakte landschap is moeilijk uit het fotobeeld te halen,
zodat na het veldwerk de interpretatie dikwijls gecorrigeerd moest worden.
Luchtfoto's genomen in 19^8 zijn beschikbaar (schaal
1 : 20.000), evenals fotomozaïkbladen en de daarbij behorende kaarten (schaal 1 : 40.000), uitgegeven door het Centraal
Bureau voor Luchtkartering te Paramaribo;
- De -

- 2 De codenummers van de mozaïkbladen zijn; 14c, 14d, 22a en
22b.
De luchtfoto's zijn genummerd:
A/23/2853 t/m 2865— deze run is gefotografeerd in I960
BRSZ--24, A7153 t/m 7165
BRSZ-25, A7085 t/m 7098
BRSZ-.26, A7320 t/m 733^
BRSZ-27, A7250 t/m 7263De gedetailleerde opname in de samplestrip Moesseerki was
zo tijdrovend, dat besloten moest worden bet karteringsgebied te halveren. Daarom kon voor de overzichtsbodemkaart
volstaan worden met de foto's 23,2858-2863; 24,7155-7160;
25,7090-7096; 26,7323-7329; 27,7255-7262.
13 Keuze van de plaats van de samples trips en oriëntatie lijnen.
Deze keuze moet zo geschieden, dat de samplestrips representatief zijn voor het gehele in kaart te brengen gebied.
Daarnaast moeten deze monsterkarteringen de mogelijkheid
bieden de overgangen van de. diverse landschappen in detail
te bestuderen. De foto-analysekaart is de basis voor deze
keuze.
Twee samplestrips zijn gekozen langs de rivier, een in het
Noorden (Toevlucht) en een in het Zuiden (Moesseerki). Op
Toevlucht viel de keuze met de intentie de overgang van het
rivierdallandschap naar het (vermeende) Paralandschap te
bestuderen. In Moesseerki zou volgens de analysekaart de
overgang tussen dezelfde landschappen in detail kunnen
worden opgenomen, maar bovendien zou het bestaan van de
"neus"in de rivier een punt van onderzoek worden,
len derde samplestrip, de grootste in omvang, was midden
in het te karteren gebied gepland, met de bedoeling aldaar
de overgang van het Zanderij- naar het Paralandschap te
bestuderen.
De vierde monsterkartering, in het N.W. van het gebied, op
1,5 km van de Affobakaweg, was gekozen als een representatief gedeelte van het Paralandschap.
Om de foto-interpretatie buiten de samplestrips te kunnen
checken werden enkele oriëntatielijnen gepland. De lijn
AE van de samplestrip Moesseerki werd naar het V/esten doorgetrokken tot een totale lengte van 6,3 km. "Vanaf Carolina
kwam een lijn naar het Westen van 4,7 km. Een derde lijn
liep van Oost naar 7/est, 2 km ten Noorden van Carolina,
vanaf de rivier tot aan de Affobakaweg, 11,7 km lang. Langs
deze lijn was de grootste samplestrip gepland, terwijl op
+ 6,5 km van de rivier een N-Z lijn liep. Een verbindingslijn tussen de samplestrip Toevlucht en de grote O-W lijn
completeerde het stelsel oriëntatielijnen, zodat in ieder
landschap gecheckt kon worden.
14- Veldwerk.
Het veldwerk begint in de samplestrips en wel met een diepboorraai. Op deze wijze krijgt men een inzicht in de geologische opbouw van het gebied. Men wordt geattendeerd op
-onduidelijkheden-

- 3onduidelijkheden en de "moeilijke" plekken en kan daardoor
vaak de tijd nodig voor de opname verkorten. Na de diepboorraaien neemt men de rest van de samplestrip op en laat zo
nodig nieuwe lijnen kappen, totdat men in staat is oen gedetailleerde bodemkaart van de strip te maken. Tevens stelt
men een legenda op, die men tracht te correleren met het
fotobeeld, öe overzichtsbpdemkaart berust op de gevonden
correlaties. Langs de oriëntatielijnen en eventuele voet~
paden wordt geboord, teneinde na te gaan of de gedachte
interpretatie juist is.
Voor een technisch verslag van de veldwerkzaamheden en de
samenstelling der werkploegen verwijzen we naar bijlage 2.
We vermelden hier slechts, dat de opname in de samplesbrip
Moesseerki zeer lang duurde, t.g.v. de geologische en bodemkundige complexiteit. Omdat de-«3or de kartering beschikbare
tijd beperkt was, is besloten slechts de helft van het
gebied op te nemen (Toevlucht en Moesseerki ; + 60?é van de
totale lengte der oriëntatielijnen).
15 Uitwerken der gegevens.
Ofschoon reeds in het veld getracht wordt de correlatie
bodemgesteldheid-fotobeeld op te sporen, heeft de uiteindelijke interpretatie van alle foto's op het kantoor plaats.
De analyses worden samengevoegd tot een overzichtskaart.
De detailbodemkaarten en de diepboorraaien krijgen hun de^
finitieve vorm en arcering. De legenda van de overzichtsbodemkaart, de detailbodemkaarten en de diepboorraaien
wordt opgesteld. Tenslotte volgt het schriftelijk verslag.
2. ALGEMENE BESPREKING VAN DE GEOLOGIE VAN NOORD-SURINAME.
Alvorens de geologie en bodems van ons karteringsgebied te
bespreken, geven we eerst een zeer summier landschappelijk
overzicht van Noord-Suriname.
De indeling van Van der Eyk in grote geologische groepen is
van Zuid naar Noord:
1. het bas'-.alcomplex; onderdeel van het Guyanese schild;
Praecambrium.
2. de jongere intrusiva, die het basaal complex doorbreken.
3. jonge afzettingen.
Voor ons karteringsgebied is uitsluitend groep 3 van belang,
reden waarom wij daar dieper op ingaan. Geologisch worden
de jonge afzettingen aldus onderscheiden:
1. Demerara formatie - jonge kustvlakte, verdeeld in Kwatta en Nickerielandschap met resp. ritsen en uitgestrekte
zwampen als belangrijkste landschapselementen.
2. Coropina formatie, bestaande uit Para-, Lelydorp en Abannalandschap.
3. Zanderij formatie, ook als deklandschap bekend.
-Een-

_ 4 Een indeling van de Surinaamse gronden in "beits", gebaseerd
op de geologische oorsprong van het moeder materiaal en de
ouderdom van de bodems, is deze:
1. Northern belt - de Jonge sedimentaire gronden van de
Demerara formatie.
2. Middle belt - de in hoofdzaak oude sedimentaire gronden
van de Coropina en Zanderij formatie
3. Southern belt - ouder dan Zanderij (basaal complex en
,jonge intrusiva)
Aangezien ons gebied in de Middle belt ligt is een diepergaande bespreking van deze zone gewenst.
Het Lelydorp- en Paralandschap vormen tezamen de Oude Kustvlakte. Geologisch staan ze nauw met elkaar in verband en
vragen daarom een gezamenlijke behandeling. Wij volgen eerst
de thans niet meer volledig aanvaarde zienswijze van Van der
Eyk.
De Coropina formatie bestaat bijna geheel uit marine sedimenten. Deze zijn jonger dan de afzettingen van de Zanderij,
waartegen ze in het Zuiden uitwiggen en ouder dan het Demerara materiaal, dat in het Noorden de Coropina bedekt. De afzetting ervan heeft vermoedelijk plaats gevonden tijdens
het Risz-"fürm interglaciaal. Het zeeniveau lag hoger en de
kustlijn werd vermoedelijk gevormd door de Zanderij formatie
en het schistheuvellandschap. Een uitgestrekte vlakte werd
opgebouwd voor deze kustlijn, die aanvankelijk ongeveer op
zeeniveau heeft gelegen. Tijdens periodieke abrasies werden
delen van de vlakte weggeveegd, het zand werd uitgewassen
en een eind voor de kust door de golven^als strandwallen
opgeworpen. Door volgende regressies (Vi/ürm) zijn deze wallen
sterk versneden en bleven eilanden of eilandgroepen over.
Tijdens een latere (vermoedelijk vrij recente) transgressie
werden de tussen de eilanden gelegen erosiegeulen weer opgevuld met klei en veen. De veenvorming trad vooral op langs
de grensstreken tussen hoge en lage delen en (iets recenter
in de meer centrale delen der depressies. De klei is waarschijnlijk Demerarasediment. Dit schoorwallenlandschap is
het huidige Lelydorplandschap,
Achter de schoorwallen werd een wadvlakte gevormd, vrijwel
van de zee gescheiden. Klei en later stof werden gesedimenteerd, terwijl beïnvloeding van rivieren (van uiteenlopende
betekenis) waarschijnlijk is. De vlakte stond periodiek en
plaatselijk permanent onder water. De zeespiegeldaling veroorzaakte ook hier diepe insnijdingen, die later, tijdens
de recente transgressie zijn opgevuld met Demeraraklei en
vermoedelijk ook met riviermateriaal. De resten van de vlakte
worden "schollen" genoemd. Het is op grond van verscheidene
boringen reëel aan te nemen, dat verschillende re- en
transgressieperioden elkaar opgevolgd hebben.
Langs de rivieren worden plaatselijk terrassen aangetroffen;
zie blz. 8 en 14.

-Het-

- 5Het Zanderij- of Deklandschap wordt wel Onder-Kwartair gedateerd. Sommige auteurs (Van Kersen, O'Herne) nemen aan,
dat een deel van Boven-Tertiair ouderdom is. Over de genese
lopen de meningen nogal uiteen. Over het algemeen echter
ziet men deze zanden als afbraakprodukten van metamorfe
sedimenten, over grote afstand door grote rivieren getransporteerd,
21 De opvattingen van Van der Eyk over de genese van het
Lelydorp- en Paralandschap zijn thans niet meer houdbaar.
Van discussies met Dr. Montagne, geoloog bij de Billiton
Mij., geven wij het volgende weer. (Opgemerkt zij, dat
deze gegevens bij het schrijven van dit rapport nog niet
gepubliceerd waren. Dr. Montagne stond ons echter welwillend toe ze in ons verslag op te nemen).
Bij de Billiton is onderstaande stratigrafie in gebruik:
Coropinaformatie
Lelydorpserie
Risa-Wurm interglaciaal
Paraserie
Coesewijne format ie Boven Coesewjjne serie
Pliopleistoceen
Onder Coesewijne serie
of iets ouder
Onverdachtformatie Bauxietserie
Kaolienserie
Nickerieformatie
Zandpakket
Wij bespreken voornamelijk de Goropina- en de Coesewijneformatie. Vooraf vestigen we de aandacht op het ontbreken
van een Zanderij formatie. Montagne ziet de Zanderij niet
als oen stratigrafische eenheid, maar enkel en alleen als
een landschapsvorm.
De Lelydorpserie bestaat uit lemige fijne zanden, gelegen
op fijnzandige lemen (negatief korrelgrootteverloop).
Typisch voor de Para-afzettingen, die uit zware kleien bestaan met onderin vaak lenzen van grof rivierzand, is de
bladderigheid van de klei. De klei is stug en fel rood,
paars en geel gevlekt. Als de klei wat humeuzer is, wordt
de matrixkleur donkerder en verdwijnen de vlekken. De bladderi^jid blijft evenwel behouden.
Ofschoon het gewoonlijk moeilijk is een grens tussen de
Lelydorp- en Paraserie aan te v/ijzen, valt toch niet te
twijfelen aan het bestaan van deze grens. In de Billitonmijn te Onverdacht is deze op verscheidene plaatsen goed
waar te nemen als een scherpere overgang van licht naar
zwaar materiaal, over grote afstanden vrijwel horizontaal.
Men kan hier dus spreken van een geologisch hiaat.
De genesehypothese is nog niet geheel afgerond. Montagne
stelt zich voor, dat vanaf de Nickerieformatie steeds
eenzelfde geologisch gebeuren zich herhaald heeft, We
moeten hierbij uitgaan van een kustlijn, waarvoor sedimentatie plaats vond. Het materiaal is afkomstig van het
voorland (het oude Guyanaschild) of van de zee. Nu eens
is de mariene invloed het grootst geweest, dan weer de aanvoer van rivieren.
- De -

- 6 De Parakleien moeten ontstaan zijn in een uitermate rustige
sedimentatiemilieu. Men denkt aan wadden. De afsluiting van
de open zee zou bewerkstelligd kunnen zijn door b.v. Pararitsen (strandwallen), die later weer verdv/enen zijn.
Boven de Parakleien wordt de Lelydorpserie aangetroffen,
beginnend met lemige lagen. Zowel in de Para- als in de
Lelydorpserie komen vaak zandlagen voor, die dakpansgewijs
over elkaar liggen. De niet overdekte delen der "pannen"
zijn ?/eer met lemig materiaal bedekt. Dikwijls is het niet
mogelijk uit te maken of het materiaal van terrestrische
dan wel van mariene herkomst is. In het begin van de Lelydorpafzetting is de bovenzijde van de Paraserie waarschijnlijk gladgeschoren door erosie, Nergens is een oude A,
-horizont gevonden, (d.w.z. in de Billitonmijn te Onverdacht).
De belangrijkste verschilpunten tussen de Lelydorp- en
Paraserie zijn:
Lelydorpserie

Paraserie

Gelaagdheid
van het
materiaal.

Ontbreekt,vermoedelijk t.g.v. homogenisatie.
Overgangen steeds
geleidelijk.

"Bladder" gelaagdheid
Naar beneden ook
scherpe scheiding
tussen zand- en kleilagen.

Zand.

Gesorteerd fijn tot
zeer fijn en steeds
sterk gekleurd of
ontkleurd door
bodemvorming.

Ongesorteerd en gewoonlijk grof in
dunne tot dikke
lagen; meestal ongekleurd.

Kleur der vlakken. Bruin,geel en rood
gevlekt,soms met
iets paars.

Fel paars,geel en
rood gevlekt.

Vorm der
vlekken.

Vooral vertikaal.

Homogeen,geen uitgesproken richting.

De gedachte van Van der Eyk dat de Parakleien achter de
Lelydorpritsen gesedimenteerd zouden zijn, moet dus verlaten worden.
De Coesewijneformatie.
De Boven-Coesewijne bestaat uit kleihoudend gebleekt grof
zand op bruinachtig verkit iets kleiig grof zand (positief
korrelgrootteverloop). Het zand van de B.C. is steeds
hoekig en ongesorteerd en meestal witgrijs van kleur.
Indien verkit is het bruinachtig vuil geel van kleur. Ook
kunnen ijzerverbindingen uit de bovenliggende Para geïnfiltreerd zijn, waardoor in het oog lopende paarse, rode
en gele banden zijn ontstaan. De verkitting is een onderscheidingskenmerk met de zandlichamen in de Paraserie,
die nooit verkit zijn. Men mag het begrip Coesewijne niet
-als-

- 7als synoniem voor Zanderij zien. Zanderij vormt een faciestype van zand en is geen stratigrafische eenheid. Ook nu
nog wordt Zanderijzand gevormd. Het komt ons niettemin voor,
dat veel van het materiaal, dat Montagne tot de BovenCoesewijne rekent, eertijds Zanderij- of verspeeld Zanderij zand werd genoemd.
De Onder-Coesewijne bestaat uit ongelaagde (kaolien) klei,
die in benedenwaartse richting onderbroken kan worden door
zandlenzen (pos. korrelgrootteverloop). Het zand is niet
grof, echter wel onregelmatig van vorm. De bovenzijde van
de O.C. is vrij vlak met slechts enkele erosiegeulen. De
onderzijde is onregelmatig, vooral omdat het onderliggende
bauxiet plaatselijk culminaties vertoont.
De Onverdachtformatie.
Montagne onderscheidt een bauxiet- en een kaolienserie.
Voor de vorming van bauxiet zijn (nog slecht bekende)
omstandigheden, betrekking hebbend op klimaat, mohC.'^vmateriaal, hydrografie on dergelijke, voorwaarde.
De grens tussen de bauxiet en de kaolien is zeer onregelmatig. Deze zgn. onderkaolien is een witte pasta-achtige
klei.
De Nickerieformatie.
Deze komt als een wijd verspreide dikke zandafzetting voor,
ook onder de jonge kustvlakte, waar hij in de richting van
de zee steeds dieper komt te liggen.
Wij wijzen er nogmaals op, dat we hier het "klassieke" profiel besproken hebben, zoals dit op enkele plaatsen in de
Billitonmijn voorkomt. Vaak zijn een of meer lagen uitgewigd of hebben colluviale verschijnselen de volgorde verstoord. Ook is het niet noodzakelijk, dat in ons karteringsgebied (20 - 30 km ten Z.O. van Onverdacht) dezelfde facies
worden gevonden. ¥/ij hebben dit "standaardprofiel" toch
besproken, omdat zulks voor de behandeling van de diepboorraaien van Wie sa Wihie van nut is,
22 Rivieren,
Voordat we tot de behandeling van de diepboorraaien overgaan,
bespreken we eerst kort het gedrag van de Surinaamse
rivieren. De beschrijving van hun gedragingen is geen eenvoudige zaak. ledere rivier heeft zijn eigen verleden,
maar ook zijn eigen heden. Men kan zeker niet zonder meer
de gegevens van de ene stroom gebruiken om het sedimentatiepatroon van een andere rivier te begrijpen. Ofschoon de
laatste jaren vrij wat bekend geworden is, dank zij o.a.
monsters uit de rivieren en uit de kust en hoewel men dank
zij de karteringen al meer dan een 'eerste indruk heeft van
fluviatiel beïnvloede bodems, kan men toch moeilijk in
deze materie indringen, omdat er zo weinig gepubliceerd is.
De enkele verspreide notities geven geen duidelijk beeld
en een compilaat zal nog wel enige tijd op zich laten
wachten. V/ij kiezen als basis het artikel van Prof.Bakker
(Laaggelegen landbouwgronden, zie lit.).
-Hij-

- 8 Hij onderscheid drie hoofdselcfcoren in de rivieren, de Marowijne als voorbeeld nemend,:
1 sektor van de soela's (tussentype tussen watervallen en
stroomversnelling)
2 estuariumsektor, waar de getijden overheersen
3 overgangszone tussen deze heide sektoren.
Vaak is nog een vierde sektor te onderscheiden: zwampsektor
(tussen 2 en 3). Een soms voorkomende vijfde sektor van de
transversaal lopende rivieren laten we buiten beschouwing,
omdat dit type voor de Surinamerivier niet van belang is.
In ons gebied hebben we te maken met sektor 2 en ^. Voor
een beter begrip van doze sektoren is het noodzakelijk in
te gaan op de eigenschappen van de sektoren 1 en 3. Bovendien zullen we bij de bespreking van de bodemkaart op deze
uitweiding terugvallen.
In de sektoren 1 en 3 is de invloed van hoog en laag water
(seizoensvariatie tussen droge en natte tijd) groot. Bakker
stelt o.a. , dat onder hoogwatercondities sedimentatie over
een groter oppervlak plaats vindt dan bij laag water.
Ook de stroomsnelheid is groter (remming mogelijk door
plantengroei). Belangrijk zijn de opmerkingen over de
terrassen:
1 de lager liggende rivierterrassen zijn niet fossiel, maar
hoogwaterwaarden (2 - 6m. boven laagste waterstand)
2 onder bepaalde omstandigheden werkt de rivier behalve
aan zijn laagwaterbedding aan de opbouw van 2 of 3 terrassaa
3 ieder hoger terras heeft vóór en tijdens de insnijdingsfase der rivieren een zekere tijd als hoogwaterwaard gefungeerd alvorens de status van fossiel terras te krijgen.
In de estuariumsektor gelden deze opmerkingen niet of nauwelijks. Br komen wel oeverwallen voor, doch deze zijn lager.
Van vorming van 2 of 3 terrassen kan moeilijk gesproken
worden, zelfs wanneer de seizoensvariaties gesuperponeerd
zijn over de getijdevariaties.
In de zwampsektor zijn de oeverwallen (hoogwaterwaarden)
eveneens laag. Direkt daarachter beginnen de zwampgebieden.
Bakker spreekt zich niet uit over het ontstaan van deze
zwampen. Wij geloven niet dat deze zwampen moeten worden
opgevat als kommen, maar als voor een groot deel door de
zee opgevulde erosiegeulen waarin de rivier zich heeft ingesneden.
Een ander significant verschil tussen de onderscheiden riviersektoren is dat de rivier in de soelaseditor veel meer
neiging tot verwildering heeft, al komt vervlechting ook
elders voor.
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- 95. GEOLOGIE EN BODEMS VAN WIE SA WINIE,
31 Diepboorraaien
311 Moesseerki.
De diepboorraai AE vormt de noordgrens van de samplestrip.
Hij dient als basis voor de bespreking van de geologie van
•I
de studiekartering Wie Sa Winie. AE valt geologisch in
'
twee verschillende delen uiteen:
AE O - 5, gelegen in het rivierdallandschap, door de huidige rivier beïnvloed (zie overzichtsbodemkaart)
AE 3 -20, gelegen in het oude kustvlakte-landschap,
fluviatiel beïnvloed.
Daar D^D'en A2^2Ai3 detaildiepboorraaien in dit landschap
zijn worden ze gelijktijdig met AE 3 - 20 behandeld.
AE O - 3 bespreken we samen met P2R4(rivierdallandschap).
In de diepboorraai AE treffen we van boven naar beneden
gewoonlijk aan:
fijnzandige leem
!osll zSden
ouderdom.
De datering van de stoflemen en stofkleien is gebaseerd
op de kleur, de vlekken, de stugheid en vooral (bij de
kleien) de bladderigheid ervan. Deze zijn kenmerkend voor
de afzettingen van de oude kustvlakte. Men mag deze eigenschappen echter niet aan een bepaalde leeftijd toeschrijven, doch moet ze zien als gevolgen van bijzondere ontwateringscondities, die tijdens de vorming van de oude
kustvlakte bestaan hebben.
De fijnzandige lemen en de losse zanden zijn veel moeilijker te dateren. Men is praktisch beperkt tot vergelijkingen in ligging t.o.v. de Coropina.
We gaan uit van de boring op piket 15 in de lijn AE; het
profiel is als volgt opgebouwd:
fijnzandige leem
Lelydorp
mid grof zand houdende gehomogeniseerde stofleem
Para of Lelydorp
mid grof tot grof zand, rood gevlekt
Para of Lelydorp
Lichtgrijze rood en geel gevlekte
stofklei
Para
stofklei met wisselende hoeveelheden
^
^ „
grofzand
Para of Boven Coesew.
(op + ^ m volledig gebleekt kleiig
., , „
grof zand + 15 cm dik.
Onder Coesewijne
We trachten de terminologie van Montagne te volgen. De
sleutel tot de stratigrafie is de fel gevlekte stofklei,
waarvan we met vrij grote zekerheid kunnen aannemen,
dat die van Coropina en vermoedelijk van Para ouderdom is.
We kunnen ons voorstellen, dat het hier boven gelegen
- z^nd -

- 10 zand oon deel van een "dakpan" is, die vaak in Lelydorpen Para-afzettingen voorkomen, (zie blz. 6 ) . Deze dakpan
is afgedekt door zandige leem, wat een normaal verschijnsel
is. Vervolgen we deze laag naar het westen, dan zien we
het zand er uit verdwijnen, terwijl de dakpan uitwigt,
zodat de gehomogeniseerde stofleem nu direkt op de gevlekte stofklei ligt. We kunnen de eerste ontstaan denken uit
de tweede als gevolg van bodemvorming.
Het uitwiggen van de dakpan kan twee oorzaken hebben:
1 de dakpan is nooit groter geweest
2 de rest is weggeërodeerd (de dakpan ligt hoog t.o.v.
de omgeving J )
In hot dwarsprofiel D/j-D' vinden we aan weerskanten van
de lage zwamp onder de gehomogeniseerde laag een pakket
zand. In het westelijk deel van de raai komt onder dit
zand weer klei van Coropina ouderdom voor. Ook hier voldoet het dakpansysteem als verklaring. In het oostelijk
deel hebben we geen Coropina klei gevonden, maar het aantal boringen is hier gering.
Bij piket D4 echter vinden we op + 5 m de gebleekte laag,
die we vermelden bij piket 15 van AE en daar Onder Coesewljne genoemd hebben. Het onderliggende hoekige zand kan
eveneens goed tot de Onder Coesewijne gerekend worden.
In A']_2A'i3 wordt de dakpan niet teruggevonden. De eenvoudige verklaring is, dat deze raai te laag ligt en de
dakpan, als hij er boven gelegen heeft, is afgeerodeerd.
De humeuze fijnzandige leem, die de A-horizont vormt van
het grootste deel van AE kan van Lelydorp ouderdom zijn.
De afzetting heeft waarschijnlijk plaats gevonden, toen
de huidige topografie reeds in grote lijnen bestond. Dit
leiden we af uit de profielont\¥ikkeling, voor de bespreking waarvan we verwijzen naar blz.18. "Vermoedelijk is
wel wat materiaal colluviaal langs de hellingen verplaatst.
In de lagere depressies is deze laag weggeërodeerd of
nooit geweest, in de hogere smallere depressies zeer dun.
Omdat hij hier ligt op Demerarakleien, nemen we aan, dat
hij hier colluviaal is aangevoerd. Vervolgen we de smalle
depressies tot waar ze dieper en breder worden, dan zien
we de fijnzandige leem verdwijnen en alleen langs de
randen voorkomen, hetgeen de veronderstelling van de
colluviale oorsprong bevestigt.
De kaolienafzettingen tussen piket 7 en 12 zijn misschien
van Onder Coesewijne ouderdom. We vermoeden, dat de laag
gebleekt kleihoudend (mid) grof zand, vermeld bij AE 15
en piket D^ er mede in verband staan.
Het bruinige zand op de kaolienlaag tussen piket 7 en 9
kan Boven Coesewijne zijn, maar ook veel jonger.
Dat we de kaolien alleen tussen de piketten 7 en 12 van
lijn AE hebben aangetroffen, wordt verklaard uit de hoogteligging. Ten '/7estsivan piket 12 vinden v>re de bleke laag
van 15 cm. dikte op een diepte, die overeenkomt met de
-ligging-

- 11 ligging van de kaolien bij piket 9. Ten Oosten van piket
7 wordt geen kaolien aangetroffen. Kennelijk is de kaolien
hier al uitgewigd.
Verder naar het Zuiden in het basaal conglomeraat komen
duidelijke kaolien zones voor. Het is niet onmogelijk,
dat de hier aangeboorde kaolien vandaar is aangevoerd.
Misschien is men in staat na te gaan of er in het binnenland voor de hier boven en onder de kaolien voorkomende
lagen eveneens een gebied van herkomst is aan te wijzen.
Op het ogenblik zijn de gegevens nog te incompleet.
Het zou interessant zijn de schol tussen piket 4 en 9
van AB, die door de diepboorraai aan de voet gesneden
wordt, naar het Noorden, waar hij hoger wordt te vervolgen. Misschien kunnen we dan een volledig profiel vinden
van:
fijnzandige leem
Lelydorp
gehomogeniseerde stofleem
Para
zand
Para-dakpan
gevlekte stofklei
Para
bruinig zand
Boven Coesewijne
kaolien
Onder Coesewijne
grof zand
Nickerie
Het grof zand, onder de' kaolien aangetroffen kan immers
tot het Nickerie zandpakket horen. Een en ander betekent,
dat het gehele Billiton "standaardprofiel" in ons karteringsgebied wordt teruggevonden, zij het met slechts een
dunne Lelydorpafzetting en met een ontbreken van de
bauxietserie. Dit laatste is niet vreemd, als men bedenkt,
welke de voorv/aarden voor bauxietvorming zijn.
Op verschillende plaatsen (AEX, piket 6 - 7, 12 - 13,
17 - 20) vinden we de stugge gevlekte klei tot op grotere
diepte. We kunnen deze plaatsen opvatten als Parageulen.
Deze kunnen diep en steil zijn ingesneden, zoals in de
Billitonmijn fraai te zien is. De geulen hebben na de
Para kennelijk wederom als waterlopen gefungeerd, zodat
ze ook nu nog als depressies in het terrein liggen. Waar
we in de depressies geen Paramateriaal vinden is of nooit
een Parageul geweest óf het Paramateriaal is volledig
weggeöródceid. Het onderscheid, dat gemaakt is tussen de
legendapunten 31 (stofklei; lichtgrijs; fel rood en geel
gevlekt) en 35 (stof klei; zeer bleek-grijs; fel paars,
rood en geel gevlekt -Dzi.D' en Toevlucht AD) is tamelijk
arbitrair. Legendapunt 36 (grofzandige stofklei (hoekig ;•
zand); grijs; ongevlekt) zou kunnen wijzen op ouder materiaal, omdat het hoekig zand typisch voor de Boven
Coesewijne is.
De rest van de depressies is opgevuld met geel of rood en
geel gevlekte Demeraklei. Soms vinden we vènige klei
(AE, piket 10; D4.D'). ?/e beschouwen deze opvullingen van
venige klei als de slotfase van het verlandingsproces. In
D4D' is het venige materiaal omgeven door vrijwel ongerijpt' materiaal. Boven dit materiaal komt een laag geel
- en -

- 12 en bruin gevlekte - dus gerijpte - klei voor. De uitdroging, die noodzakelijk is geweest voor de rijping is waarschijnlijk geheel aan de verdamping toe te schrijven. Aan
de oppervlakte treffen we venige bovengronden aan; dit
veen is natuurlijk recent. We wijzen er op dat de depressies van D4-D', AE piket 10 en 19 + 8 rnnd van het jaar onder
water staan.
Opmerkelijk zijn de zandlenzen (legendapunt 10.7) in D^D'.
Deze vinden we bijna overal aan de rand van grote zwampen.
Het zand is vermoedelijk afkomstig van de hogere terreingedeelten en colluviaal aangevoerd. Eventueel heeft nog
transport in de oude waterlopen plaats gevonden.
AE O ~ 3 en F2R4.
Deze diepboorraaien liggen in het rivierdallandschap,
door de huidige rivier beïnvloed. De opvallendste karakteristiek er van is de fijnzandige ondergrond met hoge
pH, gereduceerd en vermoedelijk van mariene herkomst.
Wij stellen ons voor dat dit landschap, toen de regressie
na de Coropina inzette, een trechtervormig verwijde rivier
was (estuarium). Bij vloed kon de rivier er ver in doordringen. Onder deze omstandigheden zouden de fijnzandige
schelletjes (bodemkaart, legendapunt 44) gevormd zijn.
De hoge pH en de blauw gereduceerde kleuren van het materiaal wijzen er op dat de fijne zanden (en fijnzandige
kleien) snel zijn afgedekt met jonger materiaal. Dit betekent dat de fijnzandige schelletjes opgebouwd moeten
zijn aan het eind van de regressie- en het begin van de
nieuwe transgressieperiode. De bovenliggende kleien wijken
niet af van de elders voorkomende Demerarakleien, behoudens dat ze gewoonlijk een iets betere drainagetoestand
bezitten. De zwarte of bruine fijnzandige leem of lemig
fijn zand treffen we er niet aan; de omstandigheden waren
te nat om een dergelijke mooie homogenisatie te krijgen.
Bovendien vinden we in het jongere sediment materiaal
van deze granulaire samenstelling niet. Het legendapunt
13 had dan ook beter onder hoofdgroep 4 (stoflemen)
gebracht kunnen worden, omdat de leem hier veel meer stof
bevat dan op de hogere terreinen.
De venige kleien in de ondergrond tussen piket O en 3 van
AE kunnen ontstaan zijn ten gevolge van de ligging aan
de rand van hogere terreinen. Hier waren de omstandigheden
blijkbaar gunstig voor plantengroei on latere voenontv/ikkeling. In hot centrale 'dool van de döpresaie zal het te
nat gowoost zijn.
Het grove zand in de ondergrond van piket 2 in AE is vernoedelijk colluviaal. Men ziet bij AE, piket 3 duidelijk
hoc steil de insnijdingen t.g.v. de regressie na de Coropina zijn gev;eest.
312 Toevlucht.
Volgens de bodemkaart is het noordelijk deel van deze
samplestrip gelegen in het rivierdallandschap. Door de
-huidige-

- 13 huidige rivier beïnvloed, terwijl het zuidelijk deel
ligt in het estuariuialandschap met resten van de oude
kustvlakte. In de diepboorraai komt deze verdeling minder
duidelijk tot uiting. Bij de bespreking van de bodemkaarten wordt de motivering van het kiezen der landschappen
gegeven. We volstaan hier met de opmerking dat deze grens
goeddeels berust op vegetatieverschillen.
In het dwarsprofiel AD vallen de zandkoppen tussen piket
9 en 12 op. Het zand blijkt te liggen op steile koppen
van de stugge Coropinaklei. We tekenen aan dat de diepboorraai de scholletjes niet centraal heeft getroffen. De
stugge Para Coropinaklei kan tot + 1 m. beneden maaiveld
komen. 7ife hebben deze stugge klei^vervolgd buiten de lijn
AD. Zowel de zandlaag als de stugge klei blijken zeer
steil naar beneden te duiken.
We beschouwen deze schollen als restanten van de oude
kustvlakte, die na de diepe insnijdingen t.g.v. de daling
van het zeeniveau zijn overgebleven. Het zand is vermoedelijk ook van Coropina ouderdom. Het kan een "dakpan"
zijn (vlg. Moesseerki, lijn AE), maar gezien de geografische ligging en de geringere hoogte is het niet onmogelijk dat we hier met restanten van Para of Lelydorpritsen
te doen hebben. Waarom juist deze restanten zijn bewaard,
terwijl praktisch het gehele gebied is geërodeerd en later
met jonger materiaal opgevuld, is niet duidelijk.
Tussen de zandkoppen vinden we venige klei, waarboven
gereduceerde en geel gevlekte klei. Waarschijnlijk zijn
de dalen hier niet te diep geweest, zodat er veenvorming
kon optreden. Wordt de afstand tot de scholletjes groter,
dan daalt het oppervlak van de venige klei (piket IM- en
15). Dit komt ook op de detailbodemkaart van Toevlucht
tot uiting (zie blz. 24). We kunnen ons ook voorstellen
dat de uitgesneden depressies langzaam vanaf de Coropinaresten zijn dichtgegroeid. De slotfase zou dan snel moeten hebben plaatsgevonden, waardoor het gehele gebied met
een kleilaag werd bedekt, zodanig dat het nieuwe oppervlak weinig relief meer vertoonde. Daarom bevindt zich
nu in de centra der lage delen een dikker kleipakket.
Bij piket 2, 5, tussen piket 4- en 5 en bij piket 7 is een
oude vegetatiehorizont ingetekend (legendapunt 85), Deze
wijst op een stilstand in de slotfase der sedimentatie.
Waar deze delen echter alle vlak bij kreken zijn gelegen,
is de kans groot dat de kreken de oorspronkelijke A-horizonten met nieuw sediment bedekt hebben. Deze veronderstelling krijgt meer fundament, indien we "bedenken dat in de
diepboorraai AE (Moesseerki) bij piket 3 en tussen piket
10 en 11 oude vegetatiehorizonten gevonden zijn, eveneens
vlak bij een kreek. Hier is het zelfs aannemelijk - beide
kreken zijn gegraven of gekanaliseerd - dat de vegetatiehorizonten bedolven zijn onder het uit de kreken omhooggebrachte materiaal.
Tussen piket O en 1 vinden we het jongste sediment:
humeuze klei bedekt met een fijnzandige leem, waarin
veel

- 14 veel resten van wortels en takken voorkonen (nokko-mokko).
Het materiaal is fluviatiel. De hoge pH in de ondergrond
kan veroorzaakt zijn door inspoeling van boven van alkalische elementen. Misschien echter heeft de afzetting er
van plaatsgevonden onder "brakkere" omstandigheden.
32 Bodemkaarten.
We bespreken eerst in grote lijnen de ligging en betekenis
van de diverse landschappen op de overzichtsbodemkaart,
waarbij indien nodig de detailkaarten betrokken worden. In
de volgende subparagraaf gaan we uitvoerig in op de legenda
en de bodemkundige processen, die verantwoordelijk zijn
voor het ontstaan van de verschillende bodems.
321 Overzicht van landschappen en bodemgroepen.
De hoofdindeling van de legenda van de bodemkaarten is:
1 deklandschap
2. oude kustvlaktelandschap,. fluviatiel beïnvloed
3 estuariumlandschap, met resten van de oude kustvlakte
4 rivierdallandschap, door de huidige rivier beïnvloed
5 oude rivier- en kreekdalopvullingen.
1 Deklandschap.
Deze term is uit voorzichtigheid gekozen. De uitdrukking
pretendeert niet in eerste instantie een geologisch begrip te zijn, maar eerder een verzamelnaam voor zandige
gronden. Van de ouderdom kan evenmin als van de genese
veel bev/eerd v/orden. Het landschap is ouder dan de oude
kustvlakte en komt v/aarschijnlijk voor een belangrijk
gedeelte overeen met de Goesewijneserie van Montagne.
De genese is nog immer een groot vraagteken. We volstaan
met de opmerking dat het materiaal van terrestrische oorsprong is, mogelijk ten dele door rivieren aangevoerd,
mogelijk ter plaatse ontstaan uit pegmatieten.
Het legendapunt 11 - gebleekt grof zand - komt overeen
met Van der Eyk's Zanderijseries, the bleached "dek" soils
en wel met het Cassiporatype,
Het gebied westelijk van de bodemkaart bestaat grotendeels
uit gebleekt zand; het is typisch Zanderijlandschap.
Do ongebleekte grof zandige lemen (12) vinden vje op - in
vergelijking met de oude kustvlakte - hoge terreinen. Ze
hebben steile hellingen, v/aar ze grenzen aan de lagere
delen, b.v. in de lijn R3T2(Carolina), piket 40. Hier
ligt een open zwamp aan de voet van een dergelijk terras.
Het is niet onmogelijk dat dezo delen van het deklandschap,
aan weerskanten omgeven door opgevulde rivier- en kreekdalen, oude terrassen zijn, overeenkomend met Van der
Eyk's river terrace landscape. De profielen gelijken zeer
sterk op elkaar. Toch kunnen ze misschien beter als versneden delen van het deklandschap opgevat worden. Ze
liggen immers als overgang tussen het gebleekte zand en
de oude kustvlakte. Als men aanneemt dat de huidige
grens deklandschap - oude kustvlakte vóór de vorming
-van-

- 15 van de oude kustvlakte de kustlijn was, is het voor de
hand liggend dat tijdens de regressie het gebied direkt
achter deze kustlijn versneden v/erd.
2 De oude kustvlakte, fluviatiel beïnvloed.
Dit landschap beslaat de zuidelijke helft van de bodemkaart en ligt als een fossiel foreland tegen het deklandschap aan. Het gebied -.vordt door langgerekte depressies
(oude lopen) in grote vlakke en kleinere sterk versneden
schollen verdeeld.
Het kenmerk van de bodems van de oude kustvlakte is de
gewoonlijk fel gevlekte stugge bladderige klei, die op
grotere of geringere diepte voorkomt. Deze klei kan gemengd zijn met grof zand, vooral op de sterk versneden
schollen; '^ve verwijzen hiervoor naar de gedetailleerde
bespreking van de legenda.
De onderscheiding in de drie legendapunten van de overzichtsbodemkaart berust op verschillen in fotobeeld,
veroorzaakt door vegetatie en geomorfologie. De grote
schollen in het Zuiden zijn typisch oude kustvlaktelandschap. Er staat matig hoog bos, dat op de foto niet
immer eenvoudig te onderscheiden is van het drooglandbos
van de ongebleekte dekgronden. Gewoonlijk zijn de kioiinen
wat kleiner en is de vochttrap natter (dras vochtig). De
bodem van deze vlakke schollen is over grote uitgestrektheden uniform en verandert alleen, waar depressies voorkomen. De waterhuishouding is de belangrijkste bodemvormende factor.
De grassavanne, ten Oosten van Wie sa ¥/inie is zeer merkwaardig. De bodem bevat meer zand dan waar bos staat,
maar van een vochttrapverschil is nauwelijks sprake. De
kans is groot dat we hier met een "man made" savanne te
doen hebben.
De kleinere schollen zijn gewoonlijk ook zandigor dan de
grote en soms iets hoger gelegen. Er is veel variatie in
de bodem, in de eerste plaats als gevolg van het betrekkelijk sterke relief. De onderverdeling in de bodemtypen
231.1 t/n 232,5 wordt behandeld bij de bespreking van de
legenda,
5 -Ëstuariumlandschap met resten van de oude kustvlakte.
We spreken van estuariumlandschap op grond van de morfologie. Het lage gebied langs de rivier breidt zich in
noordelijke richting trechtervormig uit. Volgens de kaart
van Van der Eyk begint hier het gebied van de swamp soils,
behorend tot de jonge kustvlakte, dus van de Demeraraformatie. De schollen van de oude kustvlakte en de terrassen
van het deklandschap kunnen als grens van het estuarium
opgevat worden.
Het landschap beslaat de noordelijke helft van de overzicht sbodemkaart. De resten van de oude kustvlakte zijn
kleine tot zeer kleine scholletjes met een vrij zandige
bodem. De profielontwikkeling op de grootste van deze
scholletjes is dezelfde als die in het eigenlijke oude
-kustvlaktelandschap-

- 16 kustvlaktelandschap. De profielen op de kleine scholletjes hebben een veel minder duidelijke horizontering (zie
bespreking legendapunten 23 en 3^)'
We attenderen de lezer erop dat de schclletjes op de foto
herkend zijn aan de grotere boomkruinen. Hierdoor kunnen
fouten ingeslopen zijn, omdat daar waar de klei vrij diep
gerijpt is ook grotere boomkruinen voorkomen, zonder dat
hier sprake is van een restant van de oude kustvlakte.
Het overgrote gedeelte van het estuariumlandschap wordt
in beslag genomen door pina- en matakkizwampen. De bovengrond kan evenals de ondergrond venig zijn. De legendaeenheid 32 (venige bovengrond) is op de foto te herkennen
aan een zeer slechte vegetatie; nochtans is het onderscheid met 31 arbitrair.
Wanneer men de detailbodemkaart Toevlucht vergelijkt met
de overzichtsbodemkaart, constateert men verschillen in
de arcering. Op de overzichtsbodemkaart is tussen G en H
een schelletje getekend, terwijl dit op de detailkaart
niet staat aangegeven. De klei is daar vrij diep gerijpt,
zodat de vegetatie er op reageert en op de foto een
schelletje geïnterpreteerd wordt. Boringen wijzen uit dat
we hier met geelgevlekte klei te doen hebben.
Bezwaren kunnen bestaan tegen de arcering op de detailkaart voor geelgevlekte zware stofleem (53), waar op de
overzichtskaart t3rpe 31 staat aangegeven. 53 kan men als
een speciaal geval van 31 opvatten, nl. het geval dat
noch in de boven-, noch in de ondergrond venig materiaal
voorkomt. In de zuidelijke helft van Toevlucht treffen we
inderdaad deze situatie aan.
Vanvi^ege de landschapsindeling zou het echter beter geweest
zijn, indien op beide kaarten dezelfde arcering was ge- •
bruikt.
De open grasziTampen zijn op de foto gemakkelijk te herkennen, tenzij de zwampen zeer klein zijn. Het verschil met
de kostgrondjes (open gekapte stukken bos t.b.v. de shifting cultivation) is dan niet duidelijk. De bodems in de
graszwampen zijn nauwelijks gerijpt.
^ Rivierdallandschap, door de huidige rivier beïnvloed.
De rivierinvloed in dit landschap bestaat in het geregeld
overstromen van de strook land, langs de rivier gelegen.
Direkt langs de rivier vinden we oeverwallen (^1), althans
ten Noorden en Zuiden van Carolina. In de zwampsektor van
de rivier verder noordwaarts komen geen oeverwallen meer
voor. In het Zuiden, bij de "neus" wordt de oever afgekalfd, zodat de oeverwallen, zo ze bestaan hebben, ondermijnd zijn.
Aangezien kroebarrabos (42) alleen daar groeit, waar
regelmatig overstroming plaats vindt, is deze strook tot
het rivierdallandschap gerekend. De kroebarra is op de
foto gemakkelijk te herkennen. De grens tussen het estuariumlandschap en het jonge rivierdallandschap is, als
hij niet samenvalt met de kroebarragrens, niet altijd
-eenvoudig-

- 17 eenvoudig te trekken. Zo is een strook rood en geel gevlekte klei tot het jonge rivierdallandschap gerekend.
($2), Plier vormt een kleine terreinsprong de afsdieiding
van het estuarium- en oude kustvlakte landschap.
De fijnzandige schollen zijn hij het jonge rivierdallandschap getrokken. Als we de genese in aanmerking nemen is
dit niet geheel konsekwent. Aan het kriterium periodiek
door de rivier overstroomd te v/orden wordt echter wel
voldaan.
Dit geldt ook voor legendapunt -4-6 (kleine scholresstanten),
dat overeenkomt met 3^' De schollen langs de rivier gelegen zijn echter in de ondergrond rood gevlekt, waarschijnlijk als gevolg van de betere ontwateringstoestand.
De smalle brantimakka- en mangrovestroken zijn de plaatsen van recente en huidige aanslibbing door de rivier. De
bodem is hier nog vrijwel ongerijpt. 7/e verwijzen naar
paragraaf 3'4-, waar over het ontstaan van riviereilanden
gesproken wordt.
V/e merken nog op dat de gronden van het rivierdallandschap
op de Reconnaissance soil association map van Van der Byk
staan aangegeven als River levee soils. De matrixkleur
is echter in zijn profielbeschrijving meer blauw en groen,
dan ivij over het algemeen hebben gevonden. Zie ook paragraaf 33 o
5 Oude rivier- en kreekdalopvullingen.
De langgerekte depressies voorkomend in het dek- en oude
kustvlakte landschap zijn opgevuld met geel of rood en
geel gevlekte stofkleien. De open verbindingen met het
estuariumlandschap doen vermoeden dat deze kleien van
Demorara-ouderdom zijn. Toch is het bezwaarlijk de estuariumgronden en deze opvullingen als hetzelfde sediment
te zien, omdat de depressies t.o.v. het estuariumlandschap
te hoog liggen. Alleen bij springvloed zou materiaal kunnen zijn afgezet. Dat oen deel van het opvullingssediment
van fluviatiele herkomst is, is dus zeer wa3.rschijnlijk.
Een andore mogelijkheid is dat de kreekdalopvullingen wel
van mariene herkomst zijn, doch ouder dan de estuariumkleien. Het estuariumgebied moet dan, nadat de kreekdalopvullingen afgezet waren, nog eens geërodeerd zijn geweest en later opnieuw opgevuld, nu met Demerarakleicn,
./ij nemen nu aan dat de fijnzandige toplagen in het oude
kustvlakte landschap tot de Lelydorpsorie behoren en afgezet zijn, toen de huidige topografie reeds bestond. Dit
betekent dat de zeespiegeldalingen na de Lelydorpserie
in het hoge deel van de oude kustvlakte geen invloed hebben gehad, maar alloen in het estuarium- en in het jonge
rivierdallandschap tot erosie leidden. De latere transgressie w'as evenmin van betekenis voor üe oude kustvlakte.
Hieruit volgt dat de kreekdalopvullingen van mariene herkomst kunnen zijn en gesedimenteerd tijdens een transgressie tussen de sedimentatie van de Para- en de Lelydorpsorie. Het voorkomen van Lelydorpmateriaal op kreek-dalopvullingen-

- 18 dalopvullingen hoeft dan ook niot noodzEikelijkerwiJs door
colluviale verschijnselen verklaard te xvorden, al zullen
deze seker een rol gespeeld hehben, (vlg. blz. 2^ en 25)
Wij xvijzen er nog op dat de depressies met elkaar in verbinding str.an. Het grote hoogteverschil tussen de depressies en de ongebleekte dekgronden (12) was aanleiding tot
de veronderstelling dat deze grofzandige lemen oude terrassen waren, (zie blz. 1-^)
De bespreking van de afzonderlijke legendapunten geschiedt
in paragraaf 35.
33 Gedetailleerde bespreking van de legendapunten.
In deze paragraaf wordt iedere legendapunt van de bodemkacrten verant'7oord. De profielontwikkeling, vochttrap,
vorm van hot terrein, vegetatie en eventuele andere karakteristieken zijn in de legendering opgenomen. Deze uitgebreidheid was noodzakelijk omdat de onderscheiding in de
diverse eenheden vaak slechts berust op kleine verschillen
in b.v. vegetatie en vochttrap. Bij de profielbes'chrijvingen
onthouden we ons van de benoeming in A.B.C.- horizonten,
omdat de discussies hierover nog gaande zijn in Suriname.
Alleen bij de uitgebreide kuilboschrijvingen (bijlage 3)
zullen de horizonten worden benoemd.
I Deklandschap.
II Gebleekt grof zand; droog; plateau; striiikaav-.nuo.
Dit legendapunt kennen we alleen van de foto-analyse. We
hebben er dus geen boringen verricht. Maar gelijk op blz,
1^ gezegd komen de profielen er van waarschijnlijk overeen met het Cassiporatype van de ''bleached deksoils".
De veget'itie is schaars (droogtebestendige savannestruiken),
zodat het witte zand op vele plaatsen onbedekt aan de oppervlakte ligt.
12 Ongebleekte grofzandige stoflemen; vochtig-droog; terrassen; hoog drooglandbos.
ïïe geven t"wee voorbeelden. De dikte en diepte der horizonton v/isselt tamelijk sterk. Het aantal onderscheidon horizonten is ook niet altijd gelijk, omdat b.v. een A]_-horizont
soms v/el en soms niet in een A n - e n een Ai2-horizont verdeeld is.
De dikke Ai wijst op een grote biologische aktiviteit. Vanv;ege de droge ligging kon zich ook een dikke B ontwikkelen.
Dat deze in het 2^ profiel roder is dan in het eerste is
niogelijk een kv^estie van hoger ijaergehalte.
7/e merken nog op dat aan de randen der terrassen de profielen over een korte afstand snel veranderen. Deze zones zijn
echter te smal om in kaart te brengen.
Voorbeelden:
Lijn STj, piket 61.
Vegetatie: bruinhart, slangehhout, prokoni.
O- 10 (m)kV
3
95% 10YR5/2, 5% 10YR7/1 (gebl.korrels);
XOO

- ^9 0-10 (m)kV 3 95% 10YR5/2, 3% 1 0 Y R 7 / 1 ( g e b l . k o r r e l s ) ; l o s
10-45
kV 2 100% lOYRVl
;l3ros
4-5-70 (v)kM
50% 2 , 5 Y 6 / 4 , 50% 10YR5/1 ( k l e u r e n door elkaar)
70-120(v)kM
100% 2,5Y6/6 ; l o s
bros
Lijn eS2, piket 33
Vegetatie: kwali (overheersend), salie, koppi, swietboontjie
O- 35 mKV
2 100% 10YRV2 ;bros
55-100(z)mSK O 40% 10YRV3, 60% 2,5YR5/6(door elkaar) ;rul
100-120(k)2M
80% 2,5YR5/6,20% 10R3/6 ( "
"
);broslos
2 Oude kustvlakte landschap, fluviatiel beïnvloed.
Alle bodemtypen in de oude kustvlakte hebben een zwarte of
bruine meer of minder gehomogeniseerde bovengrond, bestaande
uit lemig fijn zand of fijnzandige leem(vaak mid-grof zand
houdend). Bij de bespreking der diepboorraaien is aangenomen
dat deze laag een Lelydorpafzetting is en afgezet, toen de
huidige topografie reeds bestond. Het argument voor deze
laatste bewering is dat dit fijne zand overal voorkomt,
liggend op geologisch uiteenlopende lagen. Deze discordantie
moet verklaard worden uit het feit dat het fijne zand gesedimenteerd is na een erosie van de onderliggende lagen.
Het fijne zand vormt steeds de A^^ (soms de A u en A12) van
de profielen. De dierlijke aktiviteit is behoorlijk en
humusinfiltratie vanuit deze horizont in de onderliggende
lagen is vaak aanwijsbaar, vVij geloven niet dat klei- of
leemeluviatie belangrijk is geweest (tenzij als opvulling
van "wortelgangen). "Velen menen niettemin dat eluviatie
de verklaring is voor de t.o.v. de ondergrond lichte textuur
van de A]_. we citeren hier stelling II van de disertatie
van Van der Eyk:
De hoge stof-klei verhouding in de bovenste horizonten van
de scholgronden van het oude zeekleilandschap in Suriname
is grotendeels, zo niet uitsluitend, veroorzaakt door
eluviatie van klei uit deze horizonten.
We Genen dat Van de Eyk hier niet hetzelfde op het oog heeft
als wij. Inderdaad neemt het kleigehalte met de diepte toe,
maar de lagen waar de klei uit verdwenen is, blijven achter
als stofklei (leem) lagen en dus niet als fijn zand.
Voor de verklaring van de zandige A-horizonten houden wij
vast aan de theorie van een ander sedimentatie en wel vanwege de boven gebruikte argumenten.
In de scholgronden tenï;/esten van ons karteringsgebied zijn
de bovengronden meer stoffig dan fijnzandig. We wijzen hier
op de ligging van het estuariumlandschap, direkt ten Noorden
van de oude kustvlakte. Het is zeer goed denkbaar dat dit
estuarium andere sedimentatiepatronen een kans gegeven
heeft. Tengevolge daarvan kan de eluviatie bevorderd zijn,
waardoor de stelling van Van der Eyk dus wel zou opgaan
voor dit gebied.
-21 Zwarte-

- 20 21 Zwarte tot bruine gehomogeniseerde fijn tot mid grof zandige leem op rood bruine zware stofleem op (paars), rood en
geel gevlekte zware stofleem;
dras-vochtig; uitgestrekte vlakke schollen; gemengd matig
hoog bos.
Deze legenda-eenheid is van de overzichtsbodemkaart. De uitgebreide legendering is noodzakelijk als men niet op geografische namen wil overstappen.
Aangezien het detaillegendapunt 231.5 het best representatief is voor deze gehele groep volgt de profielbespreking
daar.
22 idem op idem op grof zandige (paars), rood en geel gevlekte stofleem; idem; idem; grassavanne.
Alleen de ondergrond en de vegetatie verschillen van 21.
Ofschoon 231.5 praktisch het zelfde profiel heeft, is toch
een apart legendapunt gemaakt, teneinde de grassavanne op
de kaart te kunnen aangeven.
Dit bodemtype stemt overeen met Van der Eyk's "Coesewijne
serie". Volgens Van der Eyk behoort de Coesewijne serie tot
de "non-bleached deksoils". Indien er op deze gronden savanne 's voorkomen zijn ze van "man-made" origine. Op grond van
de geografische ligging rekenen wij deze grassavanne tot de
oude kustvlakte. Ook in de oude kustvlskte konen immers
zandige profielen voor, zij het dat dit zandig materiaal
mogelijk niet van Coropina-ouderdom is. Waar echter de
ondergrond duidelijk uit Coropinaklei bestaat spreken we van
oude kustvlakte. We geven toe hiermede meer een geologisch
dan een bodemkundig onderscheid te maken.
Zie voor de profielbeschrijving 231.3.
23 idem op idem op (paars), rood en geel gevlekte grofzandige lemen of grof zand; idem; sterk versneden schollen;
matig hoog bos.
De versneden schollen vertonen een scala van bodems als gevolg van verschillen in textuur en topografie. Op de luchtfoto's zijn deze nuances niet te onderkennen. Het legendapunt 23 is derhalve ingevoerd t.b.v. de overzichtsbodemkaart.
Op ieder der versneden schollen kan echter in principe elk
van de typen 231.1 t/m 231.5 en 232.1 t/m 232.'5 aangetroffen
worden. ïeneinde een beter overzicht te krijgen in de talrijke variaties hebben we de legenda in tabelvorm opgesteld.
Binnen de hoofdindeling van vlakke delen en flanken hebben
we getracht de subindeling (die in hoofdzaak op textuurverschillen berust) aan elkaar parallel te houden. Voor een
goed begrip van de voorkomende bodems is het noodzakelijk
de diepboorraaien in de bespreking te betrekken, omdat veel
bodemtypen mede door de topografie bepaald zijn.
231 Vlakke delen.
-231.1-
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- 21 231.1 Zwarte of bruine gehomogeniseerde fijne tot mid-grofzandige leem op roodbruine zware stofleem op los grof zand;
droog-vochtig; stakerig bos.
Dit type treffen we aan op de hoogste delen der schollen,
waar de zandlagen van de Para (de "dakpannen") hoog in het
profiel voorkomen (gewoonlijk beginnend tussen 90 en 120 cm).
Dank zij de tamelijk ondoorlatende B-horizont (de roodbruine
zware stofleem) zijn deze gronden niet extreem droog. De
zandige ondergrond heeft misschien in zoverre invloed dat
het bos stakerig is. In lAoesseerki vinden we meestal secundair bos, zodat daar geen idee te krijgen is van de maagdelijke toestand.
De vlekken in de zandige ondergrond (rood, geel en oranje)
zijn deels aan infiltratie, deels aan gley toe te schrijven.
Ze beginnen op een diepte, waar de homogenisatie ontoereikend
wordt,
Moesseerki, lijn AE, piket 1-4-.
Vegetatie: koppi, paramakka, maripa.
O- 20 (m)KV 2 100% 10YRV5 ;bros-mors
20- 40 (v)SK 1 10% 10YR6/1,50% 2,5 YR6/8,5% 2,5Y7A»35%
2,5YRV8; rul
40- 90 (v)KS
20% 7,5YR8/0,50% 10YR6/8 en 2,5YRV8,50%
10R3/6, rul
90-130 (k)zM
20% 7,5YR8/0,50% 2,5YR4/8,30% 10R3/6;bros
231.2 Profiel als 231.1, maar met bankvorming in de zandend er grond.
Tengevolge van deze bank is het profiel iets vochtiger. De
bank is niet overal even ondoorlatend en alle overgangen van
los zand tot bank komen voor.
De verkitting moet vermoedelijk aan ijzeroxyden toegeschreven worden. De rode vlekken zijn vaak concretie-achtig.
Voor de beschrijving verwijzen we naar bijlage 3» kuil IV.
231.3 idem op idem op grofzandige leem, soms in kleine
depressies gelegen; idem; idem.
In het dwarsprofiel is te zien dat we dit type kunnen verwachten, waar de mid-grof zandhoudende zware stofleem
(22 van de diepboorraaien legenda) in een dik pakket voorkomt,
In de kleine depressies op de hoogste terreingedeelten is dat
o.a. vaak het geval. We vinden dit bodemtype het duidelijkst
op de top in de omgeving van AE, piket 155 (Moesseerki). De
grenzen met verwante bodemtypen zijn dikwijls moeilijk aan
te geven. In het Westen van de samplestrip Moesseerki liggen
de typen 231., 231.3, 231.'^ en 231.5 naast en door elkaar.
De getekende grenzen hebben hier niet meer dan een benaderende betekenis. Soms is de ondergrond praktisch homogeen
rood, meestal echter gevlPkt vanaf 70 cm. Het was niet mogelijk de vlekking in de ondergrond uit te karteren. Voor de
profielbeschrijving verwijzen we naar bijlage 3, kuil II,
-231.4

- 22 231.4 idem op idem tot dieper dan 1.20 m.
Dit type treedt op waar de Coropina stofleem- en kleilaag
voldoende dik is en de drainage zodanig (is geweest) dat
een diep profiel zicli kon ontwikkelen. Het zwaarder worden
van de textuur met de diepte is een normaal verschijnsel in '
het Paralandschap. Eluviatie kan de oorzaak zijn (vgl. blz.
19). Misschien is het profiel nu, t.g.v. de meer of minder
verdichte ondergrond, natter dan tijdens de vorming. De roodbruine horizont is ontstaan door homogenisatie van vlekken.
Voorbeeld:
Moesseörki lijn BG, piket 1,
Vegetatiej
0- 10
KV 2 100% 10YR5/2 ; mors
10- 25
KV 1 95% 10YR4/3,5% 2,5YHV8; murw
50% 2,5YRV8,50% 10YRV3 (door elkaar);rul
vKS
25- -^0
100% 2,5YRV8; plok
40-100 (v)SK
20% 2,5Y 8/0,50% 2,5YR5/6,30% 2,5Y7/8; rul
100-120 (m)SK
231.5 idem op idem op paars, rood en geel gevlekte zware
stofleem.
Dit tjrpe is nagenoeg het zelfde als het vorige, maar het
profiel is nimmer zo droog geweest. Daardoor kon de homogenisatie niet zo diep gaan en bleef een gleyvlekken-zone met
lichte matrix bestaan. Gewoonlijk grenst 231.5 aan 231.4,
maar is niets lager in het terrein gelegen.
Voorbeeld:
Moesseerki, lijn FK, piket 18
Vegetatie: koppi, maripa, sweetboontje.
O- 10
KV 2 100% 10YR3/2 ;raors
10- 20
KV 1
90% 10YR3/3,10% 10YR5/8;murw
20- 30
VKS
60% 10YR5/1,40% 5YR4/6;rul
30- 60 (v)KS
30% 10YR7/1,40% 7»5RV8,30% 10YR5/8;rul
60- 70 (v)SK
60% 7,5YR7/0,20% 10YR4/8,20% 7,5YR5/6;stug
70-120 (v)sK
60% 2,5Y8/0,25% 7,5^3/8,15% 10YR6/8; stug
252 Flanken.
Deze gronden liggen op de flanken van de hoge terreingedeelten. De ligging heeft vooral invloed op de waterhuishouding.
Dwars op de helling komen overgangen voor op korte afstand,
zi3h uitend door verschillen in kleur en vlekking en daarnaast door textuurvariaties. De flankgronden vormen dan ook
gewoonlijk slechts smalle stroken.
252.1 zwarte tot bruine meer of minder gehomogeniseerde fijn
tot mid-grofzandige leem, vaak met roestvlekken op bruinig
mid-grof tot grof zand.
Dit tjrpe is als een pendant van 231.1 te beschouwen. De humeuze bovengrond is meestal goed gehomogeniseerd, terwijl
roestvlekken niet voorkomen (de legendering is een samenvattende beschrijving van alle bovengronden van de typen 232.1
V m 232.5). De zware B-horizont ontbreekt of is van geringe
-betekenis-

- 25 betekenis, een gevolg van de ligging. Dat de zandondergrond
meer bruin dan rood gevlekt ie schrijven we toe aan de grote
doorlatendheid van deze gronden. Daardoor kan het ijzer uitgespoeld worden; de bruine vlekking wordt waarschijnlijk in
hoofdsaak door organische stof veroorzaakt.
Voorbeeld:
Moesseerki, lijn AE, piket 6.
O- 25 kW-kV 3 100% 7,5YR3/O;mors
25- 50 (a)kV
1
85% 10IR5/6,15% ?,5IR6/8;rul
50- 80 (m)kV
80% 10YR5/6,20% 2,5IR5/8;rul
8O-I3O (m)SV
80% 10YR7/6,20% 2»5YR5/8;murw
Er bestaan zandiger profielen van dit type.
252.2 idem op meestal sterk gebleekte, zwak gevlekte midgrof tot grof zandige leem
Een donkere bovengrond rust via een overgangshorizont op een
jraktisch geheel gebleekte ondergrond, waarin vaak kaolien
voorkomt. Plet zeldzame voorkomen wijst er op, dat aan bijzondere condities moet zijn voldaan, wil deze bodem zich
vormen. Een van deze voorv/aarden is een zeer intensieve ontwatering. De bodem wordt dan ook gevonden vrij laag op de
hellingen, terwijl de ondergrond gewoonlijk tot op grote
diepto zeer zandig is. Bovendien heeft de kaolien een zeer
bleke •:lei;r. Dit type komt vooral voor op de kaplienranden
tussen piket 7 en 11 van lijn AE (Moesseerki); vgl. ook
blz. '"•1 en 11.

Voorbeeld;
Moessecr]:!, lijn AE, piket 9.
O- 30
(k)V 3 100% 10YR3/l;bros
30- 50
KV 2 100% 10YR3/2:murw
50- 80 (m)c2
80% 10YRVl,20% 10YR8/3;plok
80-120 (v)rEK
80% 2,5Y7/0,10% 10R5/8,10% 7,5YR6/8;truf
252.3 idem op gelig zeer grof zand.
Een zeer zendig profiel. De ondergrond kan zeer grof zijn.
Het type ]:oiiit slechts sporadisch voor, waar zeer steile
flanlron \or^e en lage delen scheiden.
Voorbeeld:
Moesseerl:!, lijn HG, piket 3
0~ 55
KV 3 100% 10YRV3;rul
35- 50
KV 1
70% 10YR5A,30% 10YR7/8;rul
50- 65
KV
10% 10YR7/1,40% 10YR7/6,40% 10YR5/4,10%
• •
10YRV^;truf
in'
6 5 - £0
60% 7,5YR8/0,20% 10RV8,20% 10YR5/6;plak
90% 2,5Y8/0,10% 10YR7/6;plak
80-^1-20 (n / 252,4 i•de::i op terk gebleekte rood en geel gevlekte zv/are
stofj.cj
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-• 24 is bruingrijs en vaak zijn roestvlekken aanwezig. Gewoonlijk
liggen deze profielen onder aan de flanken of centraal in
vrij kleine depressies.
Voorbeeld:
Moesseerki, lijn AE, piket 15
O- 15
kV 2 100% 10YR3/3;bros
15- 50
KM 1 100% lOYR5A;rul
50- 80 msK
80% 2,5Y6A,20% 7,5YR 6/6;rul
80- 90 msk
60% 10YH6/1,20% 2,5YRV8,20% 7,5YR5/8
90-120
mk
20% 2,5Y8/0,40% 7,5RV8,40% 10YR7/8
232.5 idem op idem met zandlenzen
Dit onderscheid is een keer gemaakt. Het profiel is een
overgang tussen 231.5 en 232.4, maar bevat bovendien veel
grof zand in de ondergrond.
Dit zand is vermoedelijk colluviaal. Het wordt algemeen aan
de randen der bredere zwampen aangetroffen. Vgl. diepboorraai D4 D', legendapunt 10.7 blz.l2.
5' Estuariumlandschap met resten van de oude kustvlakte.
31 Dunne, soms venige bovengrond op geel gevlekte (stof)
klei, vaak binnen 1.20m overgaand in venige klei; nat;
zwamp; pina- en matakkibos.
en
311 idem op idem, binnen 1.20 m overgaand in venige klei;
idem; idem.
Praktisch de gehele noordhelft van de overzichtsbodemkaart
bestaat uit aeze gronden. Het voorkomen van venig materiaal
in de bovengrond is dik?/ijls een locale kwestie. Op de foto
zijn deze plekken niet te vinden. Zelfs voor de detailkaart
Toevlucht zijn ze te klein om in te tekenen. Op het voorkomen van venig msiteriaal in de ondergrond binnen 1.20 m
is in Toevlucht wel gekarteerd. Zeer gelukkig is dit
criterium niet, aangezien over het algemeen de topografie
noch de vegetatie zich er bij aansluiten. Soms zijn deze
plekken wat natter; de klei is dan niet of nauwelijks gei'ijpt. Indien het venig materiaal niet binnen 1.20 m aangetroffen vrordt, begint het op een grotere diepte. Soms komt
het niet voor, vgl. diepboorraai AD, Toevlucht. Als hoogtelijn voor de veenondergrond, speciaal om de scholletjes
heeft deze bodemgrens dus wel betekenis. Wc merken nog op
dat de matrixkleur vaak licht olijfgrijs tot geel is; zie
ook blz. 17 bovenaan.
Voorbeeld (van 31):
Toevlucht, lijn AD, piket 14,70.
vegetatie: pina, matakki
O- 20
20- 60
60-90
90-120

(v)KS
(w)SK
(w)sK
(w)K

5
2
2
2

85%
60%
80%
100%

5Y4/l;plok
15% 7,5YR5/8 roest
10YR6/1,30% lOYR'3/3,10% 5YR6/8;mals
5Y6/1,20% 10YR5/6;glad
5Y6/1; klef
-Voorbeeld*

- 25 Voorbeeld (van 311):
Toevlucht, lijn EH, piket 14 (laag gelegen; zeer nat)
O- 20 pegasse 100% 5YR3/1; slap
20- 90
(7/)K 2 100% 5Y6/2; slap
90-120
UK 3 50% 5Y6/2(klei),50% 5ÏR5/2 (veen); slap
32 Venige bovengrond op geelgevlekte stofklei, soms binnen
1.20 m in venige klei overgaand; nat; zwamp; pina- of pinaen matakkibos.
Ook dit type kan als een profiel van 31 opgevat worden. De
herkenning op de foto berust op de vegetatie (overwegend
pina), elders op boringen, b.v, in de lijn R3T2 (lijn Carolina),
33 Venige bovengrond op zwak geel gevlekte (stof) klei,
tussen 70 en 100 cm overgaand in venige klei; nat; open
zwamp; gras- en rietvegetatie.
De grote open zwamp in het midden van de overzichtsbodemkaart ligt tussen de relatief hoge terrassen met steile
hellingen van het deklandschap.
Hierdoor is de afwatering sterk belemmerd. Het bodemoppervlak is onregelmatig, vooral ten gevolge van de graspollen.
Het profiel is vri<j uniform, alleen de dikte der horizonten
varieert. De vlekken, die ondanks het anaerobe milieu voorkomen hebben hun ontstaan waarschijnlijk te danken aan zuurstof, afkomstig van de dode organische stof. Tijdens onze
opname stond het water 30 - 80 cm hoog (november, einde
grote droge tijd).
Voorbeeld:
Lijn R3T2 (lijn Carolina), piket 36.
Vegetatie: mokko mokko, waterlelie e.a.
50- O
vmter
0-20 veen
100% 10YR3/1
20-30 resten organisch, materiaal, 70% 10yR7A,30% 10YR3/1;
^lap
50-90
(w)K 2
90% 2,5Y7/1,10% 5Y6/6;klef
dieper dan 90 cm venig.
Aan de rand van de zwampen is de bodem vaak reeds vanaf 50 cm
venig. De vegetatie is zeer dicht met o.a. bebe, baboen en
grassen. De boaen zijn niet hoog (max. 5 m.).
34 Geel en bruingevlekte grofzandige lemen; dras-vochtig;
kleine scholrestanten; matig hoog bos.
De profielontwikkeling op deze schollen is niet steeds dezelfde. De bodems op de grotere scholrestanten verschillen
weinig van die op de versneden schollen in het oude kustvlak•fce landschap. Over het algemeen zijn ze minder rood (zowel
de vlekken als de gehomogeniseerde horizonten), maar geel of
geel-bruin. Waar de scholrestanten kleiner worden is de bodemvorming minder duidelijk. Kenmerk is de zandige ondergrond, die op v\risselende diepte kan beginnen. De kleinste
-schollen-

-26 scliollen, zoa^ls die in Toevlucht sign uitgekarteerd, zijn
op de foto noch in het veld te herkennen. De vegetatie en
de topografie zijn de zelfde als in de omgeving. Alleen d.m.
V, boringen kan men hier uitsluitsels krijgen; vgl. hlz.lG
Voorbeeld:
Toevlucht, lijn AD, piket 12.
O- 20 (w)SK
3 95% 512/1,5% 10YR5/8;truf
20- 40 (w)sK
2 70% 2,5YVO,30% 10YR6/8; plok
40- 65 (w)sK
2 90% 2,5YV0,10% 10YR6/8; mals
65-120 kZ - (k)Z
100% 2,5Y5/2; bros
4. Rivierdallandschap, door de huidit^e rivier bei'nvloed.
41 Rood en geel gevlekte zware stofleen; dras-vochtig; oeverwallen; oevervegetatie (maripa, kroebarra).
De oeverwallen zijn het duidelijkst in de omgeving van
Carolina. Verder naar het Noorden nemen ze in hoogte af en
tenslotte verdwijnen ze geheel. Bij Carolina bestaan ze uit
twee ruggen, waarvan een direkt langs de rivier gelegen is,
terwijl de andere ongeveer 25 m landinwaarts ligt. Deze is
misschien geheel of gedeeltelijk opgeworpen tijdens de plantagetijd. De profielen op de oeverwallen lijken veel op die
in de oude kustvlakte. Dit impliceert niet dat we de oeverwallen als een soort terrassen moeten zien, aangezien ze in
dezelfde vorm ook in de jonge kustvlakte voorkomen, waar ze
onmogelijk terrassen kunnen zijn. Daarentegen is het v/el
mogelijk dat terreinen, die tot nu toe tot de schollen gerekend werden, in feite riviorterrassen ojf oeverwallen zijn.
Nader onderzoek naar kleimineralen, textuur en andere eigenschappen is noodzakelijk.
Voorboeld:
Carolina, lijn R3S2, piket 0.
Vegetatie: kroebarra, sv/eetboontje, maripa, a^varra.
O- 15 (v)KS
3 100% 10YR5/6; los-bros
15- 40 (w)KS
1
30% 10YR7/2,40% 10YR6/6,10% 5YR5/'8,20%
10YR7/8,kleuren door elkaar:bruin-geel;
rul
40- 80 (w)SK
40% 10YR8/4 en 40% 10YR?/8,20% 2,5YR4/6;
80-120 (w)Sk - (w)sK80% 7,5YR7/0,20% 10YR6/8;plok
*^^^
42 Geel, soms rood en geel gevlekte stofkleien; dras; vloedstrook; zoet-watervloedbos (kroebarra).
De kroebarravegetatie is gebonden aan regelmatige overstroming. Op de foto is de kroebarra gemakkelijk te herkennen aan
de grote, donkere, bloemkoolachtige kruinen. Tussen de bodems
onder kroebarra- of onder b.v. pina- en matakkibos blijkt
echter niet veel verschil te zijn. Dit geldt althans voor
Toevlucht. We vonden daar geen statistische verschillen in:
dikte van de bovengrond (Ai), textuur, frekwentie van de
vlekken en diepte van de reductiezone. De profielen onder
kroebarra hebben op iets geringere diepte de venige klei-ondergrond-

- 27 ondergrond, doch dat is een gevolg van de ligging tussen de
sciiolletjes. Bodemkundige verschillen, zich uitend in profielopbouw, hehhen we niet kunnen konstateren. Misschien dat
niet vergeleken grootheden (matrixkleur, konsistentie) een
divergentie aangeven. Opvallend voor de kroebarrastrook is
het door het vloedwater "schoongeveegde" oppervlak en de
dunne ondergroei. Het is natuurlijk jammer dat een op de
foto gemakkelijk te onderkennen beeld als van een kroebarrabos niet korrespondeert met een uitgesproken bodemeenheid.
Voorbeeld:
Toevlucht, lijn AE, piket 3
0- 20
KV 2 100% 10yR5/6; rul; houtskool
30% 5YR6/1,45% 7,5YR6/6,20% 7,5R3/8;truf
20- 45 (v)SK 1
40% 7,5YR7/0,50% 5YR6/8,30% 10YR7/8;stul
4 5 - 90 (w)sK
95% 7,5YR6/0,5% 10YR5/8;glad
90-120 (w)K
43 Bruine fijnzandige leem op gebleekte rood en geel gevlekte stofklei, tussen 90 en 120 cm in (mid-)grof zandige stofklei overgaand; drasvochtig; gewoonlijk scholranden; drasbos.
Dit tjrpe hoort niet specifiek tot hot onderhavige landschap.
We hebben het ertoe gerekend, oia,dat we het alleen in het
jonge rivierdallandschap hebben aangetroffen. De schollen
zijn laag en misschien van Goropina-ouderdom.
Vgl. ook legendapunt 45.
Voorbeeld:
Moesseerki, lijn PK, piket 12
O- 20
vK 2 100% 10YR3/ljmors
20- 50
vK 2 100% 10YR2/l;murw
50- 60
vK 1 100% 10YR2/l;truf
60-100 (w)sK
30% 7,5YR7/0,40% 10R4/6,7,5YR5/8;plok
100-120
msK
40% 7,5YR7/Oj4O%.74;5Y^5/6,20%;-löB5/6
44 Geel en bruingevlekte, soms zwak rood gevlekte fijnzandige zware lemen en kleien; dras-vochtig; jonge fijnzandige
schollen van fluvio-mariene oorsprong; drasbos.
Behalve op de betreffende scholletjes wordt ook langs de
rand van 'de schol bij AE, piket 5 (Moesseerki) dit type
aangetroffen. Waarschijnlijk hebben daar colluviale verschijnselen een rol gespoeld. De diepte en de lemigheid
van de fijnzandige horizonten lopen soms sterk uiteen.
Kenmerkend voor deze scholletjes is de hoge pH (vgl.diepboorraai F2R21). Deze wijst op mariene herkomst of althans
op brak water kondities tijdens de afzetting.
Misschien is de fijnzandige schol langs F2R4 oorzaak van het
afbuigen van de Surinamerivier naar het oosten. Even ten
Zuiden van Jodensavanne bevindt zich een granietopduiking,
zodat de rivier hier weer moet afbuigen, nu naar het Noorden.
Op deze wijze zou de "neus" kunnen zijn ontstaan.
Zie voor de beschrijving bijlage 3, kuil V. Vergelijk ook
de diepboorraaien AE, piket 0-3 en P2R4.
-45-
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45 Bruine tot zwarte grofzandige leem op geel of rood en
geel gevlekt lemig grof zand of grofzandige leem; dras;
scholcentra; drasbos.
De zelfde scholletjes als van 45 zijn hier in het geding. Op
een ondergrond van stugge Coropinakleien rusten afzettingen
van verschillende herkomst. Pijn zand van vermoedelijk
fluvio-mariene herkomst, maar ook grover zand van colluviale
en fluviatiele inhreng is aanwezig. Gewoonlijk is dit zand
het bouwmateriaal van de ovaalvormige kernen van de lage
scholletjes. Aangezien de profielen sterk uiteenlopen, volstaan we net de volgende globale beschrijving:
O- 30 bruine humeuze fijnzandige leem
5O-IOO geel gevlekt lemig mid-grof zand
100-120 rood en geel gevlekte grofzandige leem.
4-6 Bruine grof zandige lemen, in ondergrond rood gevlekt;
dras-vochtig; kleine scholrestanten; matig hoog bos.
Deze schollen zijn te vergelijken met die van 3^ van het
estuariumlandschap. Vanwege hun ligging langs de rivier
hebben ze een betere ontwatering, waardoor rode vlekking
kan optreden. Soms is de ondergrond hard, zelfö banken kunnen voorkomen.
Voorbeeld:
Toevlucht, lijn AE, piket 4.
O- 30 (q)vaK 2 85% 10YRV3,15% 10YR6/8:rul;houtskool
50- 55
qSK
70% 7,5YR6/0,15% 7,5RV8,15% 10YR7/8;rul
55-120 (q)sK
60% 2,5Y7/0,30% 7,5RV8,10% 10YR6/8;stug
tot hard, begin van bankvorming.
47 Ongevlekte fijnzandige leem op humeuze klei; nat; vloedstrook; zoetwatervloedbos met manggro of wattrabebe en
maumau.
Deze gronden vinden \ve op recente of vrij recente aanslibbingen, waarvan het rijpingsproces nog in het eerste stadium
verkeert. Langs kreken en rivieroevers komt ook vaak een
smalle strook voor onder mokko mokko vegetatie. De hoge pH
vanaf 40 en. wijst er op dat het rivierwater nog behoorlijk
brak moet zijn. Organoleptisch onderzoek doet zulks echter
niet verwachten. Vgl. diepboorraai AD tussen piket O en 1
(Toevlucht) en in Moesseerki F2R4,
Voorbeeld:
Toevlucht, lijn AD, piket 0.
O- 40 KV 5 40% 10YR5/1,50% 10YR/6;glad;pH 4;de grondmassa wordt door houtresten en wortels bijeen
^0-200 K
3 100% 5B5/l;dun;pH 7.
gehouden
48 Ongovlekte humeuze klei op grof zand; oeverbanken;brantiJJirekt langs de rivieren op een langzaam aflopende oever en
verder langs de kreken staat brantimakka. Het zand, dat veraer landinwaarts op een diepte van 2 - 4 m zit en dat ook ban^<:en in de rivier kan vormen, komt hier hoger in het profiel.
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-29 5 Oude rivier- en kreekdalopvxillingen.
51 Grijsbruine fijnzandige leen op gebleekte rood en geel
gevlekte stofklei; dras-vochtig; eilandjes in de dalopvullingen; drasbos.
De term "eilandjes" is ainder gelukkig gekozen. Bedoeld wordt
dat dit bodemtype voorkorat op de liogere delen in de dalopvullingen, b.v. langs de randen (overgang naar de hogere
terreingedeelten). Op de foto zijn deze plekken te herkennen
aan een iets betere vegetatie in de depressies. Het belangrijkste onderscheid met de overige gronden van deze hoofdgroep is de relatief mooie bovengrond. Vaak bevindt zich
echter tussen de 20 en de 30 cm. een zone met roestvlekken.
Voorbeeld:
Moesseerki, lijn PK, piket 17.
0-6
kV 2 100% 10YR$/3;mors
6- 25
KV 1
80% 2,5Y6/0,20% 10YR6/6;plok
25- 50 (V)E:S
30% 2,5Y7/2,70% 10YR6/8;plok
50- 60 (v)SK
50% 2,5Y7/0,30% 10YE6/6,20% 10R5/8;stug
60-105 (V)SE:
90% 2,5Y8/0,10% 10R5/8;stul
105-120 (V)SK:
60% 2,5Y8/0,20% 10YR7/8,20% lORVSjstug
52 Rood en geel gevlekte zware stofleen tot stofklei; dras;
vlakke delen; drasbos.
Kenmerkend is de dunne bovengrond en de (bruin)rode vlekking
in de ondergrond. Vaak liggen 52 en 55 naast elkaar en zijn
de overgangen zeer geleidelijk. Gewoonlijk echter ligt 52
iets hc^er of heeft anderszins iets betere afwateringscondities. In de g-bieden van deze rood gevlekte klei, die in de
depressies tussen de schollen, maar ook in een brede strook
langs de rivier voorkomt, zijn de meeste resten van de oude
plantages gevonden- (trenzen en grotere afwateringswegen).
Voorbeeld:
Moesseerki, lijn AE, piket 2.
O- 10 vKS 3 100% 10YRV3;raors
10- 55 (w)lCS 1 4 0 % 2j5Y7/0,40% 2,5Y6/8,20% 10YR5/8,geen
duidelijke matrix,kleuren door elkaarjtruf
55- 90 (w)iSIC
60% 2,5Y7/0,20% 10RV8,20% 2,5Y6/8;plok
90-130 (vj3)K
80% 7,5YR7/0,20% 2,5I6/8;stul-mals.
53 Geel gevlekte zware stofleem tot stofklei; dras-nat;
zwampdelen; pina of drasbos.
•^® ^ode vlekken van 52 ontbreken; de bovengrond is zeer dun
(lOcm) en ongevlekt of ontbreekt in het geheel, in zoverre
dat vlekking reeds vanaf het maaiveld voorkomt. Sons houdt
de vlekking al binnen 1.20m op en heeft de ondergrond een
homogene matrix kleur, b.v. 2,5Y6/0.
O- 40 (w)ic:s 3 70% 10YR6/1,30% l0YR6/8;plok
;"~ 60 (w)SK 1 70% 2,5Y6/0;20% 7,5ïE5/8,10% 2,5YR6/8
bü-120 (r:)BK
70% 2,5Y6/0,30% 10YR6/8;mals
-54-

- 30 5^ Geel of geel en rood gevlekte zware stofleem tot stofklei,
tussen 60 en 120 cm in grofzandige (stof) klei overgaand;
dras-nat; zwanpranden; pina of drasbos.
Dit type komt voor aan de randen der zwampen. Het ia een 55
profiel (soms 52), maar in de ondergrond treffen we op verschillende diepten beginnend zandlenzen aan. Dit zand kan
nid-grof tot zeer grof zijn. Het is waarschijnlijk colluviaal
van de hellingen gekomen, en door het water over een betrekkelijk geringe afstand verder getransporteerd. Het zand is
meestal meer of minder afgerond.
55 Geel gevlekte stofklei, tussen 60 en 120 cm. in venige
klei overgaand; nat| zwampdelen; pina- of bamboebos.
In principe tot 60 cm een profiel als 53» maar in de ondergrond komt veen of venige klei voor. De diepte waarop het
venige materiaal begint varieert vrij sterk en kon daarom
niet in kaart gebracht worden. De aard, kleur en ouderdom
van het veen verschilt van plaats tot plaats- Boven de
venige laag is dikwijls een gereduceerde horizont zonder
vlekken te onderscheiden, gewoonlijk niet dikker dan 10 of
15 cm. Gewoonlijk liggen deze profielen op de laagste en
natste delen der zwampen, doch noodzakelijk is zulks niet.
56 Venige klei op rood en geel gevlekte stofklei; nat;
jonge geulopvullingen zwampbos.
Deze gronden vinden we in kleine depressies of centraal in
grotere depressies. De dikte van de venige bovengrond wisselt. Alleen d.m.v. boringen kunnen deze typen opgespoord
worden. We vonden ze alleen in Moesseerki.
Voorbeeld:
Moesseerki, lijn AE, piket 19.
0-55
UK
100% 10YR2/2;plok
55-50 (W)SK:
60% 10YR6/1,40% 10YR6/8;stul
50-80 (w)sK
25% 2,5Y6/0,50% 10RV6(concretie3),45%
10YR6/8;mals
80-120 (w)sK
50% 2,5Y6/1,55% 10YR6/8,15% 10R5/6;mals
57 Geelgevlekte stofklei met donkere matrix; idem; idem.
Deze gronden kunnen venig zijn. De donkere matrix wijst op
invloed van een vroegere vegetatie. 57 komt sporadisch voor
- centra kleine depressies - en dan nog over een zeer kleine
oppervlakte. Daarom is het mogelijk dat zelfs op de detailbodemkaart Moesseerki niet alle plaatsen staan aangegeven.
Voorbeeld:
Moesseerki, l i j n AE, p i k e t 10
O- 10 (w)SK 5 80% 10YRV2,20% 7 , 5 Y R 5 / 6 ( w o r t e l r o e s t )
10- 30 (w)K
1 80% 10YR5/1,20% 7 , 5 I R 6 / 8
50- 70 (w)K
70% 5Y6/1.30% 7,5YR5/8
70-120 (w)K
85% 5Y6/1,15% 10YR6/6.
- 34 ~

- 31 34 Beknopt geologisch, en bodemkundig overziciit van de studiekartering 7/ie sa V/inie.
In de paragrafen 21, 22 en 23 is de geologie van Suriname
besproken, terwijl in paragraaf 31 ingegaan wordt op de situatie in Wie Sa Winie. Bc'^siivcarzjende en geologische processen komen ter sprake in de paragrafen 32 en 33. In de nu
volgende paragraaf trachten we het besprokene overzichtelijk
te rangschikken en eventueel van nieuwe aantekeningen te
voorzien. We maken daarbij gebruik van de stratigrafische
tabel van Montagne en van de hoofdindeling van de legenda
van onze bodemkaart. Het overzicht is rijkelijk speculatief,
doch wij hopen toch enige lijn te brengen in de gecompliceerde hoeveelheid veelal onvolledige gegevens, waarover
we beschikken. Opgemerkt zij dat de beweringen t.a.v. de
verschillende landschappen alleen gelden voor het karakter
ervan in ons gebied.
Onder-Coesewijne: ongelaagde kaolien met zandlenzen onderin.
De kaolien is waarschijnlijk van uit het
binnenland fluviatiel aangevoerd.
Deklandschap; mogelijk aanwezig, misschien
plaatselijk vrij dicht aan de oppervlakte,
,
Oude kustvlakte: aangeboord in Moesseerki,
lijn AS:
piket 7-11 (1 m.-2.50 m)
piket 15 (+ 4 m)
lijn D^D',piket % ( + 3 ia)
In het estuarium- en rivierdallandschap
wordt evenmin als in de opvullingen van
de oude lopen kaolien aangetroffen.
Boven-Coesewijne: kleihoudend of lemig zand, meest zeer grof.
Moeilijk te determineren.
Deklandschap: niet gevonden
Oude kustvlakte: misschien boven de kaolienlaag in Moesseerki,
lijn AE, piket 7-9.
In andere landschappen zeker niet aangetroffen.
Hickerie zandpakket: grof zand.
Deklandschap: waarschijnlijk in ondergrond, misschien plaatselijk aan oppervlakte.
Oude kustvlakte: misschien behoren de
onderste zandlagen tot het Nickeriezandpakket. Moesseerki,
lijn ÈE, piket 2 (+ 4 m)
piket 7-9 (2-4 m)
piket 11-12 (2.50 m -4 m)
In de ander landschappen is hot Nickeriezandpakket niet aangetroffen.
-Paraserie-

- 52 Paraserie: bladderige gevlekte klei, vermoedelijk van mariene herkomst.
Deklandscliap: dit landschap bestond reeds (in zijn
huidige vorm?), toen de Parakleien gesedimenteerd
werden. Hi^jr kunnen dus geen Para-afzettingen
voorkomen.
Oude kustvlakte: de Parakleien treffen we in de
gehele oude kustvlakte aan, gewoonlijk vanaf
+ 50 cm.- 2 m, plaatselijk tot meer dan ^ m.
fParageulen). Zandlagen kunnen voorkomen.
Estuariumlandschap: restanten van de Para-afzettingen komen voor als schelletjes.
Rivierdallandschap: een enkel scholletjeis overgebleven.
Dalopvullingen: onder het opvullingsmateriaal,
dat van jongere datum is, kan Paramateriaal
zitten.
Lelydorpserie: kleihoudende fijne tot zeer fijne zanden.
Tussen de afzettingsperiode van de Para- en de
Lelydorpserie heeft waarschijnlijk een belangrijke regressie plaats gevonden, waardoor de oude
kustvlakte sterk versneden werd.
Deklandschap: voorkomen niet mogelijk
Oude kustvlakte: vermoedelijk alle bovengronden;
de dikte is niet overal gelijk.
^^ ^
Estuariumlandschap: niet duicielijk, wa?.rschijnljjk
weggeërodeerd tijdens de regressie na &@ afzetting
van de Lelydorpserie.
Rivierdallandschap: niet aangetroffen.
Dalopvullingen: niet duidelijk, plaatselijk als
vrij dun colluviaal dek. Mogelijk stammen de
kreekdalopvullingen van een periode tussen de
Para- en de Lelydorpserie.
Demerara: waarschijnlijk hebben we in ons gebied met minstens twee afzettingsperioden te doen:
1 direkt na de regressie, volgend op de Lelydorpafzetting. In deze periode kunnen de fijnzandige schelletjes (blauw gereduceerd, met pH 8)
gevormd zijn. Misschien v/erden de kreekdalopvullingen deels in deze tijd gesedimenteerd.
2 het tijdvak overeenkomend met de afzetting van
de jonge kustvlakte. Het estuarium is toen
dichtgeslibd, terwijl de fijnzandige schelletjes, evenals de Pararesten bedolven werden.
Het is niet aannemelijk dat de kreekdalopvullingen van zo'n recente datum zijn. Misschien
moeten we deze periode in verschillende re- en
transgressiefasen opsplitsen. De gronden van
het estuariumlandschap zijn jonger dan die van
de dalopvullingen en dan de ondergrond van het
rivierdallandschap.
In het Deklandschap en in de oude kustvlakte
wordt geen Demeraramateriaal aangetroffen.
-Resumerend-

- 33 ResuaL.rend en achematiserend krijgen v/e het volgende
overzicht:
Deklcndschap
: ouder dan de 'Paraserie
..Oude kustvlakte
; Para- en Lelydorpserie
Dalopvullingen
: tussen Para- en Lelydorpserie of
direkt na de Lelydorpserie.
Rivierdallandschap : Deraerara, direkt na de Lelydorpserie.
Estuariuïïilandschap : Demerara, 2® of latere afzettingsfase.
Riviereilanden.
Diverse ontstaanswijze komen voor. Zeer summier beschrijft
O'Herne de mogelijkheden (lit. ). De beide eilanden in het
Hoorden van ons gebied zijn van het "vasteland" afgesneden
door de rivier. De tussen vasteland en eiland stromende
kreken hebben de neiging zich te verbreden, zodat de eilanden
steeds verder in de rivier komen te liggen. Op deze wijze
kan eveneens het eiland bij Gelderland ontstaan zijn, doch
het is ook mogelijk dat het door "opwas" op een zandbank :
gevormd is.
5^2 Bodemkundige processen.
De belangrijkste bodemkundige processen of faktoren, die
hier voor een zeer korte bespreking in aanmerking komen
zijn: vJ-'.Z.^cz'' ^Z: .Ickking, uitspoeling, homogenisatie
en vep-nvorming. ~In de voorafgaande paragrafen is daar
reeds fragmentarisch aandacht aan besteed.
Uitdrogingo

De sedimenten in ons gebied, speciaal van de oude kustvlakbe, zijn vermoedelijk t.g.v, de verschillende regressies jilousoling en rigorous droog gelegd.
Dat is dan de oorzaak van de stugheid en de dichte pakking
en misschien van de bladderigheid van deze kleien. De
uitdroging in de zwampgebieden heeft niet of zeer geleidelijk plaats gevonden en moet toegeschreven worden aan
verdamping, in hoofdzaak de verdamping door de vegetatie.
Deze gronden zijn niet •:.f half gerijpt.
Vlekking.
De veelvuldig voorkomende rode en gele vlekken worden
als ijzerverbindingen (hydroxyden) gezien. Voor zover
wij weten zijn er geen analyses van_^gemaakt. Rode vlekken
bevatten volgens de gangb8.re theoriën meer ijzer of ze
zijn feller gedroogd. Voor de vorming van vlekken is zuurstof noodzakelijk. Zo kunnen levende wortels in rode
vlekken een geelkleuring te weeg brengen, terwijl omgekeerd gelo vlekken in de direkte omgeving van dode wor•^-T - '-,r.r^^ v-iin-np-n iri ,=^iiren Tt.E.v. zuuTstofopnamo), Het
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Velen nemen klei-uitspoeling aan o.a. als verklaring voor
het ontstaan van de stoffige lagen (vgl. blz. 14). Duidelijke klei-inspoeling hetben we niet vaak geconstateerd.
Humusinfiltratie komt dikwijls voor, mits de te infiltreren laag niet te diclit gepakt is. Over het uitspoelen van
sesquioxyden kunnen wij, bij gebrek aan analyses geen
uitspraak doen.
Homogenisatie.
De homogenisatie speelt in de tropen een grote rol. Als
het profiel niet te nat is ontstaan zeer diepe A-,'s.
V/ormen en plantenwortels spelen een grote rol bij dit
proces. Is de textuur vrij zandig dan treden mieren meer
op de voorgrond."Ben merkwaardig verschijnsel in de drasse
gebieden is het voorkomen van kawfoetoes (koeiepoten).
Kawfoetoes zijn grotere of kleinere terreinoneffenheden
(doorsnede + 20 cm. -2 m; hoogte + 10 cm -50 cm). Ze zijn
opgeworpen door wormen en bestaan~uit wormproppen of gewezen wormproppen. Ze kunnen het oppervlak zeer onregelmatig maken. In de natte perioden staat tussen de l5;awfoetoes water, zodat de kawfoetoes de wormen dan toü'^
vluchtheuvel dienen.
I
Veenvorming.
Veen ontstaat als er meer plantenmateriaal wqrdt gevormd
dan er in dezelfde tijd kan vergaan. Bij afwezigheid van
zuurstof (natte omstandigheden) kan gemakkelijk veen gevormd worden. Eomt het water te hoog te staan, dan is
plantengroei niet meer mogelijk, In ons karteringsgebied
wordt veen en venige klei vooral gevonden langs de randen
der oude lopen en in kleine, vrij ondiepe depressies. In
de centra van de grote depressies stond het water te hoog
voor plantengroei, terwijl op de hogere terreinen het
plantenmateriaal snel werd afgebroken.
'^ VEGETATIE VAN WIE SA WINIE.
De luchtfoto-interpretatie t.b.v. de bodemkaarten steunt,
naast het drainagepatroon (relief), en de geografische ligging vooral op de vegetatie en het landgebruik. In ons karte^ ringsgebied is de vegetatie een der belangrijkste gegevens,
m In het veld worden de bodemkundige waarnemingen vergeleken
" met het beeld van boomkruinan, dichtheid van de begroeiing,
zoals deze op de foto te zien zijn. Het is derhalve van groot
belang de correlatie te kennen. Tot de karteringswerkzaamheden behoort dan ook de (kwalitatieve) opname van de vegetatie
in de omgeving van het boorpunt.
we hebben getracht de specifieke vegetatie althans de
irekirentst voorkomende bomen en struiken, bij iedere onderscheiden bodemeenheid na te gaan. Een van de eerste - uiter, , aard al lang bekende - ervaringen is dat de vegetatie meer
reageert op een bepaalde vochttrap dan op een grondsoort.
Alleen de pH en in extreme gevallen de bodemvruchtbaarheid
-werken-

- 35 werken selekterend. Daarnaast kunnen we een oevervegetatie'
onderkennen in on.s gebied, met name brantiEiakka, manggro,
wattrabebe en nokko-mokko voor de stroken direkt langs de
rivier. Achter de minder hoge oeverv/allen en daar v/aar geen
eigenlijke oeverwal is, komt veel kroebarra voor. Deze boom
eist een regelmatige overstroming met zoet water (zie ook
blz. 19 en 20). Opvallend is dat, voor zover ons bekend,
alleen langs de Surinamerivier kroebarra wordt aangetroffen
en niet langs de andere rivieren in Suriname,
ï/ij hebben a-\n deze kartering geen vegetatiekaart toegevoegd,
enerzijds omdat veel moer dan een vrij grove benadering met
de ons beschikbare gegevens niet mogelijk was, anderzijds
omdat een dergelijke grove vegetatiekaart gemakkelijk in
de legenda van de bodemkaart verwerkt kan worden. In plaats
daarvan hebben we getracht de opgedane kennis over de
correlatie vegetatie-bodem systematisch te verwerken in
frekwentietabellen. Ons stond een tabel voor ogen, waarin
de frekwentie van de opgenomen bomen per bodemeenheid wordt
aangegeven. Daar we menen dat de vegetatie in eerste instantie reageert op de vochttrap achten we een rangschikking
naar vochtigheid gewenst, zowel voor de bodemtypen als voor
de boomsoorten. Aangezien het niet zinvol is alle bomen in
de tabel te betrekken, omdat deze dan te groot wordt, is
vooraf nagegaan welke boomsoorten het frekwenfest voorkomen.
Een 23-tal bleef over.
De "vochtvolgorde" werd aldus bepaald. Bij alle bodemtypen
van ieder der in de legenda onderscheiden vochttrappen werd
de voorkomensfretoentie van elk der 23 bomen vastgesteld.
De vcchttrappenklassen konden niet zonder meer onderling
vergeleken worden, omdat de aantallen waarnemingen per
vochttrap uiteenliepen, nl.:
I droog-vochtig
8 waarnemingen
II dras-vochtig
31
III dras en dras-nat
16
IV nat
47
Totaal
'102 waarnemingen.
Teneinde de gevonden frekwenties per vochttrap onderling te
kunnen vergelijken worden deze vermalgvuldigd met de factoren, resp. 3,5/5,3/2,1/2, zodat per vochttrap 25 waarnemingen gelden. Deze handelswijze is natuurlijk niet zonder meer
verantwoord, maar voor ons doel bevredigend. Nadat het aantal
waarnemingen op deze wijze gecorrigeerd is, wordt van iedere
boomsoort het voorkomenspercentage per vochttrap berekend.
Aan de hand van deze percentages worden de bomen gewaardeerd.
Voorbeeld: Paloeloe heeft de volgende percentages: 29 25 19
29, dus + gelijke f^antallen in de "droge" (I en II) en de
natte" X"III en IV) trappen. De waardering is 1. Bomen die
neer in de droge trappen voorkomen krijgen een waardering hoger dan 1, terwijl de natte groepen later dan 1 gewaardeerd
worden. Op deze wijze wordt een -voorlopige- vochtvolgorde
"van de bomen vastgesteld.
-We-

- 56 We merken op dat niet alle bomen "bomen" zijn in de eigenlijke zin des woords. Ook frelewent voorkomende struik- en
kruidachtige vegetatie is opgenomen, zoals paloeloe, mokkonokko, paramakka, kiskismakka.
De volgorde der boonsoorten in onderstaande tabel is die
van de totalen van de getelde freliwenties.
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Getelde
Frekwentie
1 2 5 4

Gecorrigeerde
FreJnrentie
Freicwentie
Percentage
Tot, 1 2 5 4 Obt. 1 2 5 4

Waardering

Pina
kwari
sweetboontje
palceloe
warimbo
Eiaripa
komboe
kroebarra
koppi
paramakka
bebe
barklak
foengoe
matakki
baboen
kiskismakka
prokoni
bat-batti
pisi
mokkonokko
pain.

0 12 26 25
6 19 8 4

63 0 10 39 13
37 18 17 12 2

62 0 16 65 21
49 37 55 24 4

0,5
1.3

2 13
5 9
1 5
7 15
7 18

8 12
4 18
3 23
6 3
1 5

35 6 11 12 6
34 9 7 6 9
32 3 4 5 12
31 21 12 9 2
31 21 15 2 3

35
31
24
43
41

54 17
19 29
21 50
21 5
5 7

0,8
1,0
0,6
1.3
1.6

0 2
6 19

8 19
2 1

29 0 2 12 10 24 0 8 50 42
28 18 16 5 05 37.5 48 43 8 1

0,2
1,8

8 15
0 2
0 8
0 1
0 1
0 1

2 2
1 19
2 9
4 14
1 17
6 9

27 24 12
22 0 2
19 0 7
19 0 1
19 0 1
16 0 1

3 1
2 10
3 5
6 7
2 9
9 5

40 60 30 7,5 2 5
14 0 14 14 71
15 0 47 20 55
14 0 7 43 50
12 0 8 17 75
15 0 7 60 53

1.7
0,1
0,8
0,2
0.1
0,2

0
2

1
9

6
2

7
0

14
13

0
6

9
3

4
0

14 0 7 64 29
16 37.5 4 4 1 9 0

0,5
1.^

3
1

8
6

0
3

0
1

11
11

9 7
3

5

0 0 16 56
5 ^ 5 13.522

0
0

0
1

2
0

9
9

11
10

0
0

0
1

3
0

0
1

4
6

0
1

6
1

10
9

0
3

3
5

0 3
1 0.5

Paya
awarra

1
7

5
5

8
6

17
29
13
49
51

0
0

6 0
9,5 32

51
25
17
28
37

44 0 0
57 37 4

1.9
1,1

0 575 62,5 0 , 1
0,1
17' 0 85
50 0 50
53 11 5

1,0
1,5

bp"

boesipaya

Sb

sweetboontje

bk
war
P
krb
b

barklak
v;arimbo
pina
kroebarra
baboen
foengoe
bebe
kiökismakka

f

bb
km

Cecropia peltata;Cou33apoa spp. ; Fouroiima spp.
Igna spp. vaak Igna ingoides
Eschweilera spp.
7

Euterpe claracea
9
•
Virola

surinamensis
Parinari campestris
Pterocarpus officinalis
Bactris spp.
-

mt

-

*••! 4

|Kit!
'•Iwt

LIJST VAN ViCRKLARINGEN 3IJ DE BODEIu-VEGETATIE GRAFIEK
linker vertikale kolom

: boaemtypen in de kocLering van de
legenda van de bo emkaart
: aantal waarnemingen van de vegerechts Ie kolom
tatie op het betreffende bodemtype verricht
: vochtindices, voorbeeld:
2e kolom
1,45 tot. waardering gedoeld door
indicatorbomen
1,57 tot. waardering gedeeld door
totaal aantal Vi^aargenomen
bomen
: aantal indicatorbomen totaal aan5e kolom
tal vjaargenomen bomen
: vochttrap, in het veld geschat en
4e kolom
in de legenda vermeld;
dg-v : droog-vochtig
d -V : dras-vochtig
De horizontale rij cijfers, direkt onder de grafiek geeft de
Vi/aarderingscijfers van iedere boomsoort. Voor een uitvoeriger bespreking van de grafiek v^^rwijzen we naar pagina 58
en 59 van het verslag.
afkorting

bbi
k
parm

kb

plaatselijke naam
bat-batti
koppi
paramakka
komboe

aw
pk
m
kr
pi
pal
bp

maripa
kwari
pisi

Sb

sweetboontje

bk
war

barklak
warimbo
pina
kroebarra
baboen
foengoe
bebe
kiskismakka

P

krb
b
f
bb
km

av;arra
prokoni

paloeloe
boesipaya

latijnse naam
Ambelania acida
Goupia glabra
Astrocaryum paramacca
Oenocarpus spp. en
Jossenia bataua
Astrocarym segregatum
Igna alba; soms I.
pezzifera Benth.
ï.'iaximiliana maripa
Ocotea en I^eatandra spp,
soms andere
Ravenala guyanensis
Cecropia peltata;Cou3sapoa spp. ; Pourouma spp.
Igna spp. vaak Igna ingoides
Eschweilera spp.
?
Euterpe claracea
Virola surinamensis
Parinari campestris
Pterocarpus officinalis
Bactris spp.
-

mt

mt
palm
mm

matakki
palm
mokko-mokko

bymplionia g l o b u l i f o r a
?
Moutrichardia arborescens

De latijnse namen zijn ontleend aan:
Th.e vegetation of Suriname Vol. I, part I; 1953
door: I.A. de Hulster, J. Lanoouw en P.w. Cstendorf

- 38 De totalen van de gecorrigoerde frekwenties hebben natuurlijk
niet de zelfde volgorde als die van de getelde frekwenties.
De voclitvolgorde van de bodemtypen is - aan de hand van de
vegetatie- als volgt bepaald» •'^et aantal bomen van iedere
soort, die op het betreffende bodemtype voorkomt, wordt vermenigvuldigd net het waarderingscijfer. De verkregen producten worden gesommeerd en de som wordt gedeeld door rerop, het
totaal aantal "indicatorbomen" en het totale a,antal van alle
waargenomen boonsoorteno Op deze wijze worden tv/ee x "droogte-indices" gevonden» Ze dienen als handleiding voor het
vaststellen scan de vochtigheidsvolgorde van de bodemtypen.
Grafisch zijn de resultaten aldus verwerkt. Langs de ordinaat
staan de bodemtypen in een volgorde van door naar nat, langs
de abcis de "boom" soorten in een zelfde volgorde. Per bodemeenheid wordt van iedere boomsoort het frekv/entiepercentage
- hot percentage dat de boomsoort uitmaakt van het totale
aantal op dat bodentype geregistreerde verschillende bomen uitgezet, (1 mm2 = 1%). Volledigheidshalve is het aantal waarnemingen per bodemeenheid vermeld» ?/aar slechts twee waarnemingen gedaan zijn is de "betrouwbaarheid", natuurlijk zeer
goringo Bodemtypen waarvan we slechts een vegetatieopname
hadden zijn buiten beschouv/ing gelaten. Voorts is genoteerd:
de in het veld geschatte en in de legenda vermelde vochttrap;
het aantal indicatorbomen; het totaal a?ntal bomen en bodemtypen op het oog nog enigszins gewijzigd. -De waarderingen
zijn daardoor niet geheel juist meer. Hen zou kunnen gaan
"reitereren", naar wij hebben dit in verband met de geringe
reproduceerbaarheid niet gedaano ^an de grafiek kunnen we de
volgende indeli .g afleiden:
relatief droge bomen(komen niet voor op de natte gronden):
bat-batti(l,9)? koppiCl.S)^paramakkaCl,?),komboe(l,6),
awarra (1,5) en pro]r.oni (1,4)
ralatief natte bomen(konon niet voor op droge gronden): pina
(0,5),]:roebarra(0,2),bal^'oen(052"),foengoe(0,2),bebe(0,l)
kiskismakka(0,3) 3matalck:i(0,l) ,palm(0,l)en mokko-mokko
(0,1)
in-different tot droog(komen meer op droge dan op natte gronden voor):maripa(l,3),kwari(l,3)en pisi(l,l)
indifferent(komen evenveel op droge las op natte gronden
voor) :paloeloe(l,0) ,boesipa;>'a(l,0) en sweetboontje(0,8).,
indifferent tot nat(komen meer op natte dan ov droge gronden
voor) ;barklak(0,8) en Virarimbo(0,6) ,
2» Enkele bonen hebben een klein verspreidingsgebied.
•Bat-batti v/erd door ons alleen op de typen 231.1 tm.231.5
aangetroffen-, Plet voorkomen er van schijnt beperkt tot het
westelijk deel van lïoesseerki. Palm vinden we enkel in het
estuariunlandschap,
uit de grafiek valt de loodzaak •::an overstromen--- water voor
Qokko-mokko en kroebarra niet af te lezen. In deze grafiek is
geen rekening gehouden met het bodemtype 42, waar de kroebarra
overheerste

- 39 Onder de oude code 311 is ook 421 begrepen, m.a.w, de gronden
in Toevlucht net venige klei binnen 1.20 m.
3. De aan de hand van de profielkenmerken geschatte vochttrap blijkt niet volledig aan te jsluiten bij de indicatie
door de vegetatie. De grote verscheidenheid van boomsoorten
per vochttrap(cq per bodentype), alsook de indifferente vochtgevoeligheid van verschillende boomsoorten maken schattingen
van de vochttrap op grond van de vegetatie zeer bezwaarlijk.
Het is duidelijk hoe gevaarlijk daarom fotointerpretatie
enkel op basis van de vegetatie is. Weliswaar blijft ze een
belangrijk hulpmiddel,maar men moet dan niet met enkele indicatorbomen, doch met associaties werken. Wij hebben de indruk dat kwalitatief gelijk samengestelde associaties reageren op vochttrapverschillen door de kwantitatieve verhouding
van de componenten binnen de associatie te wijzigen.
4. Tot slot willen we beklemtonen dat deze grafiek een zeer
voorlopig karakter draagt. V/e meenden echter hem toch te moeten introduceren on de m-oelijkheden van de fotointerpretatie
te illustreren. Anderzijds zijn we van oordeel dat door een
dergelijke verwerking van de vegetatiegegevens een meer gefundeerde interpretatie in de toekomst mogelijk moot zijn»
5.

LANDBGUÏ/EUNDIGE vïAARDERING.

De landklassifikatie van de tropische gronden verkeert in
een veel minder ver gevorderd stadium dan die van Europa en
Koord-Amerika. In Suriname is de proefveldervaring met diverse gevv'assen op uiteenlopende bodensoorten nog zeer gering.
De landbouwkundige vi/aardering moet derhalve gebaseerd worden
op algemene boden- en landbouwkundige kennis. We beperken
ons tot termen als bos, boomcultures,grasland,rijst en droge
gewassen.
Rijst en droge ge?/assen(groenten) stellen vrij hoge eisen.
In ons gebied komen voor de rijstcultuur de zwanpgebieden
in aanmerking en dan speciaal de streken met oen pegasselaag.
Het gebied van het estuariumlandschap is in principe waarschijnlijk geschikt. Helaas beschikken we niet over bodemvrudhtbaarheidsgegevens. Toch bevelen wij rijstcultuur niet
aan voor het noordelijk deel van ons karteringsgebied,omdat
liet zeer dubieus is of de hoge 'kosten van ontginning en
Vooral de blijvende lasten van de waterbeheersing opv/egen
t 3en eventuele rijstopbrêngsten. Zeker is dat de jonge kustvlakte van Suriname betere mogelijkheden biedt voor deze cultuur. Men doet er het beste aan geld noch moeite te spanderen aan dit gebied. Alleen baboenexploitatie heeft reële
kansen, mits de transportkosten niet te hoog oplopen.
De ontginning van het rivierdallandschap is waarscijnlijk
Eiinder kostbaar, naar de geschiktheid voor de rijstcultuur
van deze gronden is vermoedelijk geringer dan iie van het estuariumlandschap. De l:lei is reeds zover gerijpt dat hij zich

- 40 ninder goed laat nodderen, Mioschien is plaatselijk groenteteelt noselijk. Het vrij onrcc'^lnatige nicrorelief naakt exploitatie echter niet aanti»èltk©lijk. Zowel in het rivierdalals in het estuariunlandschap vormen bovendien de scholletjes
lastige "sta's in de weg" bij de ontginning en de landbouwkundige aanwending van de boden. In grote lijnen geldt het
voorgaande ook voor de oude rivier- en kreekdalopvullingen.
Een extra bezwaar is hier de grillige en onhandelbare vorm
van deze terreingedeelten. De gronden van de oude kustvlakte lenen zich over het algcr.èen zeer slecht voor landbouw. De
stugge Parakloien benoeilijken de beworteling. Boven dien is
de chemische vruchtbaarheid uitermate gering. Grasland is
dikv;ijls nog wel mogelijk. Indien de gehomogeniseerde fijn
zandige of lenige bovengrond diep genoeg is, is geschiktheid
voor booncultures niet uitgesloten,De ongeblu-^kto gronden
van het deklandschap zi^n vanwege hun grote diepte en porositeit geschikt voor boomcultures en bosexploitatie. Droogteschade is niot denkbeeldig, zodat mogelijkheden tot kunstmatige beregening of bevloeürg geschapen dienen te v;orden.
Bodembedekkers en bemesting zijn vereist, vill men blijvend
van een redelijk opbrengst verzekerd zijn. Kendabele exploitatie kan pas plaa.ts vinden als een goede verbinding met
Paramaribo tot stand gekomen is, ofwel via de Affobakkaweg
of v;ol tot Carolina over ]and en vandaar over cte rivier. De bewoners van Carolina staan de laatste oplossing voor. Indien
men beschikt over beregenings- of bevlooïngsinstallatics is
groenteteelt ook wel mogelijk op de ongebleekte dakgronden.
Een rendabele bosexploitatie is op deze gronden zeker haalbaar. Diverse waardevolle houtsoorten kunnen hier groeien.
Resumerend concluderen we dat de terreinen van de studièkartoring Wie sa Winie, met uitzondering van de ongebleekte éekgronden landbouwkundig weinig interessant zijn. De slechte
ontsluiting van het gebied naakt in gebruiknane nog inattraktiever.
Landgebruik,
Veel land is er niet in gebruik. Bij Toevlucht en Carolina
liggen zjn, kostgrondjes. Voor taro,citrus,nais en andere
droge gewassen zoekt men de aandige gronden uit(type 3^).
Rijst v;ordt verbouwd op zware weinig i^erijpte, dikvïijls
venigc klei(typen 311,32 en 421). Opbrengstgegevens zijn ons
niet bekend. Hout word;b in zekere nat e gekapt door de bewoners van Toevlucht en Carolina en door een enkele concessionaris.
Door 's-Lands Bosbeheer is ten Noorden van Powakka(een Indianendorp even ten Westen van ons gebied) een vrij uitgestrekt
pinusproefveld aangelegd. Voor zover wij weten zijn de resultaten niet onbevredigend.
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ENKELE GESCHIEDKUNDIGE OPiuSRKINGEN.

Bijzonder rijk aan historie is deze brok Suriname niet. Op
kgarten van +1700 worden enkele plantages genoemd, In de
loop van de 19^eeuw zijn z^ stuk voor stuk verlaten,Gedurende deae periode verviel in geheel Suriname de grootlandbouw.
De exploitatie vond plaats direkt langs de rivier. Veel kreken zijn gegraven on de wateroverlast "beperkt te houden. Het
terrein van een eigenaar vas ongeven door een dan, aan weerskanten vergezeld van een trens. Het trenzensysteen vinden we
in het oostelijk deel van Moesseerki en in de "neus" tamelijk
onbeschadigd terug. De gewone trenzen staan loodrecht op de
hoofdtrenzen, die het v^ater rechtstrv,eks of via een - gegraven, gekanaliseerde of natuurlijke - kreek naar de rivier afvoeren. Achter iedere dan blijkt de richting van de trenzen
en de hoofdtrenzen 90° gekeerd te zijn. In Toevlucht is dit
laatste minder duidelijk. Wel staan, zoals in Moesseerki de
trenzen loodrecht op de hoofdtrenzen en is aan iedere zijde
van ccn dam een trens gegraven. Het aantal kreken is hier
zeer groot. Blijkbaar was de ontwatering een groot probleem.
Over het algeneen treffen we de trenzen niet verder dan 1,5
tot 2 km, landinwaarts aan. Exploitatie op een grotere afstand van de rivier was bij voorbaat reeds onrendabel. Hout
en cacaoplantages waren in de meerderheid, op een enkele
plaats werd koffie verbouv/d.
De naam Vvie sa Winie is ontleend aan een vroegere vesting
van v/eggelopen slaven, dt 6 km ten westen van Carolina gelegen. De betekenis ervan "wij zullen winnen" geeft duidelijk het voornemen van deze zgn, iViarrons hun vrijheid niet
raeer af te staan, aan.

BIJLAGE

I

iverkwiózec en koderingen
De werkmethode, die bij deze studiekartering^^is aangehouden,
is die welke bij de Dienst Bodemkartering geïntroduceerd
werd in 1961, t.w. het systeem van monstorkarteringen of
samplestrips.
In prin.cipe gaat men hierbij aldus te werk. Enkele relatief kl'eine oppervlakten worden zeer nauwkeurig gekarteerd,
dus aa|i de hand van vele boringen. Men tracht korrelaties
te vijlden tussen het fotobeeld en de aangetroffen bodemgesteldheid en met behulp van de gebleken overeenkomst interpreteert men de overige foto's. Deze methode is tijd- en
kostenbesparend, omdat het veldwerk in sterke mate beperkt
wordt. Moeilijkheden ontst^nn n- tuurlijk n sovas s stork
dit de uothode onbruikbaar wordt, ^
1.

Foto-analyse
Voordat men met de veldopname kan beginnen is dus een
foto-analyse nodig. Voor een beschrijving van de techniek daarvan verwijzen Vi/e naar de Handboeken. M.b.v.
een Old Delft Scanner Stereoscope worden de foto's geanalyseerd. Op iedere foto wordt een v;erkgebied ingetekend en alle werkgebieden worden tot een foto-analysekaart samengevoegd. Deze kaart wordt in het veld als
werkkaart gebruikt. Een moeilijkheid bij de foto's van
ons gebied was hun ouderdom (opgenomen in 19^8), Niet
alleen was de kwaliteit minder dan die van nieuwe foto's
maar het fotobeeld sloot op verschillende plaatsen niet
aan bij de thans bestaande situatie. Run 23» opgenomen
in I960, was zeer moeilijk te verbinden met de oudere
foto's. Daar een groot deel van het gebied uit nauwelijks gedifferentieerd of zeer onregelmatig bos bestaat
was de foto-analyse geen eenvoudige zaak. Omdat er nog
niet in het veld gevi/erkt was, was het uitermate lastig
een interpretatie aan het fotobeeld te geven. Veelal
moest volstaan worden met een vrij vage omschrijving
van het fotobeeld, waarbij het te herkennen drainagepatroon en de verschillen- in vegetatie'de voornaamste
kriteria waren,

2.

I'^apwerkzaamheden
In verband met de onbegaanbaarheid van hot terrein is
Dien genoodzaakt lijnen door het bos te kappen. Men laat
een lijn gewoonlijk beginnen bij een via een rivier gemakkelijk te bereiken punt. De begin- en eindpunten
van de lijnen worden evenals de hoekpunten van de samplestrips "opgehangen" aan fototypische punten, zoals
hoge bomen (©verstaanders), hutjes, kostgrondjes, bocht
in de rivier e.a. Ook nu deed zich het nadeel van de
oude foto's voelen. Vele fototypische punten bleken in
- het -

-

2

-

het veld niet terug te vinden (omgevallen bomen, dichtgegroeide grondles enz.)»
De kapploegen werken op kompas volgens de opdrachten
door de karteerder verstrekt. ledere 100 m, wordt een
genummerde piket geplaatst.
3. Bodemkundige opname
De bodemkundige opname bestaat uit de systematische beschrijving van de boorprofielen, de beschrijving van enkele representatief gekozen kuilprofielen, de opname van
de diepboorraaien, de opname van de vegetatie, het schetsen van maaiveldlijnen, terreinsprongen, waterwegen enz.
Het zoeken van de bodemgrenzen, die al dan niet met terreinverschillen korresponderon, is zeer belangrijk. De
diepboorraaien moeten gev,?aterpast v/orden; in het oerwoud is dat vaak niet mogelijk, althans niet binnen een
korte tijd. Men werkt daarom met een zgn. hellingmeter.
Er bestaan verschillende modellen. Eun nau¥/keurigheid
is niet bijster groot, maar voor ons doel voldoende.
Bovendien is een hellingmeter goedkoop en eenvoudig mee
te nemen.
Op de boorstaten wordt vermeld:
gebied, datum, naam opnemer, plaats, terreinvorm,oppervlak, ligging (schetsen); vegetatie, kronendak, hoogte
en sluiting, overstaanders en ondergroei; de eigenlijke
profielbeschrijving; diepte en rangnummer van de horizont, textuur, humositeit, kleur met vermelding van de
percentages en het patroon, konsistentie, opmerkingen.
A'e attenderen de lezer er op dat we bij de summiere
beschrijvingen van de legenda-eenheden (paragraaf 33)
alleen de belangrijkste grootheden hebben opgenomen.
De kuilbeschrijvingen zijn uitgebreider: moedermateriaal, bodemtype, luchtfoto's en kaartbladen, weersgesteldheid, grondwaterstand en vochttrap worden vermeld,
tervi/ijl bij de eigenlijke profielbeschrijving nog wordt
opgenomen: struktuur, biologische aktiviteit, pH, reakties op HOI en H2O2, begrenzing (zie bijlage 3;.
Op de maaiveldsgrafieken wordt weergegeven: het geschatte relief, de hoogte en het karakter van de vegetatie,
de loop van de waterwegen, de stroomrichting en de kleur
van het water, een schets van de kontouren van opvallende terreingedeelten. Ook vi/orden de vochttrappen vermeld,
terwijl het mikrorelicf woordelijk of gekodeerd wordt
genoteerd.
In het veld worden schets-bodem-,vegetatie-- en eventueel ook kaarten van waterlopen vervaardigd. De karteerder houdt een dagboek bij, waarin hij de belangrijkste niet in kode te vangen bodemkundige bijzonderheden
vermeldt, voorlopige theoriën omtrent genese en bodemvorming aantekent en voorts technische en organisatorische notities maakt.
_ 4 -

-
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4-. Ui tv/erken der gegevens
Hieronder vallen; het geven van de uiteindelijke vorm aan
de diepboorraaien en de detailbodemkaarten; de hernieuwde
foto-interpretatie (zulks is nodig, omdat in het veld
blijkt waar de eerste analyse onjuist is gev;eest - het
komt ons (met anderen) voor dat een belangrijke tijdsbesparing verkregen zou worden, indien de eerste analyse
minder gedetailleerd dan tot nu toe gebruikelijk zou
worden uitgevoerd); het tekenen van de overzichtsbodemkaart; het opstellen van de legendas en het ontwerpen
van de arceringen; de definitieve redaktie van de kuilbeschrijvingen; de verwerking van de vegetatie- en andere niet strikt bodeiakundige grootheden en tenslotte
het schrijven van hot schriftelijk rapport over de kartering.
Eet uitvi/erken van de gegevens van de kartering Wie Sa
üinie geschiedde in onregelmatige etappes (zie bijlage
2).
Koderingen behorende bij de profielbeschrijvingen.
De in het verslag opgenomen boorprofielbeschrijvingen
(paragraaf 33) zijn als volgt opgesteld:
diepte horizont textuur humositeit kleurperc.+ kleur
konsist.
\i/e bespreken nu de koderingen van deze gegevens.
Textuur,
De textuurkomponenten zijn:
klei
K kleiner dan 2 micron
stof
S 2 - 50 micron
zeer fijn zand
w 50- 105
fijn zand
V 105-210
midgrof zand
M 210-500
grof zand
Z 500-2000 "
veen
U
In geval van mengtexturen komt het relatieve aandeel van
de textuurkcnponenten tot uiting in de volgorde (laatst
genoemde dominant), het lettertype (hoofdletters dominant over kleine letters) en in de plaatsing van een
kleine letter tussen haakjes, hetgeen een nog geringer
aandeel in de kombinatie aanduidt.
Jijnaardemengtexturen, die noch een duidelijke kleimatrix, noch een duidelijk korrelskelet vertonen, worden
lemen genoemd,
£en lijst van de in dit verslag voorkomende koderingen
is apart bijgevoegd.
Humositeit. Deze wordt aangegeven met de cijfers 1,2 of 3»
1 licht humeus
2 humeus
3 sterk humeus
- Als -

_

Z). _

Als er geen cijfer staat aangegeven, "betekent dit dat de
humositeit nihil is.
Kleuren. Van de kleuren wordt vermeld welk percentage van
het oppervlak zij uitmaken. De kleuren worden genoteerd
volgens het systeem van de Mimsell kleurenkaart. Bij de
kuilbeschrijvingen zijn achter de kleuren nog drie cijfers geplaatst, die de mate aangeven van resp. het kontrast, de opvallendheid en de afmetingen. Op de losse
lijst vindt men de betekenis van de skala.
Plonsistentie. Onder konsistentie wordt verstaan (Dost):
de mate van weerstand, die het bodemmateriaal biedt tegen
vervorming door manipulaties, i^e konsistentie, zoals die
in het veld geschat wordt kent ^ komponenten: driokv^eerstand, uitv/rijfbaarheid, breekbaarheid, kleving. Door
Dost is een lijst van konsistentieklassen voor Suriname
opgesteld. Op onze losse lijst worden de termen omschreven voor de klassen die in het verslag genoemd worden.
Struktuur. Bij de kuilbeschrijvingen wordt aandacht besteed aan de struktuur. De betekenis van de gebruikte
terminologie staat op de losse lijst.

BIJLAGE II
Chronologische lijst der werkzaamheden
4 ö^li - 18 aug.
9 - 3 1 aug.
9 aug. - 15 Sept.
22 aug. - 21 Sept.

2^ sept.- 15 okt.

15 - 21 okt.

22 okt. -

3 nov.

5 -19 nov.

20 - 22 nov.

23 - 27 nov.
28 - 30 nov.
1 - 6 dec.
10 dGcember
11 - 2^ dec.
27 - 31 dec.

luchtfoto-analyse; tekenen analysekaart;
technische voorbereiding t.b.v. vervoer
en van het verblijf in het bos
kapv^/erk door kapploeg Apauw
kapwerk door kapploeg Armaketa
bodemkundige opname in koesseerki, Ie
fase. Het werk wordt enkele malen onderbroken i.v.n. verhuizingen van kapploegen en kontrolebezoeken door de heren
Dost, Pons en Yvcl.
opname in -i-oevlucht. Onderbreking door
kontrolebezoeken. N.a.v. een bezoek van
Ir Dost wordt besloten opnieuw naar
koesseerki te gaan, (fe opname van deze
samplestrip gedetailleerder uit te voeren en niet het gehele gebied tot aan
de Afobakkavjeg in kaart te brengen,
onderbreking van de werkzaamheden in
w'ie öa IVinie vanwege een excursie van
de Dienst Bodenkartering in de omgeving
van Berg en Dal.
gedetailleerde opname in koesseerki.
Ten behoeve van de intensievere opname
moesten vele extra lijnen gekapt worden.
Ie fase verwerking van de gegevens op
kantoor. Administratieve en technischorganisatorische werkzaamheden. Gestart
wordt met het tekenen van de diepboorraaien, het opstellen van een voorlopige legenda en een hernieuwde fotointerpretatie. De leemtes in de boorgegevens betreffende Toevlucht en koessoerki vi?orden opgespoord. Literatuur.
Drs 'iiVessels Boer, botanicus, vergezelt
onze opnameploog. Let hem worden verkenningen uitgevoerd in de omgeving van
Casipora, de lijn R^Tp (Carolina) en
in de samplestrip bij Toevlucht,
opname in Moesseerki.
opname van de lijn R3T2 (Carolina)
opname van de lijn RT, piket 0 - 5 7 .
31ot van de werkzaamheden. Veel pech met
brandstof, buitenboordmotor; veel regen.
financiële, technische en administratieve bezigheden
kuilbeschrijvingen, diepboorraaien, legenda
h^rnieuvvde foto-analyse; literatuur
- Op -

\

-
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Op 31 decenbcr 1962 eindigde tiet dienstverband bij de Dienst
Bodemkortering. Voor zover mogelijk v^erd in de avonduren
verder gewerkt aan de tot stand koming van de kaarten en het
verslag.
14 - 18 jan.
7 - 1 4 febr.
19 febr.- 18 mrt.
20 mrt. - 25 apr.
1 - 1 4 mei

16 - 20 mei
27 mei - 3 juni
27 mei -I5 juni

foto-analyse
foto-analyse
tekenen overzichtsbodemkaart
uitwerken der gegevens t.b.v. het verslag, literatuur
gereed maken bodemkaarten en diepboorraaien voor tekensars; opstellen definitieve legenda; literatuur en technischbodemkundige besprekingen
voorbereiding excursie Vvie Sa vVinie
voor de staf van de Dienst Bodemkartering en gasten
literatuur; ontvi/erpen arcering voor
bodemkaarten en diepboorraaien
de kaarten worden getekend en gelichtdrukt

In Nederland werd het vei-slag voltooid in de maanden juli en
oktober.
Samenstelling van de ploegen
loezicht en kontrole
Earteringsleider, schrijver van het
verslag
Karteerder (19 aug. - 7 sept.)
Kapploog I
C. -h-pauw
J. Cotin
H. wijngaarde
E. Bisv«/ane
Opnameploeg (19 aug. - 3 nov.)
J. Kolom
kok, motorist, kampwacht
W. Makosie
E. Klakosie
'V. OW e do
(19 aug. -22 sept.)
H. Anches
(24 sopt.- 3 nov.)
Gpnameploeg (20 nov.
J. Kolom
H. Anches
A. Armaketa
S. o t u g e r
E. Bisv/ane

4

8 d e c . ) Kapploeg I I
A. Armaketa
M. J u b i t a n a
A. Sabajo

H.L. Yvel
B.H. Janssen
J.A. Druiventak

BIJLAGE III
Profielkuilbeschrijvingen
PROFIELKUIL I
5 september 1962
Druivcntak, Janssen
rivierdallandschap
rood en geel gevlekte zware stofloem
tot stofklei (52)
Loedormateriaal
(vermoedelijk vrij recent) alluviaal
Lokalisatie
Moesseerki; lijn P2^^4»Pi^o'*' ^
3R5Z - 27; A - 7260,7261,7262
luchtfoto's
22b
Kaartblad C.B.L.
vlak
Lacrorelief
Microrelief
beddenterrcin; trenzen om de 7 ia« ;
richting ONO - J6,\l richting hoofdtrenzen 165°
1 6 5 ^ , om de 80 m.
ligging
Centrum bod, O' - \iV; O - wand beschreven
weersgesteldheid
Droog zonnig weer; dood tij rivier
Bijzondere gegevens
Gebied is oen oude plantage uit de
slaventijd; + 100 jr verlaten; daarna voor kostgrondjes gt.bruikt; thans
kapoowerie + 25 jr (inlichtingen
J. Cotin, Carolina)
Grondv/atcrstand
+ 1.20 m.
Periode tussen graven en beschrijven kuil: T dag en 1 nacht
Vegetatie
kalebashout, focngoe, k\vari,brailief
kronendak
onregelmatig; midgrof tot grof
hoogte
18-20 n
sluiting
(boven kuil) 80%, elders 60%
bostamarinde
©verstaander
pina, awarra, maripa, kiskismakka,
Onaergroei
kleine paloeloc, verjonging opstand
o.a. brailiof
Vochttrap
dras, in natte tijd modderig, plaatselijk onder water
Datum
Profilcerders
Natuurlijk landschap
Bodemtype

Kuilbeschrijving
O
h o r . 1 ; A 11
(w) KS; vochtig; mors; licht humeus
kleur
100% 10 YR V 3
struktuur
70% proppen, inw. massief
50% gang; dsn. 0,5 - li5 mm.
wormproppen sanengekit tot grotere aggregaten (max. lengterichting 5 cm);
primaire aggregaten: fijn tot midgrof,
min. 1-2 mm.; struktuurelementen duidelijk ontwikkeld
biol.akt.
wortels: intensief, praktisch wortelmat aan oppervlak
30% tot. oppervlak door wortels ingenomen, max. dsn. 5 inm
- veel -

„

opmerking
begrenzing

2

-

veel fijne en haarv/ortels
10% takjes en bladeren
60% wornproppen
pH 5; HCl: goen reaktie; H2O2: zwak
bruisen org. stof
duidelijk, 3 cm; vlak met zwakke inzakkingen

nr. monsterzak
272I; monsterboek D.B.:3279
hor. 2; A 12 of AB
(vv) SK; zwak vochtig; rul; niet humeus
kleur
90% 10 YR 5/6 mx
10% 10 YR 6/8 vl. 111
90% blok; 10% prop
struktuur
proppen merendeels aan uiteinden ribben der blokken, waardoor ribben
soms afgerond zijn: inw. massief,dsn<
2 mm.
blokken: 1-6 cm, uiteen te halen in
komponenten van + 2 mm.
wortels: Vi^einig, fijn; enkele grote
biol.akt.
houtige, dsn 5 - 12 cm \¥ormen en termieten: matig;
pinholes en gangen in blokken, dan.:
0,5 - 1 ? 5 Tom;
minder dan 10% van het totale vol.
insluitsels geen
opmerking
pH: 5; HCl: geen reaktie; H2O2: zeer
z\.'akke bruising op org. stof
begrenzing
geleidelijk, 8 cm, vlak, doch langs
zijwanden in westelijke richting oplopend; enkele onregelmatige plekken
naar boven
nr.monsterzak
2722; monsterboek D.B.: 3280
hor. 3; B
(w) sK; enigszins vochtig; truf; niet humeus
kleur
50% 2,5 Y 7/0 mx
30% 10 R 3/6 vl.352; zwak konkretieachtig
20% 10 YR 6/8 vl.222
zwak ontv>/ikkeld samengesteld blokkig
struktuur
met neiging naar massief; inw. massief; plaatselijk afgeronde vlakken
pershuidjes
biol.akt.
wortels: schaars; fijne en haarvifortels
mieren: enkele gangetjes, dsn: 0,5 EUQ;
minder dan 2% van het tot. oppervlak
insluitsels geen
opmerking
pH: 5; HCl: geen reaktie; H2O0; geen
reaktie
- begrenzing -

begrenzing

3

-

geleidelijk tot diffuus; 10 - 15 cni;
tendens hor.; onregelmatig

nr, monsfcerzak
2723: monsterboek D.B. 3281
Slotopmerking: veldbeschrijving en schets: zie zakboekje
A 56, blz. 1 t/ra 11.

-
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PROPISLIIUIL I I
6 september 1962
Janssen, Druiventak
Oude kustvlakte
zwarte of "bruine gehomogeniseerde .
fijne tot nid-grof zandige leem op
rood-bruine stofleem op grof zandige
leem(251.3)
Parakleien(lemen), vermoedelijk colMDedermateriaal
luviaal beïnvloed
Moesseerki, lijn AS, piket 16
Lokalisatie
Luchtfoto's
BRSZ - 27;A - 7259,7260 en 7261
Kaartblad C.3.L.
22 a
Macrorelief
centrum zwakke depressie op versneden Gchol
effen; dicht bij omgevallen boom
Microrelief
zonnig, droog
Weersgesteldlieid
O - ï\f;0 - wand beschreven, wand in
Lig;--ing
schaduw
Grondvi/at e r s t and
niet bepaald, vermoedelijk 3 - ^ m.
Periode t u s s e n graven en beschrijven kuil: ± 5 uur
secundair bos(kapoe werie): kvmri,
Vegetatie
koppi, agrobigi, awarra, boesipaya
kronendak
grof (tamelijk onrei^elmatig)
hoogte
14 m,
sluiting
30%
overstaanders
geen
öndergroei
komboe, maripa, swarra, paramakka,
tas
Strooisellaag
3 cm(twijgen en bladeren)

Datuin
Profileerders
Natuurlijke lanuschap
Bodemtype

vochtig; dichte ondergrond vrij
sterk waterkorend

Vochttrap
Kuilbeschrijving
0 - 6

hor. 1;A1
(m)keV

;5% gebleekte korrels; droog; los
bros; huEieus
kleur
95% 10YR3/2
mx
5% 10YR7/2
gebleekte korrels
structuur
losse kor>relstructuur
biol.akt.
wortels :intensief ;4-0% tot. oppervlak; max. dsn. :1 cm.
veel fijne en haarwortels
wormen:geen
mieren:intensief
insluitsels
houtskool,5 mm2/dm2
opmerking
pH:4;HCl:geen reaktie;H202:zeer geringCorg.stof)
begrenzing
geleidelijk, lichtelijk golvend
nr. monsterbo ek:2725; monsterboek D T B . K . : 5 2 8 3

6 - 5 0

5

-

h o r . 2 :A5
(qv)M/I;kwartskorrels 10%; voclitig-bros;h.umeus
kleur
100% 10yR2/l mx
granulair met onstabiele aggregaten
structuur
van 1- 5 cm,; op breukvlakken hoekige korrels, los van elkaar
wortels:schaars;enkele vert.vrortels,
biol.akt.
dsn 1 cm; enkele fijne v/ortels
wormen en mieren: zeer gering
houtskool, 20 mm2/dm2
insluitsels
opmerking
pH:5 ;HCl:geen ieakti~e iHpOo: geen
reaktie
diffuus;10 - 12 cm.
begrenzing
geleidelijk
horizontaal
nr,monstorzak:2725;monsterboek D.B.K. 328^

50 - 70

hor. 5; AB
(qv)Kl\/i;gering vochthoudend;murw;niet humeus
kleur
80% 7 > 5 Y R V ^ mx
20% 2,5YR5/8 vl 111
structuur
massief;inw, granulair
biol.akt.
wortels:zeer gering; dsn. 2 mm
geen dierlijke aktiviteit
opmerking
pH5,5; HGl:geen reaktie; EgOg.: geen
reaktie
begrenzing
diffuus, onregelmatig
nr. monFteraa]t:2727; monsterboek D.B.K. :3285

70 -150

hor. 4;B2 (?)
(qz)KM; vochtig;rul;niet humeus
10% 2,5Y8/0 mx
kleur
50% 7,5yR/8 waarschijnlijk maskering oorspr. matrixkleur,thans als
matrixkleur voorkomend
40% 7,5RV8 vl 555; plaatselijk
geconcentreerd
structuur
massief, deels granulair
wortels:zeer gvring, enkele fijne
biol.akt,
worteltjes geen dierlijke aktiviteit
geen
insluitsels
pH:6 ;HCl:geen reaktie;Hp02 : geen
opmerking
reaktie
begrenzing
duidelijk,horizontaal,z?;ak golvend
nr,monsterzak:2729;monsterboek D.B.K.:5286

130-150

h o r . 5;B5 ( ? ) ; C (?)
m s K ; v o c h t i g ; r u l ; n i e t humeus
kleur
50% 2,5Y7/0
35% 7,5YR5/S
55% 10RV8

mx
vl
vl

222
355

^

6
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structuur
biol.akt,
opmerking

massief(compakt);inw. 50% granulair
niet tot zeer gering
pH:6 ;HCl:geen reaktie; HpOp^geen re
aktie
insluitsels
gein
nr.monsterzak 2729;nionsterboek D T B , K . : 3 2 8 7
Slotopmerking: veldbeschrijving en schets zie zakboekje
A56, blz. 12 tm. 19.
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PROFIELKUIL III
Datum
Profileerders
Natuurlijk landschap
Bodemtype

6 september 1962
Druiventak, Janssen
Oude kustvlakte
zwarte of bruine meer of minder gehomogeniseerde fijn tot mid-grof zandige leem, vaak met roestvlekken, op
meestal sterk gebleekte, zwak gevlekte mid-grof tot grof zandige leem
(232.2)
Lelydorpzand of kaolien van onder
Moedermateriaal
Coesewijne
Lokalisatie
Moesscerki;liJn AE,+ 30 m. ten N.O.
van piket 9
Luchtfoto's
BRSZ - XX 27;A - 7260 en 7261
Kaartblad C.B.L.
22 a
Macrorelief
helling schol, oplopend naar het N.O.
Microrelief
effen, enkele kuilen veroorzaakt
door ongevallen bomen in de omgeving
0,W.;0. wand beschreven
Ligging
zonnig, droog
Weersgesteldheid
+ 2.50 m.
Grondwaterstand
Beschrijving direkt na ht^ graven van de kuil,
Vegetatie

kronendak
hoogte
sluiting
Ondergroei
Vochttrap

uitgekapt secundair bos;pisi,salie,
kwari,boesipaya,goebaya,sweetboontje
mid~grof
14 m.
50%, boven kuil open
awarra,pina,maripa,paloeloe,paramakka,
warimbo
vochtig

J^uilboschri j v i n g
O -

4

4 > 55

hor. 1; Al
(k)eV;15% gebleekte korrels;droog;los;humeus
kleur
85% 10YR2/2
mx
15% 10YR8/2
gebleekte korrels
losse korrelstructuur
structuur
biol.akt,
wortels;Vvortclmat (50% tot.opp.)
dsn. grove wortels 1 - 6 cm.;haarwortels, dsn 0,5 mjn. geen wormen, waarschijnlijk mieren
insluitsels
takjes en bladeren
opmerking
pH:5;HCl:geen reaktie; H^Opibruisen
op org.mat.
begrenzing
duidelijk, geleidelijk;golvend
nr.monsterzak:2692;monsterboek D,3»K, 3288
hor. 2 ;A2
kV - KV;droog;bros;licht humeus

- 8 kleur
strudtuur
biol.akt.
iiisluitsels
opmerking
begrenzing
nr.monsterzak

100% 10YR2/1 ~ lOXRVl
massief, inw.granulair (los gepakt)
wortels:schaars tot matig; hor. dsn
0,5 - 5 DiEi en haarv;ortels
geen wormen: mieren matig
houtskool, rondom de dikke wortels
pH:5; HCl on ^0^2 ' Geeii reaktie
diffuus, 10 - 15 cm.; horizontaal
2693; monsterboek D.B.K. 5289

7.5 hor. 3 ;AB
kY;vochtig;murw;niet humeus
85% 10YE5/1 Eix
kleur
15% 7,5IR5/8 vl 111 (glcy)
massief,pinholes,dsn:0,l mm,,weinig
structuur
wortels:schaars
biol.akt,
get^n wormen; mieren: zeer gering
insluitsels
geen
opmerking
pH:5 ;HC1 en HpOp : geen reaktie
begrenzing
diffuus,15 - 20 cm.;horizontaal
nr.mon3terzak:269'4-;monsterboek D.B.K, :3290

100 hor. 4; C
KV ; vochtig; murw; niet humeus
90% 10IR7/1 mx
kleur
10% 7,5YR5/8 vl 111 (gley)
massief (compakt); 5% pinholes,dsn
structuur
0,3 nuQ.
biol.akt.
wortels:zeer schaars; enkele haarwor
teltQos
geen wormen: mieren:zeer gering
opmerking
pH:5,5 ;HC1 en HpO,3: zen rciktio
begrenzing
geleidelijk, lOcm;''hbrizontaal
nr.monsterzak 2696; monsterboek D.B.K. 3291

120 hor. 5; C (E) of II B (?)
(q)vKS, l%kwarts ;vochtig'j.murw;niet humeus
kleur
100% 2,5Y8/0 mx
structuur
massief, 1% pinholes
biol.akt.
geen wortels en wormen;mieren:uiter-i
mate gering
insluitsels
gering
opmerking
pH:6 ;HC1 en HpOo:geen reaktie
begrenzing
diffuus, 15 cm.;'"horizontaal
nr.monsterzak 2696; monsterboek D.B.K. 3292

160 hor. 6 ;II C (E) (?)
(qm)KV ;vochtig;murw;niet humeus
kleur
100% 2,5ï8/0 mx
structuur
massief;pinhole5 1%, dsn;0,2 mm.
biol.akt.
nihil

- 9 insluitsels
opmerking
nr.monsterzak

geen
pH:6,5 ;HC1 en HgOg : geen rea-ktie
2597; monsterboek D.B.K, 3293

Slotopmerking: veldTDeschrijving en schets zie zakboekje
A56, blz. 20 tm. 2?

>
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PROFIELKUIL IV
Datiim
Frofileerder
Natuurlijk lanschap
Bodemtype

8 september 1962

Vegetatie

kapoe werie + 20 j r , ; k o p p i , s l a a n h o u t
maripa, p i n j a
mid-grof tot grof
14 m,
boven kuil:80%;elders 65%
geen
paloeloe,komboe,paramakka,naaimakka
vochtig

Janseen
Oude kustvlakte
zwarte of gehomogeniseerde fijne tot
mid-grof zandige leem op rood-bruine
zware stofloem op grof zand,vaak met
bankvorming (2$1.2)
Moedermateriaal
Parazanden on -kleien.
Moesseerki ;li jn EE, tussen pikc-t 2 en
Lokalisatie
3.
Luchtfoto ' s
BRSZ - 27;A - 7259,7250 en 7261
Kaartblad C.B.L.
22 a
Macrorelief
plateau schol
llicrorelief
ophopingon rondom bomen,elders effen
Vteersgesteldlieid
droog;daags tevoren z?;are regenbui,
\¥aardoor ± 60 cm.
water in de kuil stond
Ligging
N--Z
Z- wand beschreven
niet bepaald;vermoedelijk 5m;doch
Grondv;aterstand
op 1. 10 m. kan schijnspiegel voorkomen
Periode tussen graven en beschrijven:1/2 dag en 1 nacht

kronendak
hoogte
sluiting
overstaanders
Ondergroei
Vochttrap
Kuilbe s c h r i j v i n g

0 - 1 0 hor.l; All
(c)KV; vochtig (t.g.v.regen),normaliter droog-vochtig; murw; humcus
100% 10YH3/2 mx; slechts enkele gekleur
bleekte korrels
55% wortelmat;aanhangende grond valt
structuur
bij enige druk uiteen in blokken van
± 4 cm
25% proppen,matig ontwikkeld,mid-grof
(2 - 6 mm losse pakking,plaatselijk
steviger)
10% gangen en holten
wortels: 0 - 3 cm.:wortelmat
biol.akt.
3 - 1 0 cm.:intensief beworteld
hor.wortels,dsn:l - 3 cm. ;fijne vjortels: 1 - 5nim en haarwortels

-

11

-

wormen;100%;proppen over gehele horizont versj.-reicL,vaak op "breukvlakken"
van v;ortelmat
houtskool ;'broköes ± 0,5 - 2 cm, voorinsluitsels
al in omgeving van dikkere wortels
voorkomend: 3 cm2/dm2
pH:4-,5;HCl :geen reaktie :Hp02:lichte
opmerking
bruising op org.materiaal
geleidelijk + 7 cm; onregelmatige golbegrenzing
vingen
nr.monsterzak 266l;monsterboek D.B,K,:329^
hor. 2; A3 of AB(ovorgangshorizont)
(q)v£v3; gering vochthoudend tot droog; rul; zwak humeus
kleur
100% 10YR3/3
mx
structuur
10% wormproppen,matig ontwikkeld,fijn
en mid-grof
90% massief met 5 - 10% pinholes,dsn
1 - 2mm. breekt onre-iclmatig op sommige breukvlakken kwartskorrels
biol.akt.
wortel3:5% van het tot, opp.;enkele
grote, dsn.:0,3 - 1»5 cm; r'^st:0,2 0,5 cm en haarwortels
wormen gering; termieten;tamelijk intensief
insluitsels
houtskoolresten + 0,5 cm.,in de buurt
van de wortels; 1 cm2 /"dm^
opmerking pH:4,5;HCl en H2O2: geen reaktie
begrenzing
geleidelijk tot diffuus,10 - 15cm.;
vlak
nr.monsterzak 2652;monGterboek D.B.K.:3295
hor, 3 ;B1
(m)vSK;gering vochthoudend,rul;niet humeus
kleur
40% 10YR4/2 kleuren liggen door elkaar
50% 5YS5/5 en vormen a.h.w» een geheel
structuur
massief;neiging tot smalle zwak ontwikkelde kolo-men, 6x4x1 cm. of kleiner; afgeronde uitstulpingen op breukvlakken; pinholes,
dsn.: 1 mm.,l/cm2
biol.akt,
wortels: enkele fijne wortels geen wor-r
men; termieten gering
insluitsels
houtskool, plaatselijk reconcentreerd
1 dm2/m2 ' "^
opmerking
pH:4,5;HGl en ^o^?' Sceii reaktie
begrenzing
geleidelijk, 10 cm.,vlak
nr.monsterzak 2665;monsterboek D.B.K.:3296

45 - 60

12 -

hor.4; B2
(v)SK;gering vochthoudend;truf;niet humeus
kleur
10% :?Y7/1 nx, onduidelijk
40% 5Y6/3 )naast en door elkaar,
50% 10R3/6)vormen de hoofdkleur
95% massief;inw. min of meer sastructuur
mengesteld brokkig met uitstulpingen
on holten langs breukvlakken
5% pinholes;dsn:l - 2 mm.;0,5/cm2
tortelsruiterst gering geen wormen;
biol.akt.
termieten gering
geen
insluitsels
pH:4,5 ;HC1 en H^Op : geen reaktie
opmerking
begrenzing
diffuus; 15 cm; vlak
nr.monsterzak 2664; nonstcrboek D.B.K,: 3297

hor.5; B3
(w)sÉ;gering vochthoudend;truf;niet huneus
40% 5Y8/1 mx
kleur
20% 5Y7/3 vl
40% 10R3/4 vl 333
95% massief ;inv;.samengesteld blokstructuur
kig tot samengesteld brokkig;breukvlakken vertonen minder relief dan
bij hor.4
5% pinholes; dsn:l - 2 mm.;0,3/cm^
wrortels,v>/ormen en termieten: zeer gebiol.akt.
ring
geen
insluitsels
pH:4,5 ;HC1 en H^Op : geen re-^^ktie
opmerking
abrupt, 1 cm.,onregelmatig golvend,
golven + 15 dm. broed, zich iedere
begrenzing
40 cm herhalend
2665; monsterboek D.B.K. 3298
nr.monsterzak
105 -170 hor.6 ; G
(m,v)skZ;droog;bros;niet humeui
kleur
'40% 2,5Y8/0
mx
35% 7,5R/6
vl 335
25% 10YR6/8
vl __^
222
massief(compakt),uiteenvallend in
structuur
losse korrels en kleine bolletjes, gevormd door zandkorreltjes, die samengekit zijn door stof leem.: geheel vormt
een bank;pinholes,dsn:3mm.,0,25/dm2
2 vertikale v;ort cl gangen, vol gevallen
insluitsels
met vKS,10IB4/2,dsn:l,5 cm;lengte
resp, 40 en 20 cm.
pH:4,5 - 5; HOI en HpO^ = -OGTI reaktie
opmerking
nr.monsterzak 2666; monsterboek D.B.K; 3299
slotopmerking:veldbeschrijving en schets zie zakboekje A 56, blz,
28 tm. 41
60 -105

—
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Datum
Profileorder
Natuurlijke landschap
Bodemtype

22 september 1962
Janssen
rivicrdallanschap
geel en bruin, soms zwak rood gevlekte fijn zandige z^vare lemen en kleien;
jonge fijn zandige schollen van
fluvio-mariene oorsprong (^^)
alluviaal
FiOedermatcriaal
Moesseerki ; zijlijn vanaf lijn jFpR^
Lokalisatie
piket 6.20 naar het zuiden + 120 m»
van de Surinamerivier gelegen
Luchtfoto 's
BR5Z - 27;A - 7260,7261 en 7262
Kaartblad C.B.L.
22 b
kacrorelicf
plateau vlakke lage schol
Microrelief
enigszins vervaagde kav.foetoes,50%
kavvfoetoe, 50% tussenruimte ; dsn.
kawf.: ± 100 cm,,hoogte 20 cm
Ligging
O ' Vi/; O- wand beschreven
Weors ^osteldhoid
droog, zo mig
Grondv^atcrstand
± 2 m.
Periode tussen graven en beschrijvon kuil: 5 dagen
Vegetatie
kapoe werio, ± 25 jr, ;brailief ,öW7eetboontje, maripa
kronendak
mid-grof tot grof
hoogte
8 m.
sluiting
boven kuil: 50%; elders: 65%
overstaanders
geen
Ondcrgroei
pina, sangraf oe ,paloeloe ,v/arimbo
Strooiscllaag
1 cm. bodem voor ± 50% bedekt

^ochttrap

dras - vochtig

Kuilbeschrijving
0-10

hor.l ;A11
k'V;ZeL,r gering vochthoudend;nors ;humeus tot sterk
huneus
kleur
100% 10YRV5 mx
structuur
50% massief,inw. korrel tot granulaire structuur
50% proppen,goed ontwikkeld,mid-grof
tot grof, 3 - 6 mm. ini//. massief;
40% van de proppen is samengevoegd
tot brok.-en van 6 - 20 man. ; horizont
is niet homogeen: plaatselijk overweegt proppenstructuur, elders massief karakter

-
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wortels:matig tot intensief;25 - 30%
van tot.opp.;enkele dikkere wortels,
dsn: 1 cm. ;l/dEi2;overwegend fijne ivortels , dsn:2 mia. ;
wormen: 50%(ruv/ gemiddelde,plaatselijk bv.80%, elders 20%)
pinholes: 5 - 20/cm2; dsn:O,5 - 1»5 mm
houtskoolbrokjes 0,5 - Icm.:plaatseinsluitseli:
lijk concentratie, gemiddeld J/dm^
pH:4 - -^,5 ;H O : zwakke tot matige
opmerking
bruising op org.materiaal
geleidelijk 6 - 1 0 cm.onregelmatig
begrenzing
golvend
nr.monsterzak:2021;monsterboek D.B.K. 3500
biol.akt.

hor. 2; A12
kV - KV; zeer gering vochthoudend - droog; rul ;zvjak
humeus
kleur
90% 2,5Y7A
mx
10% 10YR5A
vl 111
structuur
80% massief;inw. zwak ontwikkelde
onregelmatig samengestelde prismata
en brokken 5 - 10% proppen;matig tot
sterk ontwikkeld;invi/. massief ;midgrof; 2 - 5 Kim,
10% pinholes;dwars door prismata;dsn
2 mm. 3 - 5/cm2 en 0,2 mm, 10 -15/cm2
biol.akt.
wortels:dsn:O,5 - 0,8 cm; 0,8/dm2
fijne wortels, dsn 0,3 cm,5/I^KIS;haarwortels ; gering tot matig
Y/ormen gering
termieten:matig tot intensief
in&luitsels
houtskool + 3 nm,;vormen a.h.w. een
horizont op 15 cm diepte; 8/dm2
opmerking
pH:4,5 'jEo^p' S^®^ raaktie
begrenzing
geleidelijk, 10 cm onregelmatig golvend
nr.monsterzak 2022; monsterboek D.B.K. 530I
hor. 3 ;B2
(v)KS (25 - 35 cm) overgaand in(v)SK (35 - 70 cm);
vochthoudend;plok;nis.t humeus
60% 2,5Y8/0 mx
kleur
20% 10R3/6
vl 222 plaatselijk gecon20% 10YR5/6 vl 112
centreerd
98%
massief;inw.onregelmatige
breukstructuur
vlakken met uitstulpingen en inhammetjes, die soms met een leemcoating bedekt zijn 2% pinholes; dsn 1 - 2 mm.
3/cm2 en dsn: 0,1 mm. 2 - 4/cm2

- 15 biol.akt,

insluitsels
opmerking
begrenzing
nr.monsterzak

wortels, dsn:0,6 en. ;0,2/dia2; fijne
wortels: gering ;haarv>?ortels : zeer gering
voormen en termieten: zeer gering
geen
pH:4 - 4,5; HpOpigecn rcaktie
duidelijk •- geleidelijk, 5 cm;onregelmatig
270-4-; monsterboek D.B.K. 3302

70 - 100 hor. 4 ; B3
(v)SK; goring vochthoudend;plok niet humeus
kleur
65% 2,5ï8/0 mx
15% 5YRV6
vl 222 kleuren
15% 10YR5/6 vl 122 onregelmatig
5% 2 , 5 Y H V 6 vl 111 verdeeld
100% massief,inw.onregelmatige breukstructuur
vlakken; pinholes, dsn: 0,1 mm; l/cm2
wortels:sporadisch;dsn:0,6 cm;l/6 dm2
biol.akt,
geen wormen; termieten gering
geen
insluitsels
pH:
4 - 4,5; HpOp: geen reaktie
opmerking
duidelijk, 4 cci; onregelmatig met
begrenzing
hoogteverschillen van 20 cm,
nr.monsterzak 2705;monsterboek D,B.?v. :3303

Opmerking: misschien i s het z i n v o l l e r deze h o r i z o n t b i j de
bovenliggende ( h o r . 3) t e voegen
100 ^ 130 hor. 5 ;C
plaatselijk KV,elders (k)V,gemiddeld kV;gering
vochthoudend tot droog;mors;niet humeus
70% 2,5X8/0 mx
kleur
15% 5ÏR4/6
vl
222
15% 10YR6/8 vl
222
massief;minder stevig dan hor.4,vrij
structuur
gemakkelijk op prisma-achtigc wijze
uiteenvallend;pinholes,dsn:0,l mm.
0,5/cm2
biol.akt.
niet aanwezig
insluitsels
geen
opmerking
pH:4 - 4,5; HpOp: geen reaktie
nr.monsterzak 2706 ;monster'boêk D.B.^^. 3304
Slotopmerking:
veldbeschrijving en schets zie zakboekje
A 56, blz.42 tm. 53

-
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PROFIELKUIL VI
Datum
Profileerder
Natuurlijk landschap
Bodemtype

29 september 1962
Janssen
estuariumlandschap
geel en bruin gevlekte grof zandige
lemen; kleine scholrestanten (3^)
alluviaal op restant oude kustvlakte
Moedernateriaal
Toevlucht; lijn AD + 30 n. ten zuiLokalisatie
den van piket 11
A/23/2860,2861 ©n 2862
Luchtfoto's
14c
Kaartblad G.B.L.
Macrorelief
vlak, plateau schol
Microrelief
onregelmatig; termietenhoop 5 EI» ten
zuiden van de kuil; het gebied is
doorgesneden door trenzen (richting
40 en 1300)
Ligging
centrum bed; N-Z; N-wand beschreven
A'eersgesteldheid
droog
Grondwaterstand
1.20 m.
Periode t u s s e n graven en beschrijven kuil: 2 dagen
sweetboontje, prokoni, koemboe, kroebarVegetatie
ra
kronendak
mid-grof
hoogte
13 a.
sluiting
boven kuil: 85%, elders 65%
overstaanders
geen
Ondergroei
kiskisnakka, pina, palm, warimbo
Vochttrap
vochtig; in regentijd waarschijnlijk
dras
Kuilbcschrijving
0 - 5

hor. 1; A 11
(eq)KV; droog; rul; humeus
100% 10 YR 4/2
mx
kleur
60% kleinere brokken, dsn: 1 - 3 cm»;
struktuur
goed ontwikkeld; inv;. massief; pinholes,
dsn: 0,2 mm., 5/cm2 70% brokken, 70%
wortelnat. 20% proppen, matig ontwikkeld; 20%: massief, inw. los 30% proppen goed ontv/ikkeld; dsn: 3 mm.; soms
2 - 3 proppen aan elkaar
30% korrels, waarvan de helft gebleekte
kwartskorrels 30% los, 30% granules;
inw. massief, dsn: 1 - 2 mm.
40% proppen; goed ontwikkeld, dsn: 3 nim.

- 17 biol.akt.

insluitsels
opnerking
begrenzing
nr.monsterzak

wortels:
vjortelnat(40% t o t . v o l . )
d s n , : 2 mm
2 - 1 0 nm, h o r i z .
1 - 5 GEI. vertikaal
wormen; geile ie horizont door wormen
bewerkt; tot. vol.proppen ± 40%
geen
pH:4jHpOp:zwakke bruising op org.nat.
geleidelijk; onregelmatig golvend
2020; monsterboek D.B.K. 3305

15 hor. 2 ;A12

(qm)KV;zeer gcrmg vochthoudend;rul;humeus
kleur
95% 7 , 5 Y R V 2 mx
kwartskorrels
•csiL 5B5/2
structuur
'O massief, inw,samengesteld brokkig;
op breukv'lakken kvi/artskorrels;dsn:
5 cm.;gemakkelijk uiteenvallend in
kleinere brokken,inw.massief,dsn:3
mm. en in granules
p
pinholes; dsn:0,l - 1 mm,;10/cm
20%
25% kwartskorrcls;mid-grof
tot grof 50% granules,goed ontv/ikkeld,inw. los massief; dsn 1 mjn.
25% proppen,matig ontwikkeld; inw,
massief; dsn: 2 mm,
biol.akt.
wortels:matig tot intensief; dsn:
0,5 - 1 cm,
4/dm2, hor; 5 wortels met dsn: 1 - 4
cm,; V(/einig haarv\^ortels
v;ormen:100%;mieren:matig - intensief
insluitsels
sporadioch houtskool
opmerking
pH:4
begrenzing
duidelijk;bijna golvend; grens moeilijk te zien omdat het geen kleur
7-rraar ucn tuxtuurgrons is
nr.monsterzak 2032; monsterboek D,B.K, 35O6

40 hor.3; BI
(mq)vsK;gering vochthoudend;rul;humeu£
80% 10yR4/l
kleur
mx
10% 7,5YR7/8 roestvl» 111
10% 5B3/1
k^vartskorrels door
huidjo omgeven
structuur
massief;inw.neiging tot brokkig-platige structuur;platen: zwak ontv\?.
(1- 3) X 1 X
0,5 cm,; brokken zwak tot matig ontwikkeld; pinholes:max.dsn:1 mm,;6/cm2
biol.akt.
v;ortels :matig tot gering;dsn:1 - 3
mm,, 5/<ltii ; hor. en vert,;2 hor, wortels van 1 cm. doorsnede

- 18 -

insluitsels
opmerking
begrenzing
nr.nonstorzak

wormen:matig tot gering
mieren:vrij intensief,gangen met mieren uitv;erpsel9n(0 ~ wand)
sporadisch houtskool;dsn:O,5 cm
pH:4
geleidelijk; golvend
203^;monsterboek D.B.K.tjjo?

55 hor.4 ;B2 (E)

(w,q)sK; vochthoudend;plok;niet humeus
kleur
80% 7,5YR7/0
mx
20% 10YR6/8
vl 222
5% 5B5/2
kwartskorrels
samengesteld brokkig tot platig,dsn/
structuur
1 - 2 cm; inw.massief;pinholes:dsn
1 - 2 mm,, 10/cm2; pakking brokken
tamelijk los, omdat kv;artskorrels op
scheuren en breukvlakken zitten
wortels:sporadisch;dsn: 1 - 2 mm
biol.akt,
T/ormen:goring, enkele gangen met
klei besmeerd, met kleur 2,5^3/0
mieren:matig tot vrij intensief
insluitsels
geen
opmerking
pH:4
begrenzing
duidelijk;onregv;lmatig,enkele "zandtongcn" van hor.5
nr.monsterzak 2667;monsterboek D.B.K;, 53O8

110

hor. 5; C E
(k,m)Z;vochtig;los-bros;niet humeu
70% 2,5Y7/0 mx;op overgang met hor.
kleur
4 plaatselijk donkergrijze strepen
5B5/1
20% 10YR6/8 vl o23 vlekken plaatselijk
10% 7,5RV8 vl 223 geconcentreerd;
vaak rood in geel
korrelstructuur;korrols door leem
structuur
omgeven
biol.akt.
geen
insluitsels
geen
opmerking
pH:4
begrenzing
zeer onregelmatig;duidelijk tot diffuus ;vertikale horizontering.A4isschien kan hor.6 beter bij hor»5 voorden getrokken
nr.monsterzak 2708;monsterboek D.B.K. 3309

130 hor. 6 ; 02 E
zK;nat(1.20 m,grondwater);bros-los(indien in droge
toestand) ni*.t humeus
kleur
70% 2,5Y7/0 mx
15% 10YR6/8 vl 223 onderlinge grens

i!^,

- 19 15% 7,5RV8 vl 223 vaag;rood in geel
stpuctuur
massief; korrels in de klei ingelsod
biol.akt.
geen
opmerking
pH:4
nr.monGterzak:2709;monsterboek D.B.K. 3310
Slotopmerking:
veldbeschrijving en schets zie zakboekje A56,
blz, 5^ tm 66
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Textuur

K
(w,s)K

(w)K
vK
rnS
zK
(w)sK
(w,q)sK
(v)sK
(m)sK
msK
(v)msK

UK
K'
SK
(w)SK
(v)SK
(m)SK
(q)SK
(ni)vSi:
(m,q)vSFv
iiiSK

qSK
(z)mSK
KB

(w)KS
(v)KS
vK3
(q)vKS
KV
(e)KV
(m)KV
(q,in)KV
(eq)KV
KM
(qv)M

(ozym
kW

klei
zeer fijn zand en stof houdende klei
zeer fijn zand houdende klei
fign zandige klei
midgrof zandige klei
grof zandige klei
zeer fijn zand houdende stofklei
zeer fign zand en kwarts houdende stofklei
fijn zand houdende stofklei
midgrof zand houdende stofklei
midgrof zandige stofklei
fijn zand houdende midgrof zandige stofklei
venige klei
kaolien klei
zware stofleem
zeer fijn zand houdende zware stofleem
fijn zand houdende zware stofleem
midgrof zand houdende zware stofleem
k\:arts houdende zv/are stofleem
.jidgrof zand houdende fijn zandige zware
stofleem
miagrof zand en kvjarts houdende fijnzandige
Z7;are stofleem
midgrof zandige zware stofleem
k\;artsgruizige zvi?are stofleem
grof zand houdende midgrof zandige zware
stofleem
Gtofleom
zeer fijn zand houdende stofleem
fijn zand houdende stofleem
fijn zandige stofleem
kvjarts houdende fijn zandige stofleem
fijnzandige leem
fijnzandige leem mot gebleekte korrels
midgrof zand houdende fijn zandige leem
kwarts en midgrof zand houdende fijn zandige
leem
gebleekte kwarts houdende fijn zandige leem
midgrof zandige leem
kwarts en fijn zand houdende midgrof zandige leem
kwarts en grof zand houdende midgrof zandige leem
lemig zeer fijn zand
- (k)V -

^
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M
\m

|
|

i

:

j
i

^
1

•JT

!
t
1
,
i
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(k)V
kV
(m)kV
mkV
(k)eV
(m)keV
(v)kM
(qv)kM
(k)zM
(k)Z
(k,m)Z
(m)kZ
(m,v)skZ
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leem houdend fijn zand
lemig fijn zand
midgrof zand houdend lemig fign zand
midgrof zandig lemig fi^n zand
leem houdend fijn zand met gebleekte korrels
midgrof zand houdend lemig fijn zand met
gebleekte korrels
fijii zand houdend lemig midgrof zand
kwarts en fijn zand houdend lemig midgrof
zand
leem houdend grof zandig midgrof zand
leemhoudend grof zand
leem en midgrof zand houdend grof zand
midgrof zand houdend lemig grof zand
midgrof en fijn zand houdend stoffig lemig
grof zand

Kleuren
mx
vl

matrix
vlekken
Kontrast

1 vaag: verschil in grijsheid,
diffuus karakter
2 duidelijk: grens enkele millimeters dik
3 markant: grens minder dan 1 mjn,
dik
Opvallend-1 onopvallend: alleen bij nauwheid
keurig toezien op te
merken
2 normaal: bij globaal aanschouwen op te merken
5 opvallend, .-in het oog lopend
Afmetin- 1 fijn
. .: kloiner dan 5 mni.
5 - 15 mm.
2
middelgrof
gen
groter dan 15 mm.
3 grof
lionsistentieklassen
los
bros
murw

mors

zonder samenhang
enige samenhing, bij lichte vingerdruk uiteenvallend tot los materiaal
licht samenhangend, met lichte vingerdruk uit te
vi/rijven tot gebarsten rolletjes, met voorzichtigheid te breken volgens gave breukvlakken, niet
klevend
licht samenhangend, met lichte vingerdruk uit te
- v\?rxoven -

-

rul

truf

plok
stug
stul

mals

glad
klef

slap

5 -

wrijven tot kruimelig materiaal of gebarsten rolletjes vormend, gemakkelijk volgons gave breukvlakken te broken, niet klevend
samenhangend, gemakkelijk in hand vervormbaar, bij
uitwrijven kruimclig materiaal of gebarsten rolletjes vormend, gemakkelijk volgens gave breukvlakken te breken, niet klevend
samenhangend, gemakkelijk in hand vervormbaar,
bij uitv^rijven gladde rolletjes, die verder uitgewreven kunnen worden tot gladde plaatjes, bij
samenknijpent tussen vingers langs randen barstend
en afbrokkelend, gemakkelijk volgens gave breukvlakken te breken, niet klevend wel kleurstof
achterlatend
samenhangend, gemakkelijk in hand vervormbaar,
bij uitwrijven dunne plaatjes met doffe vlakken,
breukvlakken gaaf, niet klevend
sterk samenhanrend, beide handen voor vervorming
nodig, bij uitwrijven gladde vlakken, gave breukvlakken, niet klevend
sterk samenhangend, beide handen voor vervorming
nodig, bij uitwrijven gladde vlakken, bij breken
lichte insnoering rondom breukvlakken, niet klevend
samenhangend, gemakkelijk in hand vervormbaar,
bij uitwrijven gladde dunne soepele plaatjes, bij
breken sterk insnoerend rondom breukeinden, niet
klevend
samenhangend, gemakkelijk in hand vervormbaar, dun
en glad over vingers uit te wrijven, bij breken
geheel op breuk insnoerend, lichtelijk klevend
samenhangend, gemakkelijk in hand vervormbaar, geheel uit te wrijven tussen de vingers, bij breuk
geheel insnoerend en verv/ringend, blijft aan handen hangen, doch kan onder water nog vorm worden
gegeven
samenhangend, kan uit handen geknepen worden als
samenhangende pasta, geheel tussen vingers v/eg
te wrijven, breken onmogelijk door gebrek aan
houvast, blijft aan handen hangen

Struktuurelementen
gangen
pinholes
platen

doorlopende gangen in homogene matrix
kleine gangen, doorsnede kleiner dan 1 mm, in
homogene matrix
horizontaal gelaagd bodemmateriaal of horizontaal
- liggende -

-
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liggende plaatjes of schubben
kolommen vertikaal gcctrckte zuilen met platte zijvlakken
un afgeronde toppen naast elkaar op dezelfde hoogte staand, meestal in ondergrond, grof in vaste
pakking
prismata vertikaal gestrekte samengestelde aggregaten begrensd door kantige vlakken, overwegend vertikaal
gericht, zonder horizontale regelmaat, meestal
grof tot middelgrof en in vaste pakking in ondergrond
blokken
samengestelde aggregaten met regelmatige afmetingen in alle richtingen van dezelfde orde, begrensd
door kantige platte vlakken
brokken
aggregaten met onregelmatige afmetingen zonder
oriëntatie, begrensd door vlakken met afgeronde
ribben
proppen
massieve aggregaten met onregelmatige vorm en afmetingen, begrensd door afwisselend sterk bolle
uitsteeksels, markante insnoeringen en holle vlakken. De bolle uitsteeksels alle van ongeveer dezelfde doorsnede; proppen zijn ontstaan door opvullingen van gangen met uitwerpselen van wormen
en deze oorsprong komt tot uiting in de vorm
granules massieve aggregaten, ruv; onregelmatig rond, zonder
duidelijke vlakken, meestal fijn en in losse pakking in do bovengrond
korrels
zandkorrels lor naast elkaar liggend zonder patroon
of samenhang
wortelmat wortelmat met aanhangende brokken, granules en
propjes in losse of massieve matrix
kontinue samenhang, zonder doorgaande scheurvlakmassief
ken

