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INLEIDING.
Het begrip Cultuurtechniek is pas kort geleden in de
landbouw ontstaan. Het bleek nl . dat ook bij landbouwmethoden ,
die meststoffen gebruikten en diepgaande grondbewerking toepasten, na kortere of lange re tijd de bodem achteruit ging,
waardoor de produktie daalde.
Ene r zi jds gaat de s truktuur van de gr ond achte r uit, a nderzijds worden doo r de landbouwgewassen meer voedings s tof fen
uit de bodem opgenomen, dan door de bemesting worden toege v oegd . De gewone maatregelen van het landbouw bedrij f zoals
bemesti ng en grondbewerking helpen maar een betrekkeli j k k ort
aantal jaren de produktie-capaciteit van de bodem te verhogen.
Zo heeft de cultuurtechniek zich ontwikkeld tot een
werkwijze waarbij het produktievermogen van de bodem blijvend
over een lange reeks van jaren verhoogd wordt.
Opvallend i s hierbij dat er in het algemeen andere oorzaken
zijn aan te wijzen die het produktievermogen beperken, dan op
het eerste gezicht zou opvallen. He t probl e em ligt zowel
economi s ch vo orzov er het de be drijfsvoering betreft als
te chnisch waar h e t b. v . de ontwatering b et r eft. Cultuurtechnische maat r egelen vereisen zovee l kapit aal en ar be id dat het
v oor de enkeling onmoge l ij k i s de z e op t e br engen, zodat de ze
maatregelen bij uit s t e~ een Overheids taak is om de l andbouw
duurzaam te ve r beteren voor gr ot e re gebie den.
Onder Cultuurtechniek verstaan we dus een buitengewone
besteding van kapitaal en arbeid met het doel het voortbrengend
vermogen van de grond duurzaam of voor een groot aantal jaren
t e verhogen en in de meeste gevallen de produkti ekosten te
v erlagen .
In Suriname staat de ontwatering a ls eerste probleem ,
ook al zou door ruilverkaveling goede resultaten worden
bereikt, ondat vooreerst aan de uitvoering van ru~lverkavelingsmaatregelen nog wettelijke bepalingen ontbreken .
Als we de foto-mozaieken van de jonge kustvlakte van
Suriname bekijken merken we op dat langs de rivieren en de
kust op vele plaatsen oude plantage gren0en te zien zijn.
Het valt direkt op dat nog slechts op een enkele plantage
nog landbouw wordt uitgeoefend. Deze terreinen zijn vroege r
alle in cultuur geweest en de natuur heeft de verlaten del en
weer voor zich opgeeist.
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Ook op kleine schaal zien we dat een landbouwer in zijn
weiland opslag de gelegenheid geeft om op te groeien en dat
zijn,soms redelijke,grasland weer spoedig vervuilt met onkruiden, struiken en z~lfs bomen, Er wordt zodoende veel
dubbel werk verricht.
Verder zien we dát veel landbouwers de ontwatering op
hun eigen perceel op een redelijke manier hebben opgelost,
Echter hebben zij hiervan alleen dG resultaten, terwijl hun
buren door deze ontwatering in grotere moeilijkheden k omen .
Toch zijn deze individuele oplossingen betrekkelijk schaars
als we de grote aantallen kleine landbouwers in aanmerking
nemen. Er heerst op dit punt en andere gemeenschappelijke
belangen een groot gebrek aan samenwerking.
Niet alle delen van Suriname zijn verder in belangrijke
mate ontsloten, zodat grote, vruchtbare delen van het land
niet bereikbaar zijn. Er ontbreekt aan de ontsluiting dus nog
veel. Wel zijn langs de bestaande wegen op kleine schaal
percelen uitgegeven, maar het gebied achter deze percelen is
door deze lintbebouwing onbereikbaar.
Langzamerhand begint het besef door te dringen dat de
teelt van bepaalde gewassen alleen op bepaalde gronden mogelijk is. Er is voor het Ministerie van L.V.V, nog een grote
taak weggelegd om de aanpassing van do gewassen aan de bodem.
gesteldheid zo ver mogelijk doorgang te laten vinden .
Dit kan door een goedê bedrijfsvoorlichting van ontwikkelde
landbouwers worden bereikt. Ook d~ kavelvorm zal zich aan de
bodemgesteldheid moeten aanpasson.
Hierbij sluit direkt aan de meest economische bedrijfsinrichting, waarbij de plaats van verschillende gewassen op
het terrein, naast de eisen die door de gewassen aan de bo dem
gesteld worden, ook door economische, sociale en hygiënis cho
overwegingen wordt bepaald. De stal met drinkwaterput voo r
het vee moet beneden de heersende windrichting li ggen en in
de buurt van de grasaanplant; arbeidsintensieve gewas s en
dichtbij de boerderij, arbeidsextensieve gewassen verderaf
maar bereikbaar.
Wil men komen tot 2 oogsten per j a ar , dan moet er naast
de mogelijkheden voor ontwatering ook aan de irrigatie a andacht geschonken worden.
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In een bodemkundig niet uniform terrein moet aan de ontwatering bovendien de eis gesteld worden dat deze bodemkundig
juist ligt d.w.z. dat deze door de l aagste delen gaat en met
zo min mogelijk doors nij di ngen van ritse n geprojecteerd wordt.
De s peci f iek cultuurtechnische v erbet eringsmaatre ge l en
zijn in enige groepen te rangschikken .
Onder ruilverkaveling verstaan we een bet ere indeling
van het land die aan het meest economische landgebruik is
aangepast.
Verbetering van de waterbeheersing zowel op het terrein
van de landbouwer zelf als in grote gebieden kan zeer veel
bijdragen tot een hogere produktie.
Door de ontsluiting te verbeteren kunnen grote oppervlakten cultuurland in het produktie-proces worden ingeschakeld en kunnen bij verbe teri ng van bestaande wegen belangrijke b espari n gen o .a. in de afschrijving van mechanische
t ransport mi dde l en worde n beréikt.
Een ont ginning van nieuwe te r reine n kan op de mees t
e conomische manier worden aangepakt .
De herontginning van b . v . plant a ge s zal in verband met
het arbeid s vraagstuk i n Suriname veelal me chani sch moet en
wo r den aangepakt . Dit ve rei s t vee l onderzoek over de beste
wijze waarop dit kan geschieden .
Het inpolderen van grote gebieden is veelal een overheidstaak, daar het de draagkracht van de enkeling
,
te boven gaat .
Door al deze cultuurtechnische verbeteringen kan worden
bereikt dat de landbouw produktie toeneemt . Hierdoor wordt ,
sociaal- economisch bezien , bovendien bereikt dat het aantrekkelijk wordt en blijft voor de bevolking om op het land te
blijven, waardoor de verhouding tussen stads- en plattelandsbevolking verbeteren kan. Verder kan door een grotere produktie de kostprijs van het produkt worden verl a agd . Hierdoor
komt de exportmarkt in een betere positie . Dit brengt wee r
met zich mee dat de import kan verminderen t . o.v. de expo rt,
wat weer een gunstige invloed heeft op onze betalingsbalans.
Bovendien kan een garantie door het Gouvernement van een
minimumprijs van landbouwp~odukten een stimulans zijn om de
landbouwer$ op hun bedrijf te binden .
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Door deze inleiding is voldoende aangetoond welk groot
belang een goede cultuurtechnische dienst voor de landbouw en
het land betekent. Een kennis van dit vak, ook voor de bodemkarteerder (die immers na een kartering ook cultuurtechnische
adviezen zal moeten geven) is nu overduidelijk .

II.

VERKAVELING.
De uitgifte van landbouwpercelen is vroe ge r zodanig
geweest dat een stuk land van bepaalde lengte en breedte aangevraagd werd. Als deze grond vrij domeinland was, kon dez~
aanvraag worden toegestaan. Zonder meer!
Door het Gouvernement was echter van tevoren geen plan
voor verkaveling opgesteld zodat het maar al te vaak voorkwam
dat er bepaalde stukken land van zeer onregelmatige vorm
overbleven o
Verder hebben de percelen tot nu toe een verschillende
diepte, waardoor de achtergrenzen niet in één lijn liggen en
krijgen de wegen met bewoning het karakter van lintbebouwing .
Er bestaat de plicht dat dit areaal binnen een bepaald aantal
jaren ontgonnen en in cultuur gebracht zal worden, daar anders
deze wederom tot domeinland zal worden teruggebracht, In de
praktij k is dit echter een dode letter van de wet. Verder bestaat er geen controle dat het aangevraagde stuk land de
financiële draagkracht van de aanvrager niet te boven gaat.
Landmeetkundig haperde er aan het uitzetten van de
kavels ook het een en ander, waadoor niet zelden een situatie
ontstond dat een stuk land binnen 3 percelen viel.
De vorm van de percelen is verder van dien aard dat
een goede ontwatering vaak onmogelijk of slechts met grote
kosten kan worden bereikt, wat alweer de draagkracht van de
enkeling te boven gaatn
Vererving en boedelscheidingen zijn de oorzaken van
een verdergaande versnippering der percelen (Coronie),
Verder wordt uit speculatieve(!) overwegingen grond gekocht
of aangevraagd, die niet in gebruik wordt genomen, maar sl echts
tegen een absurd hoge prijs wordt verhandeld. Door al deze
factoren bestaat in Suriname een landhonger, terwijl genoeg
land ter beschikking is.
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Alleen een planmatige uitgifte van grond kan v ee l verbe t eren.
Echter moet ook en in de eerste plaats de kwaliteit van de
bodem worden onderzocht en door de Dienst Bodemkartering
advies worden uitgebracht. Een voorbeeld waar dit ontbrak met
a lle ge volgen van di en is de Commissaris Si mons polde r.
Verder zijn er bepaalde volledig ge occupeerde ge bieden in Suriname, waar het landbouw economi sch v e r antwoord
z ou z ijn om de bestaande verkaveling door een betere t e vervangen. Hier zou dus rui l verkaveling op zijn plaats zi jn.
Daar s i nds de oprichting van het Bureau Landelijke
Opbouw a a n de ongelimiteerde gronduitgifte een eind is gemaakt(?) en we dus het planmatig uitgeven van vooraf onderzo chte terreinen zullen krijgen waarv an C.B.L. kaarten bestaan, zou het mogelijk zijn om op bescheiden schaal aan
ruilverkaveling een b e gin te maken. Daar ruilverkavel i ng in
Sur i n ame no g niet we t teli jk b epaald is, zullen we hierop niet
verder ingaan.
III .

ONTWATERI NG.
1.

Ontwat e r ing e n k limaat .
Al h e t wat er dat we bi j de ontwat eri ng van landbouwgronden mo e t en afvo e ren is van de regenva l a f ko ms ti g o Vo or de
plant is dit water van zeer veel belang.
Voor de vorming van 1 kg droge stof is een waterverbruik van
400 lit e r nodig.
Zoals reeds bij de algemene plant ent ee lt i s behandeld,
is het klimaat het complex van de gemiddelde we ers ge st eldheid,
dat op een bepaalde plaats bestaat en dat een vaste eigenschap
van die plaats is. Zoals eveneens bekend wordt het k limaat
bepaald door de factoren regen, temperatuur, wind, relatieve
vochtigh e id, zonneschijn etc.
Voor de waterhuishouding van de grond vormen n eerslag , temperatuur en relatie ve vochtigheid met de da aruit
afgeleide verdamping, de belangrijkste factoren.
Van de regenval moeten we bovendien weten, naast de
ho eve e lheid wat e r die voor h et gewas noodzakelij k i s, ho ev eel
e r door de grond verdampt of tussen de plant en van h et wat eroppervlak in een rijstsawah .

Gegevens hierover zijn over het algemeen weinig bekend bij
tropische gewassen. Uit de aanwezige gegevens moet men concluderen dat bij een rijstaanplant in totaal 7 mm. verdampt.
De hoeveelheden van de verdamping van de grond bij droge gewassen z ijn m.u.v. enkele cultuurgewassen onbekend. Een tekort is hier praktisch niet bekend .
Resteert dat we kunnen waarnemen, dat we l vaak van
een teveel aan water moet worden gesproken. Maar al te vaak
zien we dat d e planten in hun groei belemmerd worden door
overlast van water. Het is daarom nuttig eerst de z.g. water~alans van de grond na te gaan.
Van de regen,die op een gegeven moment valt op een
begroeiing, bereikt een belangrijk gedeelte de grond. Tijdens
het vallen verdampt een deel, een ander gedeelte blijft op de
bladeren en takken hangen en verdampt van daar weer.
Vooral bij lichte buien zijn deze verliezen groot. Bij zware
buien bereikt het grootste gedeelte de grond. Is deze grond
voldoende doorlatend, dan zakt een deel of de gehele regenval
in de bodem weg. Dit laatste bij niet te zware bui en. Wat
niet in de bodem kan wegzakken stroomt oppervlakkig af. Dit
is

ue watermassa die voor de erosie van de grond zo ge-

vaarlijk is.
Na de bui is de bovenlaag van de grond verzadigd met
water. Er ontstaat een neerwaartse gericht e wa t ers troom in de
bodem. De bovenste lagen van de bodem bereik e n hi ern a hun
z.g. field capacity, die aangeeft de hoeve e lheid wat e r die
wordt vastgehouden tegen de kracht van de zwaartekracht in .
Dit vochtgehalte wordt uitgedrukt in procenten van h e t ovendroge (105° C) gewicht van de grond, De dieper in de bodem
gelegen lagen worden nu door het teveel aan water uit de
bovenste lagen op hun field capacity gebracht, indien er
voldoende regen is gevallen. Is er minder gevallen, dan
worden deze lagen bevoch tig tot beneden hun field capacity.
Tegelijkertijd gaat de verdamping door d e b egro e iing
verder. De bovenste lagen van de bodem verliezen ook nog
water door rechtstreekse verdamping van de bodem zelf. Op een
gegeven moment kan het vocht gehalte van de bodem zover dalen
dat de planten gaan verwelken en afsterven. Het vocht gehalte
dat een g rond dan b e vat wordt op gelijke wijze bepaald a ls de
field capacity.
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In een grond met een vochtgehalte gelijk aan het wilting point
is nog steeds water in geadsorbeerde töestand in en om de kleimineralen en de organische stof en zelfs binnen de kruimels in
de grond aanwezig. De vocht percentages voor fieldcapacity en
wilting point verschillen sterk voor de verschillende texturen
van de grond.
De overmaat van water in een grond verzamelt zich onder
het niveau van het grondwater. Van het grondwater uit vindt
een beperkte toevoer naar hoger gelegen lagen plaats, waar het
water capillair wordt vastgehouden. Daar de planten voor het
ademen van hun wortels lucht nodig hebben is de zone van het
grondwater niet of slechts in beperkte mate geschikt voor beworteling. Een stijging van het grondwater geeft daardoor verlies van een laag werkende wortels. De plant gaat o.a. daardoor achteruit, omdat zijn wortel-volume verkleind wordt en op
een ander niveau nieuwe wortels moet vormen.
2.

Grondwaterstand.

Fluctuaties in de grondwaterstand ontstaan door het optreden van zware buien. Deze kunnen uit de daggegevens worden
afgeleid en op verschillende manieren wiskundig worden verwerkt.
We moeten daarbij bedenken dat het onmogelijk is om iedere
fluctuatie t.o.v. de ideal e grondwaterstand af t e dempen. We
moeten ge noegen blijven nemen met een ber Prkt aant a l dagen
waarop we maximale hoeve e lheden regenwater ni e t kunne n verwerken. Eveneens zullen e r in de droge tijd perioden zijn
waarbij het grondwater beneden de ideale stand komt. Tenzij
z.g. infiltratie wordt toegepast is aan dit b ezwaar uit te
ontkomen. Een teveel aan wat er is echter schadelijker daar een
doorlucht e grond waarin de plantenwortels diep moeten gaan om
in hun waterbehoefte te voorzien.

3.

Af t e voeren regenhoeveelheden.

De grootste regenvallen vinden we in de grote regentijd.
In de kleine regentijd is de dagelijkse neerslag k l einer.
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Volgens waarschijnlijkheidsrekening is bepaald dat als men
een bepaald risico neemt van het niet kunnen wegwerken van
een grote hoeveelheid neerslag van 80 mm. per dag eens in de
8 jaar, men zijn ontwatering kan baseren op 70 mm. per dag.
Van deze 70 mm. verdampt in een kleigebied 5 à 6 mm. per dag,
zakt 5 mm. weg in de grond en kan in sloten 5 à 6 mm. worden
geborgen (boezem capaciteit). Totaal dus 15 à 17 mm.
Resteert dus dat we 55 mm. per dag moeten kunnen lozen.
Voor een zandgrond ligt de situatie in zoverre anders dat we
hier met een grotere waterberging te maken hebben. Uit de
beschikbare gegevens nl. vochtcijfers van ritsgronden in de
kleine droge tijd, valt af te leiden dat tussen 60 en 120 cm.
6 mm. neerslag kan worden opgevangen. Laten we eerst een korte
algehele verzadiging van het profiel toe, dan kan tussen Oen
120 cm., 12 mm. geborgen worden. Veiligheidshalve moeten we
dus toch aan de 55 mm. af te voeren neerslag per dag vasthouden.
4.

Waterbezwaar in de bodem.

Men heeft bepaald dat er tussen de vaste deeltjes van
de bodem en het water en de lucht in de bodem een bepaalde
verhouding bestaat waarbij de planten zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Deze verhouding ligt bij gelijke volume procenten (1:1:1). Men noemt een te natte grond vaak koud, omdat
er teveel zonnewarmte moet worden gebruikt voor de verdamping
van het water. Hierdoor kan de temperatuur van de bodem niet
zoveel stijgen als voor de wortelontwikkeling gewenst is.
De grondwaterstand is verder in sterke mate afhankelijk
van de bouw van het bodemprofiel. De zwaardere lagen, die we
in de meeste profielen aantreffen in de ondergronden kunnen
in de droge tijd wel water vasthouden, maar betekenen een
stagnering voor de doorstroming van het overtollige regenwater naar de diepte in de natte tijd. We krijgen dan een
schijn-spiegel in de bodem.
Gronden kunnen ook te nat worden door kwelwater dat
van andere hoger gelegen terreinen afkomstig is.
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Al deze vormen van wateroverlast vatten we samen onder de
naam"overtollige neerslag", wat dus dat deel van het regenwater is dat niet verdampt, niet door de gewassen wordt verbruikt en niet door de grond wordt vastgehouden,

5.

Opheffen van het waterbezwaar.

De nadelen die aan een te hoge grondwaterstand en overtollige neerslag zijn verbonden, kunnen door drainage (ontwatering) in de bodem worden opgevangen.
Primair moeten we natuurlijk een plaats hebben waar we het
water kunnen kwijt raken. We kunnen hiervoor verschillende
mogelijkheden, zoals de zee, rivieren, bestaande kanalen of
zwampen gebruiken.
Lozing op zee. Direkte lozing op zee zal in Suriname
weinig kunnen geschieden en heeft enige specifieke moeilijkheden, die van de terreins gesteldheid afhangen. De randstroken langs zee bestaan uit een strook zeer slappe ongerijpte
klei in het parwabos of uit een door zee aangesneden ritsgedeelte. De kustlijn is hier in Suriname niet constant;
regelmatig volgen opslag en aanslibbing elkaar op. Verder
moeten we rekening houden met het feit dat in de droge tijd
geen afvoer door de kanalen plaatvindt, zodat het looskanaal
groot gevaar loopt vol te slibben. Bij de polder van de
Fernands weg naar zee had men dit probleem proberen op te
lossen door een kanaal met twee kokers. De aan zee gelegen
koker werd dan bij het stopzetten van de lozing in de droge
tijd gesloten. De hoogte waarop de lozing op zee kan aansluiten wordt meest gesteld op gemiddeld zee-niveau (halftij).
Lozing op rivieren. De rivieren staan in Suriname over
grote afstanden onder de invloed van de eb en vloedstanden
van de zee. In de praktijk blijken deze rivieren zeer geschikt
te zijn om op te lozen. De diepte van de lozing kan ook hier
op het gemiddeld rivier-niveau worden aangesloten.
Lozing op bestaande kanalen. De in Suriname bestaande
kanalen bieden in de meeste gevallen beperkte mogelijkheden
van lozing waar het grote oppervlakten betreft, die ontwat erd
moeten worden. De kanalen zijn op hun beurt afhankelijk van
de peilen van rivieren, waar ze op afgesloten zijn.
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Lozing op zwampen. Deze vorm van lozing kan voor een
ritsgebied worden toegepast. De hogere ligging van de ritsen
maakt dit mogelijk. Echter moeten we bedenken dat er bezwaren
bestaan dit te ver door te voeren, omdat de zwampen ook in
het produktie-proces zijn ingeschakeld nl. voor de rijstbouw.
Zwampen zoals in Nickerie bv. voorkomen bij zee, bieden voor
zwaartekrachtlozing zeer beperkte mogelijkheden. Het waterpeil komt al spoedig te hoog waardoor lozing onmogelijk wordt.
Alleen kunstmatige lozing kan daar verder worden toegepast.
Indien men in de droge tijd wil bevloeien kan door e en omk e erbare gemaal ontwatering mogelijk worden g emaakt in de
natte tijd en bevloeiing in de droge tijd.
Wel moet de zwamp dan natuurlijk ingepolderd worden.
Van de plaats waar men zich bevindt zal het a fhangen
welke mogelijkheden voor lozing aanwezig zijn.
Zijn er geen bestaande hoofdlozingen, dan zal men nieuwe
dienen te projekteren. We moeten daarbij zoveel mogelijk
doorsnijdingen van ritsen vermijden of door bestaande doorbraken leiden of door smalste gedeelten van ritsenbundels
(een bodemkaart is dus onontbeerlijk).
Het bekleden van taluds in de doorgravingen van ritsen
verdient aanbeveling, daar dan inzakken en afkalven wordt
voorkomen, waardoor het goed functioneren wordt bevorderd en
het onderhoud verlaagd.
Staan er geen mogelijkheden voor zwaartekracht-lozing
open, dan moet een gemaal dit werk verrichten.
Vorming van een polder is in ieder geval noodzakelijk.

6.

____ _

_...__,_,, . .,_...,._
Honfdontwataringj

Deze moet zo gedimensioneerd worden dat het verwachten
debiet, uit oppervlakte en overtollige neerslag bepaald, kan
worden afgevoerd. Er moet in de hoofdontwatering een klein
verval zijn (0,10 m/km.) zodat geen grote snelheden kunnen
optreden. Het oppervlakte verval moet de lozing op gang brengen !
Uit berekeningen over het vereiste verval en de gemiddelde rivierstand in Suriname komt een maximale ontwateringsdiepte van 4 tot 5 km. bij zwaartekrachtontwatering. Hierop is
de diepte van de plantages gebaseerd.
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7.

Detail ontwatering bij kleigronden,
Ret in Suriname gebruikte systeem voor aanpassen van

kleigronden aan de teelt van boomgewassen is door het terrein
te bedelven met de vorming van trenzen en bolligg ende bedden.
De doorlatendheid van de klei is laag en de neerslag wordt
vnl. via oppervlakkige afstroming naar de trenzen geleid.
Empirisch is men tot een afstand van 6 - 10

m. voor de bed-

breedte gekomen. De ontwateringsdiepte bij een goed functionerende lozing kan op 50 cm. gesteld worden.
Opgemerkt moet worden dat deze oplossing voor d e lozing
een me chanische bewerking van de bodem en mecha ni s che verpl egings- en oogst werkzaamheden ernstig belemme rt.
Door het plaatselijk dichten van trenzen of deze door ee n koke r
te vervangen kan men het bedden systeem e nigszins aanpass e n
aan mechanische bewerking. Wil men bij een pol der ook rijstbouw ter regelmatige afwisseling met droge gewassen to e passen,
dan moet de vlakke ligging van het terrein gehandhaafd blijven.
Voor de droge gewassen moet echter een drainage plaats vinden.
Begreppeling biedt hiervoor geen blijvende oplossing. We kunnen daarom tot moldrainage overgaan, hetgeen echter in Suriname,
voor zover bekend, alleen in de Prins Bernhard polder is to e gepast, maar toch een goede oplossing zal zijn.
Bij moldrainage worden door een mo lploeg met een mes
s l euven in de grond gesneden, loodrecht op de ontwateringssloten. Onder dit mes zit een torpedovormig lichaam, dat de
grond opzij duwt met hierachter aan een korte ketting de mol,
die voor een goede afwerking van de drain zorgt. Tegen de
slootkant aan wordt een drainbuis in het talud gestoken, die
de afvoer van de moldrain moet leiden. Voor control e moet dez e
drainbuis boven het slootpeil blijven.
De ontwatering geschiedt door de molgang zelf en door de
wanden van de snede, die het mes gemaakt heeft. hlen ge eft d e
moldra in een verval van 20 cm. per 100 m. Op het einde wordt
het mes uit de grond getrokken, De moldrains worden steeds
aan de overliggende slootkant weer ingezet om he e n en weer
rijden te voorkomen.
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Men kan naar behoefte zoveel moldrains trekken als noodzakelijk is. Proeven hierover in de Prins Bernhard polder gedaan
gaven de volgende resultaten:
Opbrengst soja _op 1 ha:

911 kg.

greppels om de 12 m.
idem

12 m. + sleufjes

1364 kg.

1363 kg.
idem 48 m. + moldrainage
Daar niet verwacht kan worden dat greppels om de 48 mo

veel effect zullen sorteren, behalve in hun onmiddelijke omgeving zien we hieruit dat moldrainage alleen het terr e in
voldoende kan ontwateren. De cultivatorsleufj es worden getrokken op

35
8.

25

cm diepte 3 op 1 meter; de moldrains waren op

cm diepte getrokken op

1,25

m. uit elkaar.

Detail ontwatering bij zandgronden.
De zandgronden van de jonge kustvlakte vind en we in de

ritsen. Dit zijn langgerekte zandige stroken di e soms in
"bundels" zijn verenigd en gescheiden worden p.oor l ager e
delen, waar we soms zandige l eemgronden aantreffen, maar
me e stal kleigronden met wat zandbijmenging in boven- of onde rgrond. Ec ht er wordt de ontwatering belemmerd door de flanJcen
van de ritsen, waar we zwaarder materiaal vinden.
We zien in de praktijk dat de ritsen in de kleine r e g e ntijd of de grote regentijd ee n vrij aanzienlijke stijging van
het grondwater vertonen. Dit moet ontstaan zijn doordat h e t
water zijdelings niet snel genoeg kan wegzakken. Verder
merken we binnen een brede rits op dat er lage re delen voorkomen waar men of v ee laat grazen of rijst v e rbouwt. Ook
tussen de ritsen in de stroken met zodanige l eem of klei
verbouwt men rijst. Daar men hiervoor water nodig heeft, zal
de landbouwer al het mogelijke doen om water vast t e houden,
waardoor de ritsen minder goed ontwaterd kunnen wordeno We
zullen moeten streven naar het juiste landgebruik van de afzonderlijke stukken met betrekking tot elkaar. Dit implice ert
dat de lagere delen van de ritsen niet voor sawah moeten
worden bestemd maar bijvoorbeeld voor veete e lt.
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Brede stroken klei tussen de ritsen kunnen dan voor rijstbouw worden gebruikt, evenals grote kleigebieden.

9.

Kunstwerken bij ontwateringen .

Vanouds is in Suriname de sluis bekend als afsluiting
van de loosleiding. De sluis bestaat uit twee muren van
steen en een bodem van hout, alles goed gefundeerd~ meestal
op palen met een deksloof en dekplanken. In de muren zijn
sponningen aangebracht waarin de sluisdeur verticaal kan
worden bewogen.
Het mechanisme, takel, windas of electromotor, is door een
dakje tegen weer en wind beschut.
Belangrijk bij de sluis is een reserve deur, die goed
geventileerd, hellend, onkruidvrij, regelmatig gecontroleerd
op termietenvraat, op stenen neuten onder afdak en dichtbij
de sluis moet zijn opgeslagen. Een wachter bedient de sluis
naar eigen goeddunken op het getij. Constructie van de sluis
wordt steeds overgelaten aan lieden die hiervoor bekwaamheid
bezitten.
Als tweede kunstwerk kennen we de klepkoker. Dit is
een koker die benedenstrooms afgesloten is door een klep.
De klep bestaat uit een houten schot van duurzaam materiaal
met horizontaal scharni~rwerk aan de bovenzijde en moet door
de kracht van het water bovenstrooms worden opengedrukt .
Druk van benedenstrooms doet de klep sluiten en de lozing
stoppen. Ook hierbij is een reserveklep geen luxe, tenzij
regelmatig controle wordt uitgeoefend.
Veel plezier kan men
beleven van twee vuilvangers, zowel boven- als benedenstrooms
aangebracht, die het vuil moeten verhinderen om toe te stro men, beklemd· te raken en dus vcillopan van de polder e.d.
verhinderen bij hoge waterstand benedenstrooms. Beide vuil vangers worden hellend geplaatst, met een loopplank aan de
bovenzijde vanwaar met een hark of iets dergelijks het vuil
kan worden verwijderd.
Een schuifkoker is feitelijk hetzelfde idee, maar
moet met de hand bediend worden door een tandrad of ijzeren
strip met pen en gat.
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Voor doorvoering van water ~~der een weg staat ons de
koker ten dienste. Deze moet steeds dieper(! 5 cm.) dan de
bodem van de loostrens worden ingegra~en. waardoor de binnenzijde van de buis gelijk of iets lager dan de bodem van de
trens komt te liggen. Hierdoor trekt de sloot volle dig droog,
Bij een vaste stromingsrichting en klein debiet kan een helling van 2 cm. op 10 m. verhinderen dat zich zand afzet op de
bodem van de koker.
Bij inlaatkokers onder een dam door, die in een
dwarse trens uitmonden moet aan de tegenoverliggende zijde
een oeverbescherming worden aangebracht. Deze kan eenvoudig
worden opgezet, meest uit bestaand materiaal ter plaatse of
in de naaste omgeving. Ingeslagen (minstens 75 cm.) banboe of
palen met ~lechtwerk of takken opgevuld en aangestampte grond
hierachter, voldoet meestal.
Indien dammen lekkage vertonen (b,v. doordat ze gelegd
zijn op de humus zonder deze ee~st te ve~wijderen)k·m dit worde~
voorkomen of beperkt door het maken van een blinder. Hierbij
wordt in het damlichaam zo mogelijk aan de bovenstroomszijde
een sleuf gegraven e n met verse of van organische stof gescheiden klei opgevuld en flink aangestampt.
Moge lijk biedt voor de ontwatering van gronden in
Suriname de drain goede kansen, speciaal op zandige l eemgronden in het Le l ydorp gebied. De drain bestaat uit een van
kl e i gebakken of cementen buis, de eerste met of zonder kraag,
de tweede met vo~g. De drainbuizen worden gelegd in slenven,
die met smalle schoppen worden
getrokken.

gegraven of machinaal worden

Ze worden hellend gelegd, direkt in of boven de zwaardere laag die de waterbeweging stagneert.
Zolang echter nog geen proeven ziJn genomen op de verschillende bodemtypen is het nog te vroeg om drainage advies
te geven op drains gebaseerd.
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IV.

BEVLOEIING.
Een landbouwgewas stelt hoge eisen aan de hoeveelheid
en de kwaliteit van het water, waarmee het zijn voedingsstoffen moet opnemen. In bepaalde perioden van het jaar worden geen
gewassen verbouwa, omdat we niet op de regenval kunnen rekenen.
Nemen we als voorbe e ld rijst. Meestal lukt het om in de
grote regentijd voldoende water op het land vast t e houden om
daarmede tot na de bloei in de vruchtzetting uit te komen.
Soms lu>.t dit niet, of door te weinig regen of door wegzakken
in de grond. Voor de kleine regentijd met daarna de kleine
droge tijd zijn de moeilijkheden weer zoveel groter, dat
alleen in het distrikt Nickerie met het Nanni-reservoir een
tweede rijstgewas wordt geplant. De grond is in het algemeen
voldoende vruchtbaar en kan bovendien door bemesting worden
geho l pen.
Helaas zijn er behalve in het distrikt Nickerie maar
weinig streken in Suriname waar in de kleine droge tijd water
kan worden ingenomen. Het toedienen van water om plantengroei
mogelijk te maken bij geb rek aan of het ontbreken van r egenwat er no emt men bevloeien.
In bergachtig terrein met een hoge r egenval of sneeuwval in de
winter zijn vele mogelijkheden aanwezig om door het bouwen
van dammen bevloeiingswater in te zamelen en in de zomer te
verstrekken (Californi~, Indonesi~).
In Suriname biedt dit enorme moeilijkheden, omdat het
relief ontbreekt en op grote afstanden ligt. Aanvoer bijvoorb ee ld uit het stuwmeer is daarom uitgesloten. Het wat e rr eservoir in Suriname zijn de rivier e n en de zwampen, waar h et
waterpeil lage r is dan het land, dat het water nodig he e ft.
Door middel van pompgemalen kan het water in de best aande
loostrenzen opgestuwd worden en aan de sawahs worden verstrekt.
Bij voldoende areaal en bijv. goedkope electrische energie is
dit zeker niet onmogelijk.
Anders staat het met de kwaliteit van het water. Juist
op het moment dat we het water het meest nodig hebben (droge
tijd!) is dit zout in de rivieren.
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In de droge tijd voeren de rivieren nl. minder af en k omt
door de getijde werking het zout-water verder naar binnen.
Een oplossing in deze is bijv. het toekomstige Stondansie projekt waar middels een stuwdam het water van de
Nickerie rivier zal worden opgestuwd en in de droge tijd geleidelijk zal worden losgelaten om zodoende de zoutgrens
verder naar het Noorden te verplaatsen.
Bevloeiing van de zwamp e n uit is eveneens een g o ede oplossing, zoals reeds wordt toegepast in Nickerie. In andere
streken van Suriname is dat echter nog steeds een prob l eem.
V.

ONTSLUITING.
Onder ontsluiting verstaat men het openleggen van een
gebied, waardoor alle delen van dit gebied op eenvoudige wijze
kunI1en worden bereikt. Ontsluiting kan worden bereikt door
wegen, waterwegen, spoorlijnen en luchtverkeer.
We houden ons alleen bezig met wegen en waterwegen~
1.

Wegen.
De hoofdontsluiting van ee n gebied vindt plaats door

een stelsel van primaire- of hoofdwegen. Deze worden zo geprojekteerd dat ze (a) de grootste ontsluitings-capaciteit
b ez itten, (b) centra van vestigingen verbinden, wat inhoudt
dat ze (c) ten alle tijde berijdbaar dienen te zijn.
Het hoofdw egennet moet voor het verbinden van kleinere
vestit~ingen worden aangevuld met een stelsel van secundaire
wegen, die (a) h e t gebied zovee l mogelijk diene n te ontslui ten~ dus (b) ook vrijwel te alle tijde berijdbaar dienen te
zijn.
De boerderijen, die tussen de kleinere steden of dorpen
zijn gelegen moeten bereikbaar zijn door een stelsel van
~ertiaire wegen. Meestal worden de boerderijen aan deze wegen
gebouwd. Ook deze wegen dienen vrijwel onder alle weersomstandigheden ber&ikbaar zijn.
Wegen op de boerderij of tussen de percelen make n verder
alle delen van het land beréikba~r.

....
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- 17 In Suriname wordt met het bestaande wegennet een geringe
ontsluiting bereikt, daar het voornamelijk een kustweg betreft met hierlangs lintbebouwing. De structuur van het land
en de concentratie van de bevolking in Paramaribo maakt, dat
de primaire wegen slechts een geringe vervoerstaak hebben.
Ze verbinden slechts enkel~ c·entra. Hi erdoor wordt de ontslu.itu,.g
vrijwel gevormd door een net van secundaire wegen, waarlangs
de landbouw gevestigd is.
De plaats van de wegen is sterk afhankelijk van de terreinsvorm. Wegen dienen droog te liggen, zoveel mogelijk over
de hoogste terrein gedeelten te verlopen, waardoor zo min
mogelijk kunstwerken noodzakelijk zijn.
De economie van de wegen wordt bepaald door de aard van
het wegdek, het onderhoud wat dit behoeft en of eventueel de
weg een nevenfunctie heeft bv. waterkering of scheiding van
percelen of scheiding van landgebruiksvormen.
Het type weg wordt verder bepaald door de intensiteit
van het verkeer. Door tellingen op verschillende uren van
de dag en verschillende delen van het j aar kan de intensiteit
worden bepaald.
2.

Technische details wegenaanleg.

We kennen de aarden baan, die op het tracé wordt opgeworpen met kruin, bermen, talud en trenzen. Deze "kleidammen"
worden meestal als tractordam gebruikt.
Bij zwaar verkeer dient een verharding aangebracht te
worden: verharde wegen. Deze verharding wordt gelegd in een
inkassing. Bij klei wordt de inkassing met zand verbeterd,
waarop een gegradeerde verharding aangebracht wordt welke in
het ideale geval bestaat u it:
a. breuks t een a l s bas i slaag, welke wordt ingewalst;
b. grove breuksteen a l s bamis der dekl aag welke stevig
wordt·i~gewalst;
c. fijne breuksteen a l s bovenste deel der deklaag;
d. een verhardirig bestaande uit asfalt, teer, et•~
met zeerfijne breuksteen vermengd.
e. een slijtl aag van gewassen split, die de verharding
beschermt en welke met teer wordt vastgelegd.
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De ideale weg is duur in aanleg maar goed.koop in onderhoud. De verharde laag is gemiddeld 20 cm dik. De breuksteen
moet hard en niet gelaagd zijn.
Iedere andere wegverharding zoals gebrande klei of
schelpen geeft half verharde wegen, welke meest op secundaire
wegen worden gezien. Natuurlijk dient een tertiaire weg aan
geheel andere eisen te voldoen dan een primaire, waardoor in
dit geval kan worden vereenvoudigd en we de onve rha rde weg
krijgen. Een goede basis van de wegen blijft gewenst, daar
dit spoorvorming en dus modderwegen tegengaat. Karren met
ijzeren wielen hebben een sterk vernielend karak ter; luchtbanden zijn veel beter. Ze hebben een geringe vergruizingskracht, maar een sterke zuigkracht.
De sporen kunnen worden beschermd door twee stroken
cement, maar dit blijft een lapmiddel. Waar spoorvorming op
zandwegen is opgetreden kan met een tandeneg of schijveneg
een ondiepe bewerking worden gegeven. Daarna moet het weglichaam in profiel worden gewerkt, liefst met een mal op ten.
rondte worden gecontroleerd en of gew~lst of ingereden worden.
Ton ·ondte dient om het opvallende regenwater zo snel
mogelijk af te voeren . De tonrondte bedraagt 1/40 van de
kruinbreedte van de weg.
Wegen met fijn materiaal opgebouwd kunnen me t graders
worden onderhouden, waardoor de toP.rondte in stand kan bl~ven.
Bermen moeten door een zwakke helling kunnen ontwateren
en het regenwater snel afvoeren.

3.

Weglengte in landbouwgebieden.

Naast het z.g. verzorgingsverkeer is op de landbouwwegen het transport van landbouwwerktuigen en het afvoeren
van de oogst het belangrijkste. Van het type landbouwbedrij f
hangt de aard van het vervoer af en tevens van de bedrijfsgrootte.
In Suriname kunnen de zwaarane landbouwtransporten verwacht worden in de plantages en de grote rijstbedrijven.
Deze hebben of transport per vrachtauto of per boot.

- 19 De overige landbouwpercelen z1Jn van vr1J uniforme grootte
en hebben zelden pieken in hun afveer van produkten.
Bovendien is het hier toegepaste systeem van landbouwwegen
bv. langs het Pad van iNanica overwegend landmeetkundig i.p.v.
landbouwkundig. Hierdoor is de weglengte per ha landbouwgrond weinig maatgevend.
4.

Plaats der wegen.
De plaats waar de ontsluitingswegen komen te liggen is

zeer sterk afhankelijk van de terreinsgesteldheid.
In een ritsengebied moet de hoofdontsluitingsweg over de
hoogste rits worden gelegd. Hierdoor is een goede en droge
ligging gewaarborgd, waarbij kunstwerken zoals bruggen

en

kokers zoveel mogelijk worden beperkt. Echter is deze hoofdweg niet de enigste, die nodig is. Er moeten op bepaalde
plaatsen zijwegen komen. We kiezen de plaats van de zijwegen
zodanig dat de zwampen tussen de ritsen op het smalste deel
worden overgestoken. Vaak wordt hierdoor het verdere patroon
van de ontsluiting bepaald. Immers parallelwegen komen over
de volgende ritsen te lopen. Het verdient dus aanbeveling
de kop van een ritsenbundel te b enut ten voor uitstra lende
hoofdwegen met dwarse wegen.
In het Lelydorp-landschap moet het doel van het wegennet zijn, zoveel mogelijk goede landbouw gronden te ontsluiten, maar daarentegen zo min mogelijk zwampen te passeren.
Verder is het gewenst dat de wegen de sch e idingen vormen
tuss e n d e voor de landbouw geschikte en ongeschikte gronden.
Ook voor de schollen in het
gelijke redenering.

Para landschap geldt een

In het z~nderij landschap zullen wegen niet veel pro blemen opleveren vanwege de hogere ligging. We l moet ook
gelet worden op de smalste delen der eventueel te passeren
zwampen.
In kleigebieden wordt de plaats van de ontsluitings wegen niet bepaald door de terreinsgest e ldheid. Hier gaan
economische motieven de belangrijkste plaats inneme n. De
kavel grootten wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden en de wijze waarop deze zullen worden uit gevo erd:
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handenarbeid en/of mechanisch. Bovendien komt het bewoningstype naar voren nl. een gecentraliseerde vestiging met woonkernen of verspreide bewoning op de kavels met bedieningsc entra. In deze laatste zijn dan scholen, politie, medische
verzorging etc. gecentraliseerd . De afstanden voor het naar
school gaan van kinderen bv. mogen niet te groot worden.
Het wegenplan moet zich hiernaar richten . De landbouwers
dienen liefst op hun percelen te wonen.

5.

Waterwegen.

Watertransport is in het algemeen goedkoper dan wegtransport~ Dit vindt zijn oorzaak in de grotere vervoerscapaciteit, lagere brandstofkosten, minder overlading e.d.
Voor inlandse watertransport staan de verschillende rivieren
en kanalen ter besehikking (bv. transport Nw. Nickerie Paramaribo via Nickerie rivier, Arawarra, Wayombo, Coppename,
Saramacca, Saramacca kanaa l bij Uitkijk, Saramacca-doorsteek).
Voor landbouw transport te water komen de kanalen in
aanmerking. In het Wageningen projekt , waar gescheiden bevloeiings- en ontwàteriige- kanalen vo orkomen, worden alleen
de irrigatie kanalen permanent voor watertransport gebruikt.
VI

QNTGINNING.
1.
Onder ontgitl.ning verstaat men alle werkzaamheden welke
nodig zijn om een stuk land bouwrijp, in ons geval landbouw~.Li.E., te maken.
Ontginning vergt een planmatige opzet , waarbij een bepaald werkschema wordt opgesteld, dat gebaseerd wordt op de
weersgesteldheid, de beschikbare arbeidsmarkt en de benodigde
tijd voor het werk, welke moet worden geschat, of uit vergelijking met andere gelijksoortige objecten kan worden afge leid w
De methoden van o~tg1nn1ng m~eten aan de omstandighe den
worden aangepast. Als z~danig onderscheiden we:
a. handkracht: deze kan onder alle omstandigheden worden uitgevoerd, ook de slechtste, mits de betaling zich hieraan
aanpast.
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Bepaalde werkzaamheden moeten in handkracht worden uitgevoerd
zoals lijnen kappen, wat-e:ppass-en, ringen (dus meestal voorbereidende werkzaamheden) en bijv. het afwerken van taluds,
wegen, dammen (meestal opleverings werkzaamheden);
b. Semi-machninaal: handarbeid met assistentie van kleinere
werktuigen zoals stompentrekkers, kettingzagen; ook deze
metbode kan onder vrijwel -alle omstandigheden worden uitgevoerd;
c. Machinaal: hierbij wordt meestal van weinig arbe iders,
maar technisch goed onderlegde, gebruik gemaakt, die
machines van grote waarde bedienen (Een bulldozer kost
± f• 60.000.=). Hierdoor moeten deze machines zo productief mogelijk gebruikt worden. De werk omstandigheden
moeten dus zo gunstig mogelijk zijn; droge terreinen zijn
hierbij een eerste vereiste. Verder impliceert dit gebruik
van machines reparatie- en onderhouds faciliteiten.
De werkwijzen van ontginning zijn sterk verschillend,
naarmate we met drege of natte terreinen te maken hebben.
Een te ontginnen zwamp wordt veelal eerst ingepolderd en
drooggelegd.
2.

Schoonmaken.

Droge terreinen zijn meestal begroeid met bos. Dit
houtbestand moet worden opgeruimd. De bruikbare houtsoorten
moeten eerst worden uitgesleept (bouwhout, draadpalen).
De overige houtsoorten zijn onbruikbaar en moeten worden verwijderd. Ze moeten dus worden gekapt met opruimen van de
stompen of gerooid. Daarna moet het hout verwijderd worden
van het land door wegslepen naar andere terreinen, concentreren in windrows of verbranden.
Uitslepen, rooien van stompen en het machinaal stoten
in windrows geeft een sterkere beschadiging van de bouwkruin.
Meestal heeft men niet de tijd om het hout plaatselijk te
laten verrotten en poogt men door branden zoveel mogelijk
hout te verwijderen. Ook hierbij wordt de humus van de bouwkruin vernietigd.
Natte terreinen zijn of met gras of met bos begroeid.
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Machinale werkzaamhed~n moeten wachten tot het terrein ontwaterd is en voldoende draagkracht heeft verkregen.
Hierna moet het bos verwijderd worden.

3.

Ontwateren.

Op droge terreinen moet, nadat het terrein schoon is
gemaakt, de ontwatering worden uitgevoerd. Meestal zal het
ontwat e ringssysteem reeds van te voren zijn opgezet en moet
het nu in het veld worden gerealiseerd. Van de vaste meet~
punten uit wordt het systeem uitgezet en nadat dit gecontroteerd is, worden de greppels gegraven.
In natte terreinen moet de hoofdontwatering vóór het
schoonmaken geschieden en vormt deze ontwatering vrijwel het
eerste werk. Het ontwateringssysteem bepaalt bovendien de
indeling van het land. Zodoende beperkt de ontwatering zich
meestal tot het leggen van de kokers in de velddammen. Het is
wel voordeliger deze kokers te maken voordat de dammen worden
aangelegd, maar meestal ontbreken de mogelijkheden de k okers
vooraf op hun plaats te krijgen.
4.

Verkaveling.

In droge terreinen wordt de k avel indeling van de vaste
meetpunten uit geprojekteerd vóór of na h e t uitzett e n van de
ontwatering.
In natte terreinen vormt het patroon van ontwateringskanalen de hoofdindeling van het terrein. De onderverdeling
wordt hierna uitgezet en vastgelegd.
De ho ekpunten worden verzekerd met duurzame hardhoutenpalen, betonnen neuten of rails en worden genummerd.

5.

Egalisatie.

Voor droge terreinen zal de egalisatie zich beperken
tot het opvullen van gaten, die door het rooien zijn ontstaan.
Indien mogelijk kan de bovengrond uit de te graven trenzen
hiervoor gebruikt worden.
In voorheen natte terreinen dient de egalisatie om
kleinere hoogteverschillen in het land te v e rwijderen.
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Deze zouden het gelijkmatig onder water zetten verhinderen en
groeiverschil l en teweeg brengen. Egalisatie is e en moeilijk
wenk dat vooral bij ee n dunne humeuze bovengrond uiterst
voorzichtig en meestal over meerdere jaren v e rd ee l d kan worden
uitgevoerd. Er bestaan machines die dit werk kunnen v erricht en,
z.g. landplanes, die op het principe van een scraper werken.
Het blad wordt zodanig opge hang e n, dat de werkbreedte zo g root
mogelijk is.
6.

Hulp werktuigen.
Schoonmaken: met bulldozers,_,;; treedozers of bull-

dozers met chainclearing of met high-ball; brushcutters.
Ontwatering: slotengravers (ditchers), greppelplo egen, drainen sleufgravers; opvulling kan geschieden met een grader of
angle dozer.
Egal isatie: krui wagen en schop; landplane; lichte bulldozer;
wieltrekker met blad.

VII

HERONTGI NNING.
Herontginning omva t meestal dezelfde punten als de
ontginning. Men is alleen vaak aan het vroegere patroon van
verkaveling of aanleg van b edde n zo vast geb o nden,dat hierdoor h e t nieuwe syst eem wordt b e paa ld. Dit geldt vooral op
v e rl ate n plantages.
De werkzaamheden voor het schoonmaken zull en zich op
de teelt mo e t en richten. Hoe minder het zi ch in opg eworpen
kleigrond gevormde bodemprofiel wordt v e rstoord, ho e b e t er
dat is.
De ontwatering b e p e rkt zich eensdeels tot h e t ophal en
van het oude systeem, e v entue e l in de hoofdontwat e ring geholp e n door ee n kl e ine baggermol e n e n h e t v e rander e n van het
oude syst eem door weggraven van damm e n of het opvull e n van
tr e nzen van h e t oude systeem. Het is beter b epaalde visgat en
op di e pe trensged eelten te maken, dan voor h e t opvullen v an
tre nzen hout t e gebruiken, wat v e rrot en wegzakt, of bovengrond , die ko stbaar is.
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Iedere verstoring van het bodemprofiel moet worden vermeden.
De verkaveling wordt sterk door het oude systeem
beinvloed.
Egalisatie brengt grote gevaren voor de bovengrond rriee,
die zonder grote voorzorg e n in de trens terecht komt.
Afschra.ppen van de bovengrond, egaliseren van de ondergrond
en verspreilen van de bovengrond is duur en meestal niet
rendabel.

VIII

POLDERINRICHTING.
'1.

Inleiding.
Het beoefenen van polderinrichting d.w.z. het ontwerpen

en uitvoeren van een polderplan veronderstelt de aanwezigheid
van een polder. Tenzij het gaat om de verbetering van een
bestaande polder, moet dus inpoldering van een reeds in cultuur zijnd of maagdelijk gebied aan de polderinrichting vooraf
gaan. Zowel de inpolde ring als de polderinrichting vereisen
een voorafgaand onderzoek, dat in de eerst e plaats moet uitwiJzen of inpoldering verantwoord is en hoe de begrenzing van
het in te polderen gebied moet worden vastgesteld.
2.

Vooronderzo e k.
Het vooronderzoek cmvat naast een ev e ntuele verkenning

en kartering van het gebied en een vaststelling van de e ig endomsverhoudingen in elk geval ee n onderzoek naar de bodemgesteldheid, ee n bepaling van de hoogteligging en h e t relief en
een bestudering van de hydrologie, de hydrografie en het
klimaat van het gebied zelf en zijn omge ving.
De grond wordt op zijn landbouwkundige kwaliteiten
onderzocht (bodemkart e ring) en op zijn grondmechanische eigenschappen (b.v. inklinking en draagkracht). De uitkomsten van
de bodemkartering spelen een overwegende rol bij de bepali ng
van de toekomstig e gebruikswijze van de gronden.
Een onderzoek van het bestaande net van verkeerswegen
en van de v erspreiding van de bewoning rondom (en eventueel in)
het gebied kan meestal niet gemist worden.
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Bij het inpolde r en van een reeds i n cultuur zijnd gebi ed en bij de verbetering v an een bestaande polder heeft de
ontwerp er uiteraard aanmerkelijk minder vrijheid dan bij h et
aansnij den van ee n maagdelijk t e rr e in. He t gehele plan moet
dan aan d e bestaande toestand worde n aangepast, waartoe d e z e
uitvoeri g di e nt te worden bestudee rd. Bij e l k onderdeel van
het ontwerp mo e t dan de vraag beantwoord worden, in hoeverre
het h a ndhaven van h e t b e staande d e voork e ur verdient bove n
het n astreven van de ideal e oplossing voor dat onderdee l.
Op het vooronderzoek wo rd en zowel de plannen voor de
inpol dering a ls d i e voor de eigenlij ke polderinrichting geb a s eerd. Bi j het opstellen van definitieve plannen kan in beide
gevallen nader onderzoek van bepaalde facetten noodzakelijk
blij ken.

3.

Inpo ldering.
Wann ee r men spreekt over inpoldering dringen zich een

drietal vrag e n op.
Wat is een polde r ?
Een polder is ee n gebied,waarin op e n water voorkomt,waarvan
de verbinding met h e t zich buit e n h e t gebied bevindende wat er
is of kan worden v e rbroken en waarvan de waterst a nd door middel
van k unstwe rk en vrijw e l onafhank e lijk van de stand van h e t omringende water op ee n, in hoofdzaak dopr h e t bodemg ebruik b inn e n het gebied bepaa ld, gewenst peil kan wor de n gehandhaafd.
Volgens d e gegeven definitie wordt h e t begrip polder
onderscheid e n van andere wat e rstaatkundige eenhe d en.
Voorb ee l den: een stroomgebied is geen polder, omdat daar vanweg e h e t grote v erhang g ee n b e paald peil kan worden gehandhaafd: een boezemgebied is g e en polde r, aangezien ni e t in de
eerste plaats het bodemgebruik binnen het gebi e d bepalend is
voor het boezempeil.
Waarom poldert men in? Wat is het doel van ee n polder?
Het doel, dat men m~t · inpoldering nastreeft, is h e t
brengen en handhaven van de waterstand in een geb ied op een
zodanige hoogte (en van de hoedanigheid van h et water op een
zodanig kwaliteitspeil), dat daarmee de, meestal landb ouw-
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kundige, belangen van de mens het beste gediend zijn. Aangezien
de planten reageren op de hoogte van het grondwater, gaat het
in wezen om beheersing van de grondwaterstand. Op practijkschaal is de grondwaterstand echter slechts indirect te beinvloeden en wel uitsluitend vi a de stand van het open water.
Waar kan men inpolderen?
Practisch kan men die gebieden in polders leggen, waar
de natuurlijke waterstand zich bevindt tussen enkele (om de
gedachten te bepalen

5) meters boven en 1,5-2 m beneden maai-

veld, waar bovendien verdroging niet te vrezen is of deze door
aanvoer van water kan worden bestreden en waar kwel of inzijging niet zo sterk zijn, dat de handhaving van het p.p. onevenredig grote inspanning vergt.
Uit de definitie van een polder volgt dus, dat e en
eerste eis bij inpoldering van een gebied is: het aanbreng en
van een waterscheiding. Al naar de omstandigheden kan deze
bestaan uit een dijk, een kade of een serie dammen in sloten
en andere open wateren. Staat het buitenwater voortdurend of
periodiek hoger dan het polderpeil, gaat het er m.a.w. om het

buitenwater de toegang tot de polder te ontzeggen, dan spreekt
men van waterkering. Is het polderpeil daarentegen hoger dan
het peil van het omringende water, dan dient de gevormde waterstaatkundige begrenzing voor waterbehoud (b.v. bij een inmalingspolder in de duinen).
Een tweede punt, dat de aandacht vraagt, is de rege ling
van de stand en van de kwaliteit van het polderwater. Onder
Surinaamse klimaatsomstandigheden overtre ft in het regenseizoen
de n e erslag de verdamping. Een mogelijkheid tot waterlozing
moet dus in elk geval geschapen worden.
Men onderscheidt natuurlijke lozing(door sluizen e .d.)
en kunstmatige lozing of bemaling. De keuze tuss en beide •wijzen
van lozing bangt uiteraard af van de relatieve hoo gten van
polderwater en buitenwater. De keuze is eenvoudig in die geval len, waar een van beide voortdurend hoger staat dan het andere.
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Een tweede mogelijkheid is, dat het buitenwater aan de invloed
van de getijden onderworpen is en daardoor regelmatig afwisselend
hog er en lager dan het polderwater staat. Een berekening moet
dan leren of de verwachting gewettigd is, dat tijdens de perioden van laag water voldoende natuurlijke lozing kan plaatsvinden. De toestand, die langs de grote rivieren bestaat, kan
men als derde mogelijkheid onderscheiden. Hier kan in het
overgrote deel van het jaar in het algemeen natuurlijk geloosd
worden. Toch kan een bemalingsinstallatie meestal niet worden
gemist vanwege de vaak langdurige hoge rivierstanden en zware
buien tijdens de grote regentijd.
Het tegenovergestelde aspect van de regeling van het
polderwater treedt op, wanneer watertekorten moeten worden
bestreden of doorspoeling met vers, zoet water gewenst is. De
wateraanvoer kan ook weer natuurlijk geschieden (inlaten) of
kunstmatig (inmalen). Wat betreft de keuze tussen beide methoden van wateraanvoer kan een dergelijke beschouwing als voor de
lozing worden gehouden, echter met dien verstande, dat het
aan de getijwerking onderworpen buitenwater in het a lgemeen
vanwege zijn zoutgehalte niet geschikt is om voor aanvulling
van polderwater te dienen.
De punten, die de aandacht vragen, wanneer tot inpoldering wordt overgegaan, kunnen als volgt worden samengevat:
a. Vooronderzoek met als doel het verkrijgen van inlichtingen
over: omstandigheden met betrekking tot het water:
grondwaterstanden, grondwaterschommelingen en stromingen in het grondwater (kwel en inzij g ing)
open waterstanden met frequenties van voorkomen
klimaat (speciaal neerslag en verdamping)
kwaliteit van het grondwater
kwaliteit van het open water
omstandigheden met betrekking tot de grond:
maaiveldshoogten
profielopbouw en verspreiding van profieltypen
grondmechanische eigenschappen.
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de geografie van polder en omgeving:
eigendomsverhoudingen en eventueel bestaande verLaveling
bestaande land- en waterwegen
bestaande betouwing en bestaande woonkernen en marktplaatsen
b. Inpoldering met als doel waterbeheersing:
waterscheiding
waterkering
waterbehoud
waterregeling
waterlozing

(natuurlijk)--------~
(kunstmatig)
waterverversing

(inlaten)
(doorspoeling)
wateraanvoer (inmalen) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _f

c. Polderinrichting
Over het algemeen kunnen ontw erp en uitvoering van werken~ die samenhangen met inpoldering, tot een overheidstaak
gerekend worden. Van landbouwkundige zijde beperkt men zich in
dit verband tot het stellen van eisen en wel kwantitatieve
(b.v. aangaande de hoeveelheden water, die verplaatst moeten
kunnen worden en aangaande de hoogte van het polderwater, die
moet kunnen worden bereikt en gehandhaafd) en kwalitatieve
(b.v. wat betreft de hoedanigheid van het polderwater e n van
de gronden, die men gaarne binnen het dijktracé zou zien
vallen).
Het merendeel van deze eisen kan eerst definitief
geformuleerd worden, wanneer een plan voor de inrichting van
de ontworpen po ld er is uitge werkt.

