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VERANTWOORDING
Het rapport 'Landevaluatie in Suriname, raamwerk voor
een multidisciplinaire procedure' behandelt de plaats van
landevaluatie in het gehele planningproces, verduidelijkt
enige centrale begrippen, en beschrijft algemene lijnen van
de procedure. Enkele technische aspekten en voorbeelden van
landgeschiktheidsklassifikaties worden besproken in volgende rapporten.
Dit rapport is opgebouwd in een informele werkgroep,
in diskussies tussen vertegenwoordigers van het Landbouwproefstation, en de afdelingen Planning en Bodemkartering,
Bureau Landelijke Opbouw.
Nuttige diskussies zijn voorts gevoerd met leden van de
afdelingen Agrarische Projektplanning en Agro-ekonomie, en
van de Dienst Lands Bosbeheer.
De tekst is gebaseerd op de gedachtengang neergelegd
in het Framework for Land Evaluation van de Voedsel en Landbouw Organisatie van de V.N, (Anon., 1973) en de rapporten
van twee internationale consultaties over hetzelfde onderwerp (Brinkman en Smyth, 1973 en Ahon.,1975) maar heeft
betrekking op de Surinaamse situatie.
Mevrouw van Romondt en de heren de Boer, Bruin, Kolader,
Sanchit, Schroo en van Vuure droegen direkt bij aan
delen van dit rapport. De redaktie van deze versie is van de
hand van R. Brinkman en P.J. Melitz. De uitgave geschiedt
als rapport nr. 51 van de Dienst Bodemkartering. Evenals
een landgeschiktheidsklassifikatie blijft dit rapport open
voor aanvulling en wijziging wanneer nieuwe inzichten zijn
ontwikkeld.
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INLEIDING
Het kader waarin landevaluatie wordt verricht
In een situatie waarin het tegenwoordige landgebruik (of niet»
gebruik) niet voldoet, is het nodig om alternatieve soorten ge-»
bruik te overwegen» (in een statische situatie waarin geen pro»
bleinen van tegenwoordig landgebruik bestaan is het denken over
alternatieven minder urgent).
L&ndevaluatie is een methode on de geschiktheid van verschil«
lende soorten land voor een bepaald gebruik te vergelijken. Het resultaat i3 een landgeschiktheidaklassifikatie voor- dat gebruik*
Gesehilrfcheidsklassifilraties van een bepaald gebied voor verschil«»
lende soorten gebruik kunnen bijdragen tot een verantwoorde en
optimale keuze van gebruiksnogelijkheden.
De soorten landgebruik waarvoor de geschiktheid wordt geschat
of bepaald worden niet willekeurig gekozen, Ekononische« sociale
en politieke faktoren (planning overwegingen) bepalen of het zinvol
ia een bepaald landgebruik in een gegeven gebied of land i n b % »
schouwing te neuen of niet. Ook de keusse van de gebieden waarvoor
landevaluaties worden aangevraagd kont vaak voort uit een sociale,
ökonomische of politieke gedachtengang. Overwegingen als deze gaan
in het algemeen vooraf aan en bepalen in sterke mate de richting
van het lan&evaluatieproees, 3nkele sociale en ökonomische aapek-»
ten van belang in Suriname worden behandeld in Appendix XI«
Sommige soorten landgebruik, zoals grootschalige mechanische
natte rijstbouw, zijn van groot tegenwoordig belaag voor Suriname«'
Andere soorten gebruik, aoals bevolkingsoliepalmcultuur, kunnen in
de toekomst belangrijk worden«
Geachiktheidaklassifikaties van grote arealen in Suriname voor deze
gebruikstypen en hun alternatieven, zoals slachtveeteelt, suikerrietcultuur of blijvend aangeplant produktiebos, tonen op hun beurt
de technische mogelijkheden aan waarover in een verder stadium van
planning uitspraken gedaan kunnen worden.
Landévaluâtieteans
Landevaluatie kan slechts tot een goed einde gebracht worden
door meer dan êên persoon of vanuit meer dan ê!n vakgebied. De
eerste keuze van landgebruikstypen die beoordeeld
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moeten worden is voor een belangrijk deel bepaald door
sociale, ekonomische en politieke overwegingen, naast de
algemene technische mogelijkheden van het land. Een landklassifikatie in een gegeven gebied voor een bepaald landgebruik berust op specialistische kennis, van verschillende
aard. Voor agrarisch gebruik omvat deze tenminste klimaatgegevens als regenverdeling, evapotranspiratie en temperatuurregime; aard en ligging van de bodems; tegenwoordige
vegetatie of landgebruik; teeltkundige, technische en beheersaspekten van het overwogen landgebruik en de relatie
tussen deze laatste en het land.
In een later stadium van landklassifikatie worden de
bovenstaande veelal kwalitatieve gegevens en relaties zoveel mogelijk kwantitatief gemaakt. Hiervoor zijn een aantal agro-ekonomische en makro-ekonomische data vereist, terwijl ekonomische analyse een centrale rol speelt.
Uit het voorgaande is duidelijk dat aan het begin van
het proces politici, makroekonomen en sociologen voor een
belangrijk deel de richting aangeven. Dit kan b.v. via het
raamwerk van een in algemene termen gesteld regionaal of
nationaal plan. In de vroege stadia van het landevaluatieproces doen agronomen, bosbouwkundigen, bodemkundigen,
cultuurtechnici etc. een belangrijk deel van het werk,
zowel het verzamelen als het integreren van de technische
gegevens, binnen het raam gesteld door het landgebruik. De
hierop volgende ekonomische analyse is hoofdzakelijk de
taak van agroekonomen, in nauwe samenwerking met de technische specialisten.
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2.

LAND EN LANDGLoCHIKTIiEID
Soorten landgebruik en hun eisen
Landevaluatie omvat de beoordeling van de geschiktheid
van land voor een bepaald gebruik. Het gebruik kan zeer algemeen aangeduid zijn rijstbouw, boomgewassen, onverharde wegen, etc.) of in meer detail (bijvoorbeeld bevolkingsoliepalmcultuur, beschreven in rapport 52).
Uit de beschrijving van het overwogen landgebruik worden de eisen van het gebruik aan zijn omgeving afgeleid of
geschat.
Bij zeer algemeen beschreven soorten gebruik zijn de eisen
ook in algemene termen gesteld (b.v. voor oliepalms beschikbaarheid van vocht gedurende het gehele jaar). In gevallen
zoals deze worden de eisen voornamelijk bepaald door het gewas zelf. Meestal is de geschiktheid voor vaag beschreven
soorten landgebruik alleen van belang waar zeer grote arealen
tegelijk worden beschouwd, b.v. een landgeschiktheidskaart
voor rijst van heel Suriname op schaal 111 000 000.
De eisen van het gebruik aan het land worden gedetailleerder naarmate de beschrijving van het soort landgebruik
nauwkeuriger is. In deze gevallen komen naast de eisen gesteld door het gewas ook eisen aan de orde die voortvloeien
uit de soort van beheer (management). Zo stelt moderne
grootschalige (plantage) oliepalmcultuur strengere eisen aan
de maximale helling dan bevolkingsoliepalmcultuur, door het
gebruik van (grotere) machines.
Waar landverbeteringen aan de orde komen kunnen ook
met het oog op deze verbeteringsmaatregelen eisen aan het
land gesteld worden.
Ook worden er eisen gesteld aan het land vanuit ekonomische en sociale aspekten van het landgebruik. Zo kan de
planner een minium areaal van geschikt land binnen een bepaalde straal specificeren opdat een ekonomische verkoop
organisatie voor het produkt mogelijk wordt. Een soortgelijke eis kan om sociale redenen gesteld worden, b.v. om
een aanvaardbaar verzorgingsniveau (school, medisch centrum
etc.) mogelijk te maken.
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Land
Het begrip 'land.' zoals gebruikt in landevaluatie is
zeer konkreets een bepaald, aangewezen stuk van het aardoppervlak met het klimaat en aanwezige vegetatie of landgebruik en met de topografie en de onderliggende bodem. Het
begrip omvat ook de door de mens aangebrachte veranderingen,
zoals wegen, ontwaterings- en irrigatiesystemen, bedrijfsgebouwen etc,, voor zover deze van belang zijn voor tegenwoordig of toekomstig gebruik.
Het begrip 'land' omvat dus meer dan bodem alleen; in
sommige gevallen kan de aard van het land grotendeels bepaald worden door bijvoorbeeld het klimaat, de vegetatie of
de ontsluiting.
In bepaalde gevallen van landevaluatie worden sommige
aspekten van het land verwaarloosd. Zo wordt bijvoorbeeld
in veel gevallen de lokatie van de reeds bestaande ontsluitingswegen nog niet in beschouwing genomen, hoewel deze wel
een zekere invloed uitoefenen op de geschiktheid.
Landgeschiktheid en landkwaliteiten
Land kan in verschillende mate voldoen aan de eisen
gesteld voor het gebruik. Land dat goed geschikt is voor
suikerrietcultuur, bijvoorbeeld, heeft kwaliteiten zoals een
goede vochtvoorziening gedurende het groeiseizoen en een
droge periode voor afrijping en oogst; een goede zuurstofvoorziening van de wortels, goede berijdbaarheid en toegankelijkheid, etc. Een beperking van een van deze landkwaliteiten maakt het land minder geschikt doordat de opbrengst
verlaagd wordt of doordat de beperking extra kosten veroorzaakt.
Een landkwaliteit zoals beschikbaarheid van vocht hangt
af van vele eigenschappen van het land, o.a. de regenverdeling, de helling, de doorlatendheid van de grond, de gehalten aan klei en organische stof. Het verband tussen een
landkwaliteit en zijn samenstellende eigenschappen is in
het algemeen onvolledig bekend. Binnen een gegeven gebied
echter wordt een landkwaliteit vaak in hoofdzaak bepaald
door betrekkelijk weinig eigenschappen; zo wordt de beschikbaarheid van vocht in gebleekt zand bijna volledig bepaald
door regenverdeling en gehalte aan organische stof.
De struktuur en samenstelling van landkwaliteiten, met
enige voorbeelden, worden behandeld in hoofdstuk 4.
'" • '"
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3.

STRUKTUREN PROCEDURE VAN LANDGESGHIKTHEIDSKLASSIFIKATIES
Kwalitatieve en kwantitatieve klassifikaties
De meeste landgeschiktheidsklassifikaties zijn kwalitatief, niet kwantitatief% de mate van geschiktheid wordt bepaald door de landkwaliteit die de ernstigste problemen geeft
voor het gebruik. Het ene soort land kan bijvoorbeeld matig
geschikt zijn voor oliepalmcultuur wegens beperkingen in berijdbaarheid en toegankelijkheid (sterk hellend land); het
andere soort land weinig geschikt voor oliepalm wegens ernstige problemen met de voorziening van voedingsstoffen (sterl
zandig land in het Zanderij gebied).
Binnen é*é*n soort landgebruik kunnen zo verschillende
soorten land met elkaar vergeleken worden, maar het is niet
mogelijk om geschiktheden van een soort land voor verschillende soorten gebruik met elkaar te vergelijken bijvoorbeeld,
land dat goed geschikt is voor bosverbetering en matig geschikt voor oliepalmcultuur zou eventueel meer kunnen opbrengen, of meer werkgelegenheid scheppen, onder oliepalm
dan onder verbeterd bos.
Dit soort vergelijkingen kan pas nauwkeurig gemaakt
worden als beide geschiktheidsklassifikaties kwantitatief
zijns dat is als de maten van geschiktheid voor de soorten
gebruik zijn gedefinieerd in vergelijkbare, kwantitatieve
termen zoals netto opbrengst per ha/jaar, benefit/cost ratio,
of arbeidsproduktiviteit bijvoorbeeld. Hierbij moeten alle
kosten-elementen in aanmerking worden genomen, niet alleen
opbrengsten.
Aktuele en potentiële landgeschiktheid
Een landgeschiktheidsklassifikatie kan van toepassing
zijn op de nu bestaande landkondities of op de verwachte
omstandigheden na een grote landverbetering; respektievelijk
aktuele en potentiële landgeschiktheidsklassifikaties. Zo
is bijvoorbeeld de aktuele landgeschiktheid van grote delen
van de Surinaamse jonge kustvlakte voor intensieve rijstbouw (twee-oogsten per jaar); niet geschikt. De potentiële
landgeschiktheid, na ontginning en met irrigatie en drainage, varieert tussen goed geschikt en niet geschikt in
delen van de jonge kustvlakte.
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Alle kosten van een grote landverbetering dienen in
principe meegerekend te worden bij de schatting van potentiële landgeschiktheid, in het algemeen in de vorm van een
annuïteit. Deze berekening vraagt schattingen van de rentevoet en de ekonomische levensduur van de landverbetering.
Waar niet alle kosten worden beschouwd moet duidelijk worden
aangegeven welke investeringen buiten de geschiktheidschattingen zijn gehouden.
Het onderscheid tussen 'grote' en andere landverbeteringen is in veel gevallen duidelijks egalisatie van een
bestaand rijstveld is in het algemeen geen 'grote' landverbetering; aanleggen van irrigatie of drainagevoorzieningen
wel. De grens tussen grote en andere landverbeteringen is
niet scherp, maar kan in de praktijk gelegd worden bij landverbeteringen die een geschatte ekonomische levensduur van
meer dan 5 à 10 jaar hebben en niet uit de verwachte meeropbrengsten van de eerste 2 à 3 jaar betaald kunnen worden,
of die de technische of ekonomische mogelijkheden van een
of enkele boeren gezamelijk te boven gaan.
Niveaus in een geschiktheidsklassifikatie
Orde
De orde van geschiktheid is het hoogste van vier niveaus binnen een landgeschiktheidsklassifikatie» Dit duidt
het belangrijkste onderscheid aans orde S (suitable) - geschikt, en orde N - niet geschikt voor het beschreven gebruik,
Klasse
Binnen orde S wordt de mate van geschiktheid aangegeven door geschiktheidsklassen. Dit gebeurt in Suriname voor
verschillende soorten gebruik eerst kwalitatief in een driedeling; SI - goed geschikt, S2 - matig geschikt, en S3 - weinig geschikt. Het aantal klassen kan variëren. Binnen orde
N worden vaak geen klassen van ongeschiktheid onderscheiden.
Waar gewenst wordt onderscheid gemaakt tussen NI - voorlopig
niet geschikt, en N2 - (permanent) niet geschikt.
In een kwantitatieve klassifikatie worden de klassegrenzen bepaald door te kiezen waarden voor de grootheid
waarmee de geschiktheid gemeten wordt.
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Subklasse
Land in een bepaalde geschiktheidsklasse kan hierin
zijn ingedeeld om verschillende redenen; het is te droog
bijvoorbeeld, of onderhevig aan erosie. Binnen een geschiktheidsklasse wordt de Subklasse aangegeven door een codeletter voor de landkwaliteit die de ernstigste beperking oplegt
aan het gebruik, bijvoorbeeld S3-m, weinig geschikt (voornamelijk) wegens ernstige beperkingen in vochtvoorziening
(moisture).
Landgeschiktheidseenheid
In veel gevallen geeft de Subklasse voldoende informatie. Als binnen een Subklasse echter meer soorten land voorkomen waarop (kleine) verschillen in beheer of landverbeteringen nodig zijn, kan het nut hebben deze te onderscheiden
als verschillende landgeschiktheidseenheden. Zij worden aangegeven met een volgnummer achter het subklasse-symbool.Stadia in het landevaluatieproces
Beschrijving van een landgebruikstype
Voor een gekozen soort landgebruik wordt eerst een
beschrijving opgesteld. Uit deze beschrijving worden de eisen
afgeleid die het gebruik aan het land stelt. Waar nodig voor
een duidelijke beschrijving van deze eisen wordt het landgebruik nader gespecificeerd. Aspekten van het landgebruik
die geen invloed hebben op de eisen aan het land worden in
het algemeen niet beschreven.
Kwalitatieve geschiktheidsklassifikatie
Op grond van de eisen worden kriteria opgesteld voor
iedere landkwaliteit die betrekking heeft op het gebruik.
Voor de landkwaliteit 'berijdbaarheid1 (voor grote machines)j
bijvoorbeeld, is het onder andere nodig hellingklassen te
definiëren waarbinnen geen tot weinig| matige; of sterke
beperkingen optreden. Ook in dit kwalitatieve stadium wordt
de landgeschiktheid bepaald door méér dan bruto produktiviteit alleen.
Vervolgens wordt voor iedere in het gebied voorkomende
kombinatie van beperkingen de geschiktheidsklasse (mate van
geschiktheid) vastgesteld. In dit eerste stadium zijn de geschiktheidsklassen kwalitatief, dus nog niet in numerieke
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(b.v. ekonomische) termen, en nog niet direkt vergelijkbaar
met geschiktheidsklassen voor andere soorten landgebruik. Zo
zou bijvoorbeeld land goed geschikt voor extensieve veeteelt
en matig geschikt voor oliepalmcultuur meer kunnen opbrengen
onder oliepalm dan onder gras of kudzu.
Kwantitatieve geschiktheidsklassifikatie
Waar nodig en mogelijk worden in een volgend stadium
voor de belangrijkste eenheden geschikt land kosten en opbrengsten bepaald of geschat. Uit deze veelal beperkte gegevens worden schattingen afgeleid voor de overige soorten
land die in het gebied aanwezig zijn. In sommige gevallen
worden ook de specifikaties van het beheer aangepast aan
de landverschillen. De extra kosten die hieruit en uit eventuele verbeteringen aan het land voortvloeien, worden ook
in de geschiktheidsklassifikatie meegerekend. Eventuele eenmalige of variërende kosten of opbrengsten worden via een
annuïteitenberekening in aanmerking genomen.
Als de schattingen en gegevens voldoende nauwkeurig
zijn en de beschrijving van het landgebruik voldoende aspekten omvat kan de kwantitatieve landklassifikatie direkt gebruikt worden in feasibility studies en bij planning waar
konkurrerende soorten landgebruik v/orden overwogen.
Bepaling van geschiktheidsklasse en Subklasse
Kwalitatief
Land met tenminste een zeer sterke of extreme beperking is niet geschikt (Orde N) voor het beschouwde gebruik.
Dit land kan nader onderscheiden worden in voorlopig ongeschikt; Klasse NI, met zeer sterke beperking, en (permanent)
ongeschikt? Klasse N2, met extreme beperking.
Land met minder ernstige beperkingen is geschikt (Orde S)
voor het gebruik. Binnen Orde S is land met tenminste een
sterke beperking weinig geschikt (S3)l overig land met tenminste een matige beperking is matig geschikt (S2); ander
land is goed geschikt (SI). In afwijking hiervan wordt de
geschiktheid een klasse lager beoordeeld als tenminste drie
beperkingen dezelfde klasse zouden bepalen. Enkele landkwaliteiten en hun samenstelling worden besproken in het volgende hoofdstuk. Voorbeelden van landkwaliteiten met schattingen
van hun beperkingen zijn gegeven in rapport nr. 52.
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De landkwaliteit die de ernstigste beperking oplegt
aan het gebruik bepaalt de landgeschiktheidssubklasse.
Bij twijfel hierover, bijvoorbeeld waar meer dan één beperking dezelfde klasse bepaalt, gelden prioriteiten volgens onderstaande tabel
Kwantitatief
Een kwantitatieve klassifikatie wordt gebaseerd op een
ekonomische of sociaal-ekonomische maat, zoals benefit/cost
ratio of netto inkomen per hectare voor het beschreven landgebruik, Klassegrenzen worden bepaald door gekozen waarden
voor deze maat. De berekeningen worden gemaakt onder de aanname dat de hele bedrijfseenheid op een soort land ligt, of
waar nodig op een beschreven associatie van verschillende
soorten land.
De Subklasse wordt bepaald door de landkwaliteit die
de grootste kosten of opbrengstdervingen veroorzaakt.
Tabel 1.

Prioriteitsvolgorde van landkwaliteiten, codeletters en hun verklaring

Landkwaliteit

code

verklaring

jm

moisture
oxygen
nutrients
toxicity

met betrekking tot het gewas"
Vochtvoorziening
Zuurstofvoorziening van de wortels
Voorziening van voedingsstoffen
Afwezigheid van toxiciteiten

o
n
t

met betrekking tot het beheer:
Weerstand tegen erosie
e
a
Berijdbaarheid en toegankelijkheid
|h
Lengte van droge perioden voor oogst
en bewerking
Vrijheid (en compactheid) van percelering ! P
c
Weerstand tegen verdichting

erosion
access
harvest
parcellingcompaction

met betrekking tot landverbetering
(b.v. landinrichting)i
Gemak van egalisatie of landvorming.1)

1

Cromsik van verwijderen van vegetatie

v

Gemak van aanleg van waterbeheersing
(irrigatie en drainage)

i

levelling,
land shaping
vegetation
irrigation
and drainage

Andere landkwaliteiten
l) terrassering of aanleggen van percelen of
dammetjes langs de contour.
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STFXJ3SUUE 3N SAMüü-TSTELLING VAN

Inleiding
Ieder aspekt van een landgebruik stelt zijn eigen eisen aan bet
land. Jülk van de eisen kan worden vergeleken aet sen landkwaliteit,
die in meerdere of mindere mate aan de eis voldoet. De landkwaiiteiten
kunnen worden ingedeeld ia groepen. 3o behoren bij voorbeeld vocht—
voorziening in het groeiseisoen en zuurstofvoorziening van de
wortels tot de landkwaliteiten die de productiviteit van een gewas
beinvloedenj berijdbaarheid is een van de landkwaliteiten met betrekking tot het beheers hoogteligging is een landkwaliteit net betrekking tot landverbetering (b.v, irrigatie); en ontsluiting heeft
betrekking op de sociaal-ekononische kontekst van het landgebruik!
SoEEiiige landkwaliteiten, zoals zuurstofvoorziening in dè wortelzone, zijn van belang voor veel verschillende soorten gebruik. Andere
sijn naar van invloed op een of enkele landgebruikstypen, zoals de
lengte van een droge tijd, die de afrijping en het suikergehalte van
suikerriet in belangrijke nate bepaalt.
Landkwaliteiten zijn niet geheal onafhankelijk van elkaar. Toch
beinvloedt iedere kwaliteit op een specifieke wijze een of neer kosten—
faktoren of de bruto opbrengst van het landgebruik.
De waardering van een landkwaliteit wordt bepaald door een vaak grO0"fc
aantal faktoren. Zo is bij voorbeeld de vochtvoeraiening van een (niet
geirrigeerd) gewa3 afhankelijk van de regsnverdelingj de evapotranspiratiej de bewortelingsdieptef de waterberginp; tot die diepte? en
eventuele runoff en aanvoer, lateraal of uit het onderliggende grondwater. Voor een bepaald gebruik kan hot ingewikkelde verband tussen al
deze faktoren in de praktijk neeatal worden vereenvoudigd, bij voorbeeld binnen een klinaatzone.
Tabel 1 in hoofdstuk 3 vemeldt landkwaliteiten die bij veel
soorten gebruik van belang zijn, hun aanbevolen code en de verklaring
hiervan, Twee voorbeelden van landkwaliteiten worden kort besproken in
de volgende sekties. Voorbeelden van hun toepassing in de praktijk
worden gegeven in Rapport nr, 52î Snige landgebruikstypen in Suriname.
Sriteria voor landgeschiktheidsklassifikatie.
Vochtvoorsiening in het groeiseizoen
Beperkingen in de natuurlijke vochtvoorziening van een gewas
worden primair bepaald door het klinar.t (regenval en evapotranspiratie)
gedurende het groeiseisoen.
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Deze voehttekorten verlagea de bruto opbrengsten door renraing van de
fotosynthese, of bij seer sterke droogte ook door beschadiging (bij
voorbeeld afsterven van delen van de plant). De grootte van het neerslagtekort in de droge tijd, en de langte van eventuele extreem droge
perioden verschillen sterk binnen Suriname, Een indeling in drie klinaatzones net hun geschatte naerslagtekorten en aantallen extreem
droge maanden is gegeven in een Appendix.
ïn de geschiktheidsklassixikatie voor een gewaa -wordt het effect
van eventuele extreem droge riaanden in het groei3eizoen apart beschouwd.
Bodemverschillen hebben hierop weinig invloed.
De vochtberging in een bepaald 3oort land wordt geschat uit bewortelingsdiepte en P~ettt"VeH °^ indien nodig uit textuur, organische
stof en minéralogie. Het vochttekort van een gewas wordt vervolgens
benaderd door het neerslagtekort over het groeiseizoen binnen de klinas/tsone minus de vochtberging.
De onsekerhe&en en onjuistheden in dese benadering worden overschaduwd door de onzekerheden in de grootte van de neerslagtekorten self.
Deze varieren sterk van jaar tot jaar, en ze sijn slechts bekend voor
weinig stations, veelal voor 10-jaar perioden in plaats van de gebruikelijke 30 j&ar.
Zuurstofvoorziening van de wortels
Voor veel drooglandgewassen kunnen beperkingen in de zuurstofvoorziening van de wortels worden afgemeten aan de duur van eventuele
perioden waarin de boden gereduceerd is (b.v. redoxpotentialen beneden
200 iaV). 3ij de in Suriname gebruikelijke bodemtenperaturen (20-40 C)
kan de boven;~rond binnen enkele dagen na afsluiting van de lucht ge—
reducserd zijn als er vers organisch materiaal (verse dode wortels of
ingeploegd onkruid of stro b.v,) aanwezig is. Dit duurt 1 a 2 weken
voor bovengronden zonder extra ingeploegd vers materiaal, en kan enige aaand*
maanden duren in ondergronden die weinig organische stof bevatten.
Verschillende gewassen hebben niet deselfde gevoeligheid voor
zuurstofgebrek in de wortelzone, en kunnen dus verschillende perioden
van inundatie of waterverzadiging verdragen. Alleen rijst (en jute)
kunnen lange perioden in gereduceerde grond groeien.
Voor kartering wordt de periode van reduktie geschat uit de kleur
en vlekkiïig van de bodem, eventuele grondwaterstandsmetingen, en voor
kleinschalige kaarten van grote gebieden uit de aard van de vegetatie.
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AppenOix: 3L.

KLIMAATZONES VOOR LANDBOUW IN SURINAME

Inleiding
Voor de meeste vormen van landgebruik bestaan optimale,
minder optimale en ongeschikte klimaten. Met het oog op landbouw - in de ruimste zin van het woord - kan het klimaat ingedeeld worden in zones. De klimaatverschillen binnen Suriname
zijn zo groot dat meerdere klimaatzones voor landbouw onderscheiden kunnen en moeten worden. De verschillen tussen deze
hangen vooral samen met de afstand tot de oceaan.
De hieronder gegeven globale zone-indeling is bruikbaar
voor kleinschalige landevaluatie (voor regio's en heel Suriname). De zonegrenzen zijn aangegeven op het volgende kaartje*
Voor plaatselijke landevaluatie zijn de gegevens van het
dichtstbijzijnde meteostation nauwkeuriger en meer specifiek.
Regencijfers zijn ont 1 e n^--aan de Meteorologische Dienst en
potentiële evapotranspiralie aan Lenselink en Van der V/eert
(1973 en ongepubliceerd), beide geciteerd in Van Vuure (1974).
Het laatste rapport behandelt uitgebreide gegevens, indelingen
van Suriname in klimaatzones o.a. volgens het systeem van
Papada i . en enige relaties met de groei van verschillende
gewassen.
De onderscheiden klimaatzones zijn;
- De relatief droge en zonnige, smalle kuststrook, gekenmerkt door twee nagenoeg aaneengesloten droge tijden en
één weinig uitgesproken regentijd.
- Noord-Suriname (afgezien van de kuststrook),, gekenmerkt
door twee regentijden en twee ^relatief d£6gë
seizoenen. Deze zone gaat zeer geleidelijk over ins
- Zuid-Suriname, gekenmerkt door één grote regentijd en één
scherpe droge tijd. Deze zone valt uiteen in Zuid-west en
Zuid-oost Suriname op grond van de langere en scherpere
droge tijd in het westen.
De gangbare voorstelling van twee regentijden en twee,
relatief, droge seizoenen is het meest van toepassing op Noord-Suriname.
Uitsluitena.beschouwd naar klimaat zou bijvoorbeeld veeteelt in de eerste plaats thuishoren in de kuststrook, oliepalm in Noord-Suriname en niet geïrrigeerd suikerriet in
Zuid-Suriname0
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Klimaatfaktoren die als kriteria dienen voor het onderscheiden van de klimaatzones
Lengte van een droge periode voor oogst en bewerking
Voor vele vormen van landgebruik zijn droge perioden
gunstig, zo niet noodzakelijk. Grondbewerking, afrijpen of
bloeiinductie en oogst bijvoorbeeld vinden vaak plaats in,
of ten gevolge van, droge perioden.
Als droge perioden voor oogst en bewerking worden beschouwd de maanden waarin het cumulatieve neerslagtekort -'
100 mm overschreden heeft (dooreengenomen is de vochtvoorraad tenminste in de bovengrond dan uitgeput) en waarin het
neerslagtekort over elke maand meer dan 30 mm is (gewas en
bodemoppervlak zijn dan redelijk droog).
Neerslagtekort over een droogteperiode
In perioden met weinig neerslag is doorgaans de temperatuur hoger en de luchtvochtigheid minder waardoor juist in
deze perioden de potentiële evapotranspiratie het hoogst is.
Wanneer door vochttekort de verdamping van de plant minder
wordt, wordt ook de sapstroom minder waardoor groei en produktie van het gewas achteruitgaan.
Als droogteperiode wordt een periode beschouwd waarin
het cumulatieve neerslagtekort meer dan 100 mm is. Het totale
neerslagtekort is het gecumuleerde neerslagtekort in mm van
één (of twee aansluitende) droogte perioden per jaar.
Extreem droge maanden
Behalve groei- en opbrengstvermindering brengt droogte
schade toe aan de plant als er te weinig vocht voor de plant
beschikbaar is om zich te handhaven. Bladeren kunnen b.v.
permanent verwelken of afvallen waardoor het fotosynthese
oppervlak kleiner wordt. Maanden waarin de regenval minder
dan 50 mm is terwijl de maand niet direkt op een regentijd
volgt worden als extreem droog beschouwd.

1) de term neerslagtekort is hier gebruikt voor potentiële
evapotranspiratie minus neerslag.
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SURINAME
KLIMAATZONES VOOR DE LANDBOUW

ATLANTISCHE

OCEA A N

'Albina

. B R AZI

LIE

LEGENDA
Neerslag tekort
in droogte p e r i o d *

Droge periode
voor oogst en bewerking

Aantal
extreem droge

ftn m

maande n

maanden

1 Kuststrook

600 (400 - 700).

3 - 4 en 2 - 3

0-1

2 Noord - S u r i n a m e

250 ( 2 0 0 - 400)

2-3

3 Zu id- S urin am e

400 ( 3 0 0 - 500)
350 ( 3 0 0 - 4 0 0 )
•400 ( 4 0 0 - 500)

3-4
3
4

Zuid -Oost
Zuid -West

1-2
1 -2
1- 2
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De klimaatzones :

•

•

'

,,

De kuststrook
Deze klimaatzone strekt zich uit van de kust tot ongeveer 10 km landinwaarts. Het is hier droog en zonnig, met
betrekkelijk weinig bewolking. De twee droge seizoenen gaan
nagenoeg zonder onderbreking in elkaar over en de grote regentijd is weinig uitgesproken. Er zijn twee droge perioden voor
oogst en bewerking, een in de grote droge tijd van 3-4 maanden en een in de kleine droge tijd van 2-3 maanden. Het neerslagtekort in de droogteperiode is 600 mm(400-700 mm) per
jaar. Voor dit doel v/orden de twee droge seizoenen als één
aaneengesloten droogteperiode beschouwd omdat in de kleine
"regentijd1' nauwelijks voorraadvorming van vocht plaats
vindt. Er komt geen tot één extreem droge maand voor.
Noord-Suriname
Deze klimaatzone ligt ten zuiden van de kuststrook en
strekt zich ongeveer uit tot een lijn door Kabalebo vliegveld
en tussen Stoelmanseiland en Benzdorp. In deze zone is het
bekende vierseizoenen klimaat het meest uitgesproken. Alleen
de grote regentijd en de grote droge tijd zijn duidelijk.
Er is een droge periode voor oogst en bewerking van 2-3 maanden in de grote droge tijd. Het neerslagtekort in de droogteperiode (grote droge tijd) is 250 mm(200-400 mm). Er komen
geen extreem droge maanden voor,
Zuid-Suriname
Deze zone beslaat het gebied ten zuiden van de lijn door
Kabalebo vliegveld en tussen Stoelmanseiland en Benzdorp.
Hier komt een tweeseizoenen klimaat voor, bestaande uit een
grote regentijd en een grote scherpe droge tijd.
In Zuid-west Suriname, west van een lijn door het Eilerts de
Haan gebergte, is de droge periode voor oogst en bewerking
4 maanden en het neerslagtekort in de droogteperiode 450
(400-500) mm. In Zuid-oost Suriname is de droge periode 3
maanden en het neerslagtekort 350 (300-400) mm. In de gehele
zone komen één tot twee extreem droge maanden voor.
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Overige klimaatfaktoren
De volgende klimaatfaktoren zijn wel van invloed op
het landgebruik maar worden in eerste instantie niet gebruikt in de voorgaande indeling.
Instraling
De totale instraling bepaalt de hoeveelheid energie
voor fotosynthese. De groei en opbrengst van een gewas heeft
vaak een sterk verband met de fotosynthese. De instraling
is afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn, welke weer
afhankelijk is van de hoeveelheid bewolking. De bewolking
varieert van plaats tot plaats aanzienlijk, om welke reden
ze een kriterium zou kunnen vormen voor de indeling in
klimaatzones voor de landbouw.
Luchtvo cht i ghe id
De luchtvochtigheid heeft voornamelijk invloed op twee
aspecten van plantengroei. Bij zeer lage luchtvochtigheid
verwelken sommige gewassen (o.a. bacoven) ook bij voldoende
vochtvoorziening aan de wortels. Hoge luchtvochtigheid is
soms ongunstig met betrekking tot ziekten en plagen, t.- a«^
o.a. schimmels hierdoor in hun groei bevorderd worden. De
luchtvochtigheid is ongeveer 80% en varieert weinig binnen
Suriname.
Temperatuurverloop
Veel gewassen hebben wijde temperatuurgrenzen. De temperatuur is in Suriname gemiddeld ongeveer 27 C, en neemt
af met de hoogte. De jaarlijkse amplitude is slechts enkele
gradenj de dagelijkse amplitude is ongeveer 9 C in de kuststrook en Noord-Suriname, en loopt op naar het zuiden.
•Impact" van regen op grond, gewas en dier
Impact van regen speelt voornamelijk als de grond onbedekt is. De impact van regen op grond en gewas wordt vooral bepaald door de maximum neerslagintensiteit. Vooral door
harde regen op een droge grond (na veel zonneschijn) verspoelt de bovengrond die vervolgens de poriën verstopt en
een korsrt vormt. Hierna treedt snel oppervlakkig afstroming
op. Regenimpact kan ook een rol spelen bij dieren. Koeien
bijvoorbeeld reageren slecht op veel regen. Impact van
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regen op het gewas heeft vooral schadelijke gevolgen in
kombinatie met harde wind. In Suriname is dit van weinig
belang.
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Landevaluatie werkt niet in een vacuum naar binnen een
politieke en sociaal-ekononische kontekst en het daarop gebaseerde beleid en de planning. Beleid en planning geven richtlijnen voor en verschaffen daarnaast vaak gegevens aan de landevaluatie, Gp haar beurt verschaft landevaluatie gegevens voor
opstelling, herziening en/of detaillering van beleid en planning.
In deze hoedanigheid is landevaluatie het vooronderzoek ten behoeve van de planning. De sociaal ekononische kontekst heeft
internationale, nationale en regionale aspekten. Sen internationaal aspekt is bijvoorbeeld het gedrag vr.n de wereldmarktprijzen.
Hieronder wordt ingegaan op enkele nationale en regionale aspekten«
Aangestipt wordt hoe deze aspekten als overwegingen bij landevaluatie near voren kunnen konen.
Maast een eanaienlijk arbeidaoverschot komen in Suriname
tekorten aan specifiek geschoolde en/of hoog gekwalificeerde
arbeid voor. Ook voor seer svanr werk (bijv. suikerriet- en
bacovenoogst)is het arbeidsaanbod plaatselijk zeer beperkt.
Specifiek gerichte scholingsprograiama' s en mechanisatie van swaar
werk

zijn voorbeelden van maatregelen hiertegen. In gebieden waar

er sprake is ven een arbeidsoverschot zou de arbeidsintensiteit
van een bepaald landgebruik beschouwd kunnen worden. Ook de mogelijkheden voor het inschakelen van ongeschoolde arbeidskrachten
souden een rol kunnen spelen.
In dun of niet bevolkte gebieden kan het arbeidsaanbod als
geheel te gering zijn voor bedrijvigheid op grote schaal, in het
bijzonder voor arbeidsintensieve aktiviteiten. Verplaatsing van
aktiviteiten naar bevolkte gebieden of migratie van de bevolking
kunnen in dat geval overwogen worden. Belangrijk wordt dan in
hoeverre een landgebruik sich daarvoor leent.
In de toekomst kan ook het totale nationale arbeidsaanbod
beperkend worden. ÎCechanisatienogelijkheden en arbeidsintensiteit
van alternatieve ökonomische activiteiten dienen dan in de overwegingen betrokken te worden.
Er wordt doorgaans naar gestreefd de voordelen van grootschalige cultures soveel mogelijk in te bouwen in bevolkingscultures. Aan diverse vormen van begeleiding en/of samenwerking soals
coöperaties, voorlichting, inkoop- en afzetorganisaties e.d. Ltan
hierbij gedacht worden. De voordelen van bevolkingscultures soals
l ) Gebaseerd op Ziolader, J . j i . , {l975/> Landevaluatie,
Enkele Sociaal-Ekononische aspe?xten, 3.L.O. EIS, 2 pp
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een goede motivatie en ean vaardige onafhankelijke positie van
de boeren kunnen hierbij behouden blijven. Ket het oog op dit
aspekt is het belangrijk in hoeverre ekononisohe aktiviteiten
zich lenen voor effectieve begeleiding en/of s araenwerking.
3ij diverse vorsen van bedrijvigheid is het van belang in
hoeverre ze een rol kunnen vervullen bij de verbetering van menu
en eetgewoontes. Ctijgende welvaart brengt vaak een behoefte
hiertoe net zich nee en bovendien kan het beleid er op gericht
zijn, 3ij veeteeltontwikkelingen bijvoorbeeld kan het een belangrijk punt ven overweging zijn.
Monocultures (3-j.ikerriet, rijst e.d.) zijn een smalle en
vaak kwetsbare basis voor de bestaanszekerheid van de ondernemer»
In gebieden net monocultures bestaat daarom vaak de wens on diversificatie in de ekonomische bedrijvigheid aan te brengen, Eventuele
nogelijkheden hiertoe dienen dan in de overwegingen opgenonen
te worden.
In het algemeen wordt er meestal gestreefd naar centrumvorraing, al. of niet gecombineerd ;net plaatselijke verwerking van de
Produkten. .De nate waarin een ökonomische aktiviteit zich ertoe
leent dat de bevolking in een centrum geconcentreefd in plaats
van gespreid woont gaat dan een belangrijke rol spelen, Eetselfde
geldt voor de mogelijkheden voor plaatselijke verwerking van de
Produkten, omdat dit centruravorming in de hand kan werken. Ook
nationaal-ekonosisch is het van belang in hoeverre de produkten,
hetzij ter plaatse hetzij elders in het land «elf verwerkt kunnen
worden.
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