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INLEIDING
Op verzoek van de Stichting voor Experimentelo LANDBOUW

(s.E.L.)

is door de Dienst Bodamkarte~ing aen semi-datailkartering uitgevoerd
in een areaal van ca. 1200 ha in het Boven-Coesewijne gebied.
Het veldwerk hiertoe vond plaats in de periodes van 17 november
tot 19 december 1980 en van 17 febr. tot 17 maart 1981.
Deze kartering werd uitgevoerd in verband mat de plannen van de
s.E.L. om in dit gebied op de Zanderijgronden grootschalige slachtveeteelt te gaan beoefenen.
Naast een toelichting op de bodemeenheden bevat dit rapport daarom
een evaluatie van de onderscheiden bodemeenheden voor grootschalige
slachtveeteelt.
Grootschalige slachtveeteelt wordt in Suriname reeds een aantal
jaren uitgeoefend op rivierterrasgronden te Baboenhol aan de
Suriname rivier.
Het is de bedoeling om op een te stichten voorbeeld- en proefbedrijf van ca. 500 ha de gebruiksmogelijkheden van de bodems van
het Zanderijlandschap voor grootschalige veeteelt te onderzoeken.
Tevens zullen proefnomingen worden gedaan met verschill8ndo grassoorten
en mot diverse beheersmaatregelen.

2

2

VERANTWOORDING
2 l

Werkwijze
Het areaal is gekarteerd aan de hand van 25 oost-westlijnen

welke op onderlinge afstanden van 200 m vanuit een noordzuid
lopende weg en een basislijn zijn uitgezet (zie bijlage I).
In doze lijnen is met behulp van de Edolmanboor geboord tot
1
1
120 cm diepte: in lijn A t/m Hom de 200 men in lijn c , H en
I t/m Y om de 100 m. In totaal is 60 km lijn opgenomen on zijn
ca 470 boringen beschreven

Do boorprofiolen worden beschreven

volgens de bij de DBK gangbare methode

De boorprofielen werden

geclassificeerd op seriesniveau volgons "A system of soil
clossification for Suriname" (De Boer

ed

1980). Er zijn geen

profielkuilen beschreven omdat in aangrenzende en overeenkomstige
gebieden reeds voldoende informatie over deze bodGms bukond is
Acn do hand van hoogtometingon die door ILACO zijn uitgovoerd
en lijnopnomes zijn oen hoogtelijnenkaort en oen morfologische
overzichtskaart vorvoordigd.
2.2

Koortbosis on nauwkourigheid
In hot veld on bij hot vervaardigen van de bodemkaart is gebruik

gomaokt van topografische kaarten met schaal 1:10.000 on 1:20.000.
Deze kaarten zijn door vurgroting afgoluid van do topografischu
kaart met schaal 1:40.000 (CBL blad 21a).
De grootte van het gekarteerde oreaol bedraagt ca. 1200 ho.
en het aantal boringen 470. Dit komt dus neer op 1 boring por 2 1 5
ho. Bij do gobruikte koortschaol van do bodemkaart (1:40.000)
2
botokent dit iots meer don 6 boringon por cm kaart oppervlak.
De bodemgrenzen kunnon een maximale afwijking van 100 m hebben
en de onzuiverhedon binnen do op de bodemkaart aangegeven eonheden
bedrogen hucgstens 25%.

3

3

ALGEMENE GEGEVENS
3.1

Ligging en ontsluiting
Het korteringsgebied is gelegen in het distrikt Saromocca aan de

bosontsluitingsweg Zonderij-Avonovero ca 45 km ten zuidwesten van Zanderij.
In het noorden wordt het gebied bugrenst door de bosontsluitingsweg
(en het voormalige houtskoolprojekt), in hot noord-oosten door de BovenCoesuwijne en in hot oosten en westen door kreken.
De stereografische
zijn co. 5° 18

1
1

coördin □ ten

NBr. en 55

8

31 1

von het centrum von het korteringsgebied
L

In het oostelijk deel van het korteringsgobied liggen twee wegen
De wostolijke hiorvan loopt in noordzuid richting over hot plateau en
de oostelijke weg vormt de verbinding van een

l □ teriotafgroving

met

de bosontsluitingsweg. Verder loopt er nog een noord-zuid weg ovor het
plateau in het westolijk deel van het korturingsgebied
Door hot kortoringsgebied loopt in noord-noordoostelijke richting
een kreek die het gehele joor water voert,

3.2

Geologie
Bijna het gehelo kortoringsgobied wordt ingonomen door ofzettingon

von de Bovon-Coesewijne formotie welke van Pliocene ouderdom is. Doze
afzettingen bestoon voornomelijk uit (mid)grove zonden en (mid)grofzandige (zware) lemen, Zoer lokool komen zondige kleien voor. De afzettingen liggen als een dek von mindor don 1 motor tot enige tientallen
meters dikte over de ondergrond van Precombische kristollijn gesteente
(basaal complex) en/of regolieth hiervan. Deze afzettingen worden beschouwd te zijn gevormd als een aaneenschakeling von puinwaaiers die
aon devoot von het Guyonoschild door verwilderde rivieren zijn afgezet
onder drogere (semi-oride) klimaotsomstondigheden gedurende het Plioceen.
In het oostelijk deel von het kortoringsgebied ligt regolieth van
de kristallijne ondergrond oon de oppervlakte. Deze regolieth bestoot
hier uit roodbruine klei met zeer voel ijzerconcuntraties in de grinden stenenfractios. Het is vermoedelijk het verwuringsprodukt van een
ijzerrijk gesteente (Poramokka Formatie?).
Langs de helling naar do Boven-Coosewijno von het oostelijk µlateau
komt kaolien voor dot ook buschouwd kon worden ols het verweringsprodukt

4

van het basaal complex

Deze kaolien is bedekt doo

?0 cm dikte welke bestaat uit

een

van 50 to

n van de Boven-Coesewi

Formatie.
In de kreekdalen komen afzettingen van fijno en (mid)grovo zanden
en fijn/mid grof zandig □ lemen voor die waarschi

jk een Holocene

ouderdom hebben.
Langs de Boven-Coesewijne komQn op enige meters boven het niveau van
het huidige kreekdal stoflemen on stoffige zware lomon voor, Ooze kunnen
als kreekterrasafzettingen beschouwd worden. Mogelijk hangen deze kreek-

terrasafz~tingen samen met de afzottingon ven de Oude Kustvlakte
(Boven-Coropina Formatie) hotgoen dan zou betokenen dat deze afzettingen
van Eemien ouderdom zijn

- 5 -

3.3

Geomorfologie
Het ge hGle karteringsgebied wordt ~ng.enoroo-n dooP het Za"derijland-

schop. Het Zandorijlan dschop wordt hier gerekend tot het licht golvend
l oog l ond (st eilst e he lling 2-8% e n 10-1 00 m + NSP ) . Bi nnen he t Za nder ijl a nds ch op wor de n in he t ka rt e ring sge bi ed de volg ende l a ndschaps ol e me nte n
onde rsch e ide n : plat eo u •s , he llinge n, kr ee kt er r ass e n, kree kdol e n e n ee n
la t e ri otkop ( zie bijl a ge III) .
Vo or de oppervlaktos en het relatieve oandeol van de landschapseleme nte n in het totale oppervlak van het karteringsgebied zie tobol 1.
De ho ogste delen van het Zanderijlandschap in he t karteringsgobied
wordon ingenomen door longgorekte plateou's. Doze platea u 's liggen op
een hoogte van ca 30 m tot iets meer don 35 m + NSP (zie bijlage II) on
bestaa n uit (voornamelijk ongebl ee kte) midgrove (lemige) zonden en
midgrofzandige (zware) lo mon. De hellingen bedragen maximaal 2%, Het
oostelijke plotoau h8eft e en breedte von 250 6 400 m terwijl het wostolijko plateau ee n breodte hoeft van 25 0

~

800 m.

Het grout s te dee l van hot o pper vlak van hot Zondor1jlandschop wordt
hier i ng onome n door hell i nge n , Deze hol li ngon be s taan uit midg r ofzandige
( zware ) le mon e n (v oor het g ro o t s t □ deel ge bl eekte ) mi dgrov e (l e mige)
zan do n. Het hell i ng s perc ontoge variee r t va n 2 t ot 6%. Vanaf dG ploteo urond0 n naa r de kr ee kd a l e n worde n do h0l li ng e n over het alge meen ie t s
st eil e r , Echt e r oon de ro nd von de kr eek dol e n wor dt het hel l i ngs per cont oge
plaatselijk wee t ge ring or en kome n bijna vl akk e he llingvo e t en on/of
kre e kt e rrass e n voo r , De l e ngte van de he lling e n va ri eert von 400 t ut 700 m
i n he t noor de l i jk dee l en va n 100 t ot 45 0 min he t ove rig dGel von het
kor to r i ngsge bi e d ,
La ngs de Bove n. Cue s uwijne komt o p e nig e me ters bov e n het niv e au van
he t kr Ge k dol ue n (vlak t ot bijna vlok) kr oo kterros voor. Dit t e rras hoo ft
oen breedte va n 100 t ot 200 m e n be st aa t vo ornamelijk uit st ofl eme n on
st offige zwa r e leme n (zie oo k 3. 2) ,
In de kreekdolen , die vl ok t ot bijna vlok zijn kome n lemige e n zondige
kr ee ka f zo tting e n voo r , welk e vour ee n deel va n he t jaar ondor water st aa n .
De breedtes van de kreekdolen vori e ren voorna melijk van 100 tot 150 m.
Plaa ts e lijk zijn de kre ekdal e n echt e r mee r don 200 m breed. De zij krek e n
zijn op e nk e le plaats e n di e p de pl a te aus bi nneng e drongen (z i e bijl a ge III ).

-

Tabel l

De oppervlaktes van de landschapselsrnsnts~ (in na) en hun
relatieve aandeel in· het totale oppervlak van het karteringsgebied (in%).
ha

Zonderijlandschap

plateaus

377,2

31,l

hellingen

628,4

51,8

26 1 1

2,2

168,8

13,9

kreekterrassen

kreek dalen
laterietkop

ll,9 +
1212,4

3.4

l, □ +

l□□ ,o

Vegetatie
Het grootste deel van het oreaal wordt ingenomen door

pinusaanplant (Pinus caribaea) met secundoire opslag van
bospapaja (Cecropia sciadophylla). Zie bijlage IV, Deze
pinusaanplant is door LBB afgeschreven, Alleen op de
hellingvoeten en in de kreokdolen heeft mon het oorspronkelijk
bos (matig hoog savannebos of drasbos) gehandhaafd,
3.5

Klimaat
Hot klimaat in het gekarteerde arooal behoort tot het

tropisch regenwoud klimaat (Af type volgens de indeling van
Köppen). In het proefcentrum Coebitie, dot op 5 km ton
noordooston von hot gekarteerde areaal gelegen is, bedraagt
de gemiddelde jaarlijkse neerslag 2300 mm, De gemiddelde
jaarlijkse temperatuur is 27° C

0

Er worden 4 seizoonon ondorscheiden:
- grote regentijd

midden opril - midden augustus

- grote drogetijd

midden augustus - midden noyember

- kleine regentijd

midden november - midden februari

- kleine droge tijd

midden februari - midden april

Volgens de klnssifikotie van Papadakis behoort het gekarteerde
gebied tot het klimaattype 1.121 dot door een humide vochtreg!me
en een semi-warm equatoriaal temperatuurregime wordt
gekarakteriseerd.
Het gemiddelde jaarlijkso klimatologische vochtdeficit van
Zanderij, dat op 45 km ten noordoosten van het karteringsgebied

6 -
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gelegen is, bedraagt 224 mm. (van Vuure, 1974). Dit vochtdefict wordt voornamelijk veroorzaakt door het neerslagtekort gedurende de maanden september,
oktober en november (met een totaal vochtdeficit ven 208 mm).
J.6

Eerdere bodemkundige onderzoekingen
Het gekarteerde areaal ligt binnen het gebied dat bestreken wordt door

de overzichtsbodemkoort Moeroekreek-Boven-Coesewijne, schaal 1;4~.000,
(Grafhorst, 1967). Omdot genoemde kartering een overzichtskortering betreft
6

n dus grotendeels d.m.v. luchtfoto-interpretatie tot stand gekomen is geeft

dsze knort slechts een globaal beeld von do bodemeenhoden en de grenzen
ertusson@
De werkgroep landovaluotie (Melitz, ed., 1976) heeft aan de hand van
bestaande bodemkaarten het Tibiti-Boven-Coesewijne gebied voor uerschillende gebruiksmogelijkheden onderzocht. Por lnndeenhoid is daarbij
voor een tiental landgebruikstypen (waaronder grootschalige alachtveeteelt)
de mote van geschiktheid bopaold.

7 -
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DE BODEMGESTELDHEID

4.1

8 -

De Bodemkaart
Bij het samenstellen von de bodemkaart is gebruik gemaakt van hst

Surinaamse Bodemclossificotie systeem (de Boer ed, 1980). De drie
hogere niveaus van indeling doorin zijn fysiogrofisch en de lagere
niveaus morfometrisch.
De bodemesnhedon in hst korteringsgsbied behoren in het Surinaamse
bodsmclassificotie systeem tot vier ordes, namelijk tot de Stenige
Gronden, de Gebleekte Zandgronden, de Saprolitische Gronden en de
Kaolinitische gronden. Deze ordes zijn in do meeste gevallen tot op
het laagste niveau (de bodemserie0 onderverdeeld. De Stenige Gronden
zijn echter slechts tot het niveau van groep onderverdeeld en van de
Koolinitische Gronden zijn de niet-zondige natte Kaolinitische gronden
slechts tot op het niveau van familie onderverdeeld.
Omdat bepaalde bodemseries op min of meer onregelmatige wijze
neast elkaar voorkomen was het noodzakelijk in onkelo koerteenheden
bodomserios samen to voegen tot complexen.
In gevallon waarin bepaalde bodomsories wol op rogolmotigo wij40
naast elkaar voorkomen moor waar de gebruikte koortschaal beperkingen
oplegt aan de afzonderlijke woergove ervan zijn bode1T,&aaociotioe
ondorschoiden. In do logendo van de somi-dotail bodomkaort zijn in
totaal 12 bodomseries, l bodemfamilio en 2 bodomgroopen onderscheiden.
4. 2

Beschrijving van de bodemm:inhodon
De in hot gekarteerde gobiod meost voorkomende bodomoenheden worden

nu achtereenvolgond behandeld in de volgorde waarin doze in het

s.s.c.s.

voorkomen. Bij de beschrijving van do bodemseries ligt de nadruk op
de specifieke kenmerken hiervan in hot gekarteerde oreoal.

1

-

4.2.l

9 -

Stenige gronden
Stenige gronden zijn gronden die 35 volume procent of meer grind
en/of stenen bevatten in meer dan de helft v/d bovenste 50 cm.
Mansi groep: deze gronden hebben profielen die binnen 50 cm overgaan in een gebroken of samenhangende ijzersteenbank,
Lemniki groep: deze gronden hebben 75% of meer ijzersteen in de
grindfractie grover dan 4 mm,
De gronden van de Mansi en Lemniki groep komen alleen in een
(deels afgegraven) laterietkop voor (bijlage III) on zijn niet
verder ondervordeeld in sories.

4.2,2

Gebleekte zandgronden
Geblookte zandgronden zijn gronden met oen toxtuur van zand
of lomig zand in de bovonsto 50 cm of moer on dio een horizont
van gobleokt zand hobbon ovor moor dan 30 cm binnon oen diepte
van 120 cm.
Zanderij sorie
Do Zanderij serio bostaat uit gobleekt (lemig) midgrof zand mot
veelal oun bovengrond (dunner dan 40 cm) van grijs midgrof zand.
De

Z □ nderij

serie komt in het gekartoorde areaal voornamelijk

voor op de hellingen on met name op do midden- en bonodenhellingon
m □ ar

ook lokaal op do platuaus.
Omdat de profielen van de Zanderij serio

n □ gonoeg

vrij zijn van

ijzer is het niet mogelijk om aan de hand van de vurdeling an de
vorm van hst ijzer in hot profiel tot een uitspraak over de drainageklasse te komen. De gronden van de Zandorij serie worden ook wel
aangeduid als

11

gronden met wisselvochtr•, d.w.z. zo kunnen afwisselend

droog en nat zijn. Ze zijn zeer goed doorlatend. Echter door de aanwezigheid van een watorstagnerende horizont (ortstoin) in de ondergrond (beneden 120 cm) kunnen deze gronden periodiek tot in de bovengrond met water verzadigd zijn.
De Zanderij serie vormt een associatie met de Temiri serie en
heeft overgangen naar de Abone serie.

- 10 -

4.2.3, Saprolitische gronde n
Saprolitische gronden zijn gronden die tenminste 5 volumeprocent saproliet bevatten over 20 cm of meer binnen een diepte
va n 120 cm.
Bronsweg series
. De Bronsweg s er ie betre f t i n he t ge ka r t ee r de areaal gr1J z e
midgrofz a ndige (zware) leme n en gr ij z e (lemige) mi dgrove z anden
die , veelal op e en die pte va n 50 á 70 cm, over gaa n in kao li e n .
De Brons weg serie komt voor op hel l ingen van het oostelijk
plateau naar de Bo ven-Coesewijne.
De drainageklasse is vanwege het nagenoeg ontbreken van ijzer
in de bovengrond en in de onderliggende kaolien niet aan de hand
van profiGlkenmerken af te leiden.
Do Bronsweg serie heeft overgangen naar de Coebitie, Powisie
Ti biti en Kabale bo serie.
4.2.4

Kao l i nitis ch e gro nde n
Kaol ini t ische gro nden zij n sterk vorweor de g ronden die vo orna mel i j k bes t aan uit ee n me ngse l va n ge hydratoerde oxi den va n
ijze r on/of alu mini um mot vori cbe l e hoo voo lh odon koo lin iet
e n s l echt opl osboru minor ol en zoal s kwarts.

4.2.4. 1

Grijze Kaol i niti s ch e gro nde n
Grijze Kaolinitische gronden hebben een ong e vlekte grijze
horizont d.w. z. een horizont met e e n natte chroma van 3 of
minder en een natt e value va n 4 of mee r over meer dan de
helft van de bov e nst e 80 cm .
□ ver

de ge nese van de grij z e kaolinitische gr onden i s weini g

bekend maar deze hangt mogelijk samen met periodie ke reduct ie i n
aanwezigheid van org a nisch mat e riaal en me t lat e r ale gron dwa ter~
stroming door het bodemprofiel .
Grijze kaolinitische gronden worden vooral op de hellingen
aangetroffen waarbij de dikte van de grijze horizont helling afwaarts veelal toeneemt.
In het S. S.C. S. (de Boer, ed. , 1980) wordt geen uitsp r aak gedaan
over de drainageklasse va n de grijze gronden . Binnen de yroep van de

gri

wordt op grond van texturen

kaolinitische

een onderscheid

in

series (Abone

Kabalebo

en Tibiti sorie)
i\bone serie
De Abono serie omvat do grijze kaolinitische gronden met
een textuur van (lemig) midgrof zand.
Deze gronden zijn in het gekarteerde a~o~al vooral op de
hellingen aangetroffen.
De Abone serie heeft overgangen naar de Sakora en
Zanderij serü,
Kabalebo serie
De Kabalebo serie omvat de gri

kaolinitische gronden met

een textuur van stofloem of stoffige zware leem
Deze serie komt binnen het gekarteerde gobiod alleen in
de kreektorrasson van de Bovon-Coosowijne voor
De Kabalebo serie hooft overgangon naar do Bronsweg serie
en naar de Cassipora sorio en Pararac fomilio.
Tibiti serie
De Tibiti serio omvat do grijze koolinitische grondon met
eon toxtuur van ~ddgrof zandig □ (zware) leem, veelal met een
bovengrond van midgrof (h,mig) zand on/of midgrofzandige loem.
De Tibiti serie komt hier zowel op de hellingen als
lokaal ook op de plateous voor.
De sorie vormt een complex mot de Coebitie on Powisie
series en hooft ovorgangen naar de Masorikori on Koeroewo serie.
4.2.4.2

Humeuze kaolinitische gronden
Humeuze kaolinitische gronden zijn kaolinitische gronden die
oen natte chroma en valuo van 3 of minder hebben in meer dan de
helft van de bovenste 80 cm of een door humus morkbaar donker
gekleurde A-horizont van 80 cm of meer.
Do humeuze kaolinitischo gronden komen over het algomeen voor
op de hellingvoeten en zijn waarschijnlijk ontstaan door eon
laterale aanvoer van kolloïdaal opgeloste organische stof, (Bruin &
Tjoe Awie, 1980). Het verder transport naar benoden wordt voorkomon

12 door de hoge grond waters;~iegel, waardoor men op deze plaatsen
eon ophoping von humus krijgt.
Deze grondon zijn periodiek nat (in de regena~tzoenen). De
ofbraok van het aangevoerde organisch materiaal wordt hierdoor
afgeremd.
Temiri Sorie
De Temiri serie omvat de humeuze kaolinitische gronden met een
textuur van (lemig) midgrof zand en lokaal midgroPzendige leem~
De Te~iri serie komt vooral op de hellingvooten voor.
Vanwege de geringe verbreiding van de Temiri serie is
deze met de Zanderij serie in een associatie samengovoegd.
Behalve naar de Zanderij serie (aan de hellingopwaartse zijde)
heeft de Temiri serie overgangen naar do Cassipora serie en de
Pararoc familie (aan de kreekdal zijde).
4.2.4.3

Hydromorfo kaolinitisohe gronden
Hydromorfo kaolinitischo gronden zijn koolinitischo gronden
waarvan do profielen duidolijke kenmerkon hobbon van permanonto
of periodieke wntorvorzadiging.
In het S,S.C,S, worden als profielen mot kenmerken van natheid boschouwd profielon mot vlokken von chroma 3 of minder en
v □ lue

4 of moor ovor 20 cm of moor binnen oon diopte van 50 cm

on/of vlokken von chroma 3 of mindor on voluo 4 of moor tussen
50 on 100 cm.
Indien oon gohole horizont chroma 3 of minder on volue 4
of meer heeft kan deze permanent verzadigd zijn.
4.2.4.3.l

Natto koolinitische gronden
Natte

k □ olinitische

gronden zijn slecht of zeer slecht

gedraineerde hydromorfe koolinitischo gronden d.w.z. kenmerken
von natheid komen binnen 50 cm diepte voor.
Cassiporo serie
De Cassipora serie omvat natte kaolinitische gronden met
een textuur van midgrof en grof zond on lokaal fijn zand.

Porornc familio
De Porsroc fomilio omvat do natte
mot oen toxtuur van voornam~li

ka □

fij

initischs gronden
loom.

rof zon

De Cassiporo serie on do Paroroc familie komon als co
in do krsokdalen voor en hebben aan do ronden (hellingvoeten)
veelal ovorgangen naar de

4.2.4.4

T"-"'-•ri.

sr:irie"

Xeromorfe kaolinitische gronden
Xeromorfe kaolinitische gronden zijn matig yood tot oxc~ssief
gedrainoerdo kaolinitische gronden.

4 2 4 4 l

Droge bruine koolinitische gronden
Dit zijn goed tet oxcessiof godrainoerde kaolinitische grondon
5 YR of 10

met van 50 tot 100 cm dominante kleuron van 5 YR
Sakora. Koeroewa en Maserikori sorio
Dozo series botroffon good
grondon

godr □ inoordo

bruino kaolinitischo

Zo hobbon hier veelal oen holder goGlbruine kleur

(10 YR 6/6-6/8) die op onigo diopte in hot profiol overgaat in
heldorbruin 1 oranjo tot gooloronjo (7 1 5 YR 5/8-6/6 - 6/8-7/8).
Tovons hobben dozo serios voelol oon grijze bovongrond (ochtor
dunnor don 40 cm).
Do Sakora serie hoeft oon
(lomig) zand

dominant □

textuur

v□n

midgrof

De Koeroowo serio hooft eon textuur van midgrof

zandige leem, voolol mGt oon bovongrond van (lomig) zond.
De Moserikori serie hooft oen textuur van midgrof zondige zwaro
leem veelal mot eon bovengrond von midgrofzandige leem en/of
(lomig) zond.
De Sokoro serie hooft overgangen noor de
Abone

sori □

Z □ ndorij

sorie, de

en noor do Kooroewo en Mosorikori sorie.

De Koeroowa on Moserikori serie zijn tot eon complex samengevoegd en hebben overgangen noar de Sakoro, Tibiti, Powisie
en Coebitie serie.

4.2.4.4.2

Gevlekte vochtige koolinitische gronden
Dit zijn matig goed gedroinoerdo kaolinitischo gronden met
matig veel of veel duidolijke tot opvallende vlekken tot
concreties over meer don 20 cm binnen een diepte van 100 cm.

C,rnbi tio sorie
De Coebitie serie omvat

te vo

gronden met een textuur van mi
zwore leem

kaolinitische

rofzondige leem en midgrofzan

veelal mot een bovengrond van midgrof (lemig) zond

en/of midgrofzandigo leem.
De serie heeft veelal een helder geelbruine (10 YR 6/6-6/8)
tot geelbruine (10 YR 5/6-5/8) matrixkleur met matig veel
helderbruine (2 1 5 Yn 5/8) en roodachtig bruine (2 9 5 YR 4/64/8; 5 YR 4/6-4/8) vlekken.
De Coobitie serie komt voo~al op de hellingen voor
De serie vormt hier een complex met do Powisie En Tibiti
jde overgangen naar de Maserikori

serie en heeft aan de

on Koeroowa serie en aan de hellingofwaarts zijde naar do
Zanderij serie
4 2.4 4.3

Gele vochtige kaolinitische gronden
Dit zijn matig goed godroineórde koolinitischo gronden mot
dominante kleuren von 2 1 5 Y of E,on golere huo on/of eon dominonto
natte chromo vnn 4 tussen 50 en 100 cm.
Powisio serie
Do Powisie sorio omvat sole vochtigo kaolinitischo grondon met
een textuur von midgrofzondige loom en midgrofzondigo zworo loom.
Do kleuren, dio wijzen op mntig goede drEünage 1 bestoon voor ca.
70

%uit

10 YR mot chromo

!.j. 1

do rost butroft 2,5 y kleuron.

De Powisie serie treft men voornamelijk op de hellingon oan
en komt voor in een complox met de Coebitie en Tibiti serie.
Ann de plotenuzijdo goot dit complex over in het MosorikoriKoeroewo complox en oon do hollingofwnorts zijde in do Zanderij
serie.
4.3

Bodamfysische en - chemischo oigenschappon
Tijdons deze kartering zijn goen fysische of chemische onalysa
aan bodemmonsters verricht. Analyses van ovoroenkomstigo bodemprofielen, vorspreid over het gehele Zanderij landschap, gevon
geringo verschillen in fysische on chemische oigenschoppen te zien.

- 15 Generolisotio von de onolyse-rosultotsn wordt dan ook vorontwoord
geacht (Schroo, 1976).
Da gronden von het Zanderij landschap zijn onderzocht door o.a.
van der Weert & Lonselink (1974), Schroo (1976) en Tjoe Awis &
Bruin (1980). Modo op grond hiervan kon voor deze gronden hot
volgonde gesteld worden:
- de natuurlijke chemische vruchtbaarheid (gehalte aan voedingsolemonten) is zeer loog.
de gronden zijn extreem zuur, d~ pH (H20) varieert van 4,2 tot 4,8

hQt

organisch □

stofgoholte von do plotoou-on hollinggrondon is

loog (vorioert van 1 1 2

%in

de bovengrond tot 0.2

%in

do

ondorgrond). ~llaon op do hcllinyvacton on in Jo kPo□ kdal □ n
kunnen ho~oro porcontogo:s ort]nnischCJ stof 1ucrL!rm onngo'tr:cffon

ttot

3 f 4 %) •
- do offoctiovo c.o.c.-woordo vorioort von 2 1 64 tot 0,49 meq/100 g.
CQ •

grond. Hot hiermoo somonhongond bindend vormogon voor kunstmost
is don ook zoor goring.
- het vochtborgend vormogon van do grondon vorioort, ofhonkolijk
van do toxtuur, van loog tot matig (van 41 tot 144 mm boschikbaor bodomvocht ovor oon diopto van 1 m voor rospoctiuvolijk
goblookt zond on zandige zworo loom)
- do (lomig □) midgrovo zandgrondon zijn structuurloos (enkolkorrel structuur); de midgrofzandigo (zware) lomon hebben een
zoor zwok tot zwak ontwikkolde afgorond blokkigo structuur.
- do structuurstabilitoit is vooral in do bovongrond loog.
Mot namo de grijzo on goblookto zandgronden hebben oen geringe
structuurstabiliteit. Dit hangt samen mot hot ontbroken van
voldoondo ijzeroxidon. Do lemigo gronden zijn govoolig voor
compoctio toweog gobracht door mechanische ontginning van het
terrein voor hot inzoaion.
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De kaarteenheden
In ondorstoonde
van de
Tabel 2

t □ bel

wordt eon toelichting gegeven op de eenhedon

bode~<a □ rt.

Aontol boringen per

k □ arteenhoici 1

verbreiding van de

koorteenheden (in ho en%) en het oondeel von de belangrijkste
bodemseries binnen de kaarteenheden.

kaarteenheid

aantal boringen

aantal ha.

% v/h kart. geb.
~:t..l'~-

bodemseries en aandeel (%) binnen de
kaarteenheid.

r.. l

41

127,6

10,5

SA KOR/~ ( 78;~)

1.2

117

247,2

20~4

MASERIKDRI (55%)
KDEROE\rJA

(19%)

1.3

9

28,4

2?3

ZANDERIJ (78%~

2.1

14

58,4

4;9

ABDNE (75%)

2.2

6

32

2,6

BRONSWEG (85%)

2.3

77

192,8

15,9

P mJI SIE (30%)
TIBITI

(29%)

COEBITIE (15%)

2.4

115

321,2

ZANDERIJ (55%)

26,4

TEMIRI (19%)

3

7

4

01

26

2,1

KABALEBO (75%)

166,8

13,9

CASSIPORA ( 75%)
PARARAC fam. (20%)

5

12
468

1212,4 ha

MANSI-LEMNIKI gr.(10 □~\

l~O
100,0

7~
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BDDEMGESCH1KTHEID VOOR GROOTSCHALIGE SLACHTVEETEE
5 l

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de kaarteenheden beoordeeld op hun
heid voor grootschalige slachtveeteelt

Hierbij is gebruik gemaakt van

de richtlijnen die opgesteld zijn door de werkgroep Londevaluatie
(1975 a en b).
5.2

Toelichting op de bodemgeschiktheidsklassifikatie
De geschiktheidsklassifikatie is een aktuele klosaifikatie d.w.z.
er wordt uitgegaan van de bestaande situatie.
Er zijn twee ordes van geschiktheid
N - niet geschikt

S (suitable) - geschikt en orde

Binnen deze ordes worden geschiktheidsklassen

onderscheiden: SI-goed geschikt

S2-matig geschikt, S3-weinig ges

Nl-voorlopig niet geschikt en N2-permanent ongeschikt
heidsklasse wordt bepaald door de mots van beperking
londkwaliteiten opleggon oen het gebruik

De geschiktdie een of moer

Do mate von beperking wordt

vastgesteld door de londkwalitoiten te toetsen met de criteria, aangegeven in tabel 4.
Binnon orde Sis land mot tonminsto
geschikt (S3); overig land met tenminste

~~n

~~n

sterke beperking
motjgo beperking is matig

geschikt (S2); onder land is good geschikt (Sl). Land mot tenminsto
~~n

zeer sterke beperking wordt ols voorlopig niet geschikt (Nl)

beschouwd; land met dén of meer extreme beperkingen is permanent ongeschikt (N2). In afwijking hiervan wordt de geschiktheid een klasse
lager beoordeeld als tonminste drie boperkingcn dozelfde klasse zouden
bepalen.
De landkwoliteit die de •ornotig,te beperking oplegt oon het gebruik
bepaald de londgeschiktheids subklasse. Indien meer don ddn beperking
dezelfde klasse bepoolt, gelden prioriteiten volgens onderstoonde tabel.
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Tabel 3

Rongs

van de londkwoliteiten naar hun

riteit

Londkwoliteit:

Code

Vochtvoorziening

m (moisture)

Voorziening van voedingsstoffen

n

(nutrients)

Berijdbaarheid en toegankelijkheid

e

(occessability)

Weerstand tegen verdichting en vertrappirg

c

(compaction)

Klimaat (Afwezigheid van regenschade aon het vee)

h

(hurnidity)

De volgende landkwaliteiten worden relevant geacht voor grootschalige slochtveeteelt (noor Werkgroep Landevaluatie 1975 b)
1)

Vochtvoorziening

2)

Voorziening von voedingsstoffen

3)

Weerstand tegen verdichting en vertrapping

4)

Aonwezighoid van drinkwater

5)

l<limoat

6)

Berijdboorhoid on toogankelijkhoid

boinvlooden de produktie
van het gras

~

~

beïnvloeden het houden
van vee.
boïnvloedon het beheer.

Tabel 4.

lc ndkwEiliteit

Critoria voor ds waardering van do relevante landkwoliteiten (naar ~orkg roep Landevaluatio, 1975).

vochtvoorzioning

onderdeel

kriterium

vochtbergend
vermogen over
50 cm

voorziening van voedingss t offEn

eerstand tegen
erdichting en
~ ertro.pping

aanwezigheid van
drinkwnter

afwezigheid van
regenschc1de oan
het vee

berijdbaarheid en
toegankelijkheid

bufferend vermogen voor
kunstmest

boschikbaarheid
van sporenelementen

c. o. c.eff.
g0midcJeld
over 30 cm

niveau von ~roinoge klasse
beschikbc1nrheid

nfstand tussen
permanente
kreken

klimootzone

helling en hoeveelheid
drosstroken

n,:1e r dan 3
mo/100 g
3 rond

motig tot
hoog

onminste
atig goed
edraineerd

minder don 3
!' m

kunststrook
tot 10 km
vnnaf de kust

minder dan 5 %en
weinig (minder dan 1/5)
drosstrok e n

laog

nvolkomen
edroineerd

meer don 3 km

rest van
Suriname

minder dan 15 %en veel
(1/5 - 1/2) drosstroken;
of 5 - 30 %on weinig
drasstroken

mate von
beporking
geen of weiniglmeor don 50 mm

matig

"t c rk
zeer sterk

1

minder dan 50 m~

minder don 3
me/100 g grond

l9lecht geidraineerd

15 - 30 %en vee l
drosstroken

jzeor slucht
j;iedraineerd

meer dan 30 %of zeer
veel (meer dan 1/2)
drasl and

1-'
\0
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Beoordeling van de kaarteenheden
In deze paragraaf w:Jrden de kaarteenne.den beoordeeld op hun
heid voor grootschBliga slachtvoeteelt, Hierbij worden do beperkingen
beschouwd die door de relevante landkwaliteiten aan de kaarteenheden
worden gesteld.
T.a.v. de landkwaliteit "voorziening van voedingsstoffen" hebben
de gebleekte zandgronden (kaarteenheden 1,3 en 2,~) een zeer sterke
beperking. De overige kaarteenheden hobben t.a.v. deze landkwaliteit
een sterke boperking.
Het klimaat in het gokartesrde areaal wordt als sen matige beperking
beschouwd.
De overige bsperkingen wordon in het volgende per kaarteenheid
behandeld:
Kaarteenheid 1.1 heeft t a.v. de vochtvoorzioning een matige beperking
Kaarteenheid 1.2 heeft t a v

de vochtvoorziening alleen voor de

lichter getexturoerde fasen van do Koeroewa serie oen matige beperking
Kaarteenheden 1.3 en 2.1 hebben t a.v. de vochtvoorzioning eon
matige beperking nlsmedo

□ on

matige boporking t.o.v. de woerstond

tegon vordichting en vertrapping (zio 4.3.).
Koartoenhoid 2.2 hooft voor do zondige fason eon matige beperking
t.o.v. do weerstond tegon verdichting en vertrapping (zie 4.3.).
K □ arteenhoid

2.3 heoft voor de lichter getextureorde foson oen

matige beperking t.o.v. de vochtvoorziening. Do fasen van do Tibiti
serie met eon bovongrond van (lemig) zond hobbon een matige
beperking t.a.v. de weerstond tegon verdichting en vertrapping
(zie 4.3. ).
Kaarteenheid 2.4 heeft t.o.v. de vochtvoorziening voor de Zanderij
serie een matige beperking an t.o.v. de weerstond tegen verdichting
en vertrapping voor da Zanderij serie een matige en voor do Temiri
sorio een matige tot sterke beperking.

- 21 Kaarteenheid 3 heeft t.o.v. de weerstcnd tegen verdichting en
vertrapping een matige beperking.
Koarteenheid 4 heeft t.o.v. de weerstond tegen verdichting en
vertrapping een zeer sterke en t.a.v. de berijdbaarheid en
toegankelijkheid een extreme beperking.
Kaarteenheid 5 heeft t.a.v. de vochtvoorzioning en de berijdbaarheid
en toegankelijkheid een matige beperki ~; .
Naar de criteria von de Werkgroep Landevaluatie (1975 a en b)
krijgen de ka~rteenhoden 1.1, 1.2, 2.1 1 2.2, 2.3, 3 on S.do~elfde
kwalificatie toebedeeld, namelijk "S3n : weinig geschikt met sterke
beperking in de voorziening van voedingsstoffen".
Koorteenheid 1,3 en van kaarteenheid 2,4 de Zanderij serie
worden als Nl-voorlopig ongeschikt gekwalificeerd. Kaarteenheid 4
wordt als N2-permanent ongeschikt beschouwd.
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6.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN,
Concluderend kon gesteld wordon dot, gerokond

n □ ar

de criteria

von do Werkgroep Londevolu □ tie (1975 a en b) de gronden van hot
karteringsgebied (en zeer woorschijnlijk die von het gehele
Zonderijlandschap) weinig geschikt zijn voor grootschalige
slachtveeteelt,
De waardering van deze gronden en die von het gohole Zanderijlandschap moet mon echter ook binnen de Surinoomse context
beschouwen;
De beide kustvlaktes bieden weinig olternotiof (slechte drainageomstondighec,en en/of te woinig a □ neengesloton goschikte □ realen)
De residuaire gronden von het binnenland zijn chemisch minstens
evRn orm moor hebben, noost do grotere afstond tot de bewoningscentro1 het stoilere relief

□ ls

oxtro bezwaar. Vanwege het meer

versnoden karakter van dot londschop legt do lendkwoliteit
11

beroidboarhuid en toegankelijkheid" door voolel matige tot sh1rko

bopurkingon op aon hot gebruik.
Do bozwaron dio in do drogo soizoenen

varbon □ en

zijn aan het

geringe vochthoudend vermogen van vooral do (lemigo)zondgronden
(groeivertraging v/h gros) kunnen deels worden opgevong □ n door hot
vee goduronde die periodon op do zwoordero gronden (koorteenhoid 1.2
on 2.3) on op do lagere hellinggrondon to loton grozon. Do bovengronden hebben veolol weinig humus on eon beduidend lichtoro
textuur (en dus eon geringer vcchtbergend vormogen) don de ondergronden. Indion men gebruik maokt von dieper wortelende (bijv. tot
l mof dieper) grassoorten dan zol het vochtbergond vermogen
minder beporkingon opleggen.
Do beperkingen die opgelogd worden door de lagere c.e,c.
effectief-woorden* van deze gronden (namelijk het geringe bufforend

*

De c.e,c, effectief-woorden von do bodems in dit gebied zijn
gemiddeld iets lager don die van do bodems van het, op
Pleistocene rivierterrosofzettingen gelegen, veeteeltbedrijf
Boboenhol (zie de Boer, 1975),
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vermogen voor kunstmest) zijn gsdeoltelijk te ondervangon door meer
gespreide kunstmestgiften (bijv
het op hot

l □ nd

blijv □ n

3

). S □ menhongend mot

koer per

van do natuurlijke mest en de geringe

□ fvoer

v □ n voedingsstoffen (alleen in de vorm v □ n vlees) hoeft bij slacht-

veeteelt slechts van een

intonsieve bemesting te wordon

m □ tig

uitgeg □ on,

D.m.v. likstenen kon het vee de extra benodigdo spurenelomenten
toegediend krijgon.
De problemen die kunnon rijzen als

~PV □ lg

van de geringe weerstand

togen verdichting en vertrapping van bopaalde gronden zullen d.m.v.
nauwgezette

beweidingsschem □ 's

ondervangen kunnen wordon. Piorbij zal

men in de regenseizoenen de lagore hollinggronden moeten mijdon en
in de droge seizoGnen de zan

plateau- en bovenhellinggronden.

Bij de ontginning zal men zGer
Vanwege de no ontbossing storko

urosi □ gevoeligheid

zandige hellinggrondon zullen niet to grote
regentijd ontgonnen en dirokt

te wark mooten gaan

n □ uwgozot

ingGz □ oid

□ roalon

v□n

mot name de

vlok voor de

dionon to worden

Eon in- on output-analyse zal uiteindelijk moeton uitwi
sxtr □

n of de

eisen die aan het beheor gestold wordon nog oconomischG groot-

schalig □

slachtvooteolt op

d □ ze grond □ n

mogelijk mokon.

Concludorend kon mon stollon dot voor hot

w □ lslogon

van het

slochtveetooltprojskt te Bovon-Coesewijno veol van hot monogemont
of zal hangen.
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