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UND KWALITEITEN
Lmanier
Een lnnd kwnli toi t wordt door FAO (1976) gede.finiëenc:r nls
een complexe hoodGnigheid vnn lnnd dnt op een specifiekeLinvloed uitoefent op de geschiktheid van land voor een specifiek
land gebruik" Een land kwo.liteit onderscheidt zich vcm oen land;...
eitscmschnp" Het lo.atste is een meetbo.ro en al of niet zichtbare
grootheid c~ie 5ebruikt worc1t om het lo.ncJ en de bodem te beschrijven, zonder do.t de relatie tot·cJe boclomeeschiktheid direct in
de beschouwingen betrokken wordt. Bij do definiëring vnn een
lnnd kwaliteit dnnrentegon stnnt de rolntie tot::lnnd gebruik
voorop. Een eieonschnp 500ft o.~n wat hot lnnd is, eon kwaliteit
wnnr het lo.nd over beschikt voor eobruik.
Een lo.ndoigonschnp is echter wol vnn groot bolnng voor-het
sCJ.mcmstollcm, h:::mtbren en met nnme hot wn:JTd eren vo.n lnnd kwnlitoi ton. Een illustratief voorboeld verscho.ft cl G klour vnn c1e
bodemo Kleur is oncJenkbo.o.r nls lo.nd kwo.litoit: oen plo.nt of
g;m,ro.s kan boclom kleur niet eebruiken voor hno.r e;roei. Do.arenten is kleur éón win cJo bolnnE;"rijkste bocJumeigonscho.ppen die
ook in c1e meest simpele bodem beschrijving niet ontbreekt omdo.t het een sleutol is tot vele andere hoocJaniehecl on vo.n c1e
bodem"
Verschil tussen lnndeigonschnp en lo.ncJ kwaliteit komt ook
nnnr voren in hot foit'.cJo.t oen eie;onscho.p oen v-o.ststnnnd en
objectief gegovon is ter ,rijl oon lnncJ kw:::l.li tcd t vo.o.k subjoctief
is" J\.fho.nkolijk v:::m cl o wijze vnn bonncJ orine; vnn L2ncJc;oschiktheid worcJ on lo.ncJ kwnli tui ton nnmolijk zoor ui tóónlopenc1 e;evestiecJ. Een lanc1 kwo.li tei t worcJt goformuloorcJ nls eon poging zich
te verplaatsen in hot lnnd e;ebruik om o.o.n to goven wnt het vereist of noc1ie; hooft vrm het L:::mcL Wnt een lnncJ e;obruik vraai:;t
vo.n het lo.nd besto.o.techtör bij la.ngo no. geen ovoroonstemming
over on is, zoo.ls · bokencJ, een bron vnn continu onc1 orzoek op
proofvolden o"d. Een lnnc1eieenschnp is bijvoorbec:ld de ontwatering, hior no..n e;orelatoercle lnncl kwnli tei ton zijn ofäJor meer
voorzionine v::i.n wo.tor cm voorzioning v'l.n zuurstof. Bij eon lnnd
kwo.li toi t wordt dus zichtbaar v:::m uit het ooc;punt vo.n boel em
gebruik ge:noc1eneorc:, bovonc1ien worc1t zu vo.8.k bq)o.o.lcJ c1oor meer
do.n 6én lnnclaieonscho.p" Zo worclt do voorziening v:m zuurstof
bohnlve door, zouls bovengestolcl 1 clo ontwa.terine ook noe; bepo.ald
c1oor'onc1or CJ.nclor de poreusitoit v:::m ,Jo Grond.
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Positieve versus negatieve benadering

Een lnnd kwnlit oit kan zowel positief nls negatiof bonnc]ord en eoformuloercl word en. V:1.:1k, zo niet meestal, worc.lt dit · .
n nnst en door elkCJ..'J.r heen gedo.nn. Men ko.n bijvoorbGeld spreken
vnn erosie i:sev.:J.ar nls lnnd kwo.l itoit (neg::.i.tiov e bennc1ering),
mnnr ook van weors t CJ.nd togen eros i e, of mat e vnn a fwez i gheid
van erosie gev o.nr (pos it iev e benndering ). Mon kan in oen r ijt je
vnn lnnd kwalit eiten bijvoor beeld z o i ets o.ls wat orovcrl ast en
voorziening vo.n voedings stoffen vnnk nnnst elknnr vinden . Dit
nfwiss cl end positi ef en negat ief bonnderen word t ongelukkig
en v__çrwarringgovond geacht.
Een l nnd kwaliteit is nodig voor lnnd gebruik, dit komt
bijvoorbeeld tot uiting in de term 'vereiste' of 'benodigde'
l nnd kwaliteiten. Bonndert men nu eon lnnd kwnlitcit negatief
(b i jvoorbeeld 'wntor overlnst') dnn blijkt de lnnd kwo.li toi t ::
iets to zijn dnt juist zo voel mogelijk nfwezig dient to zijn
en dus - eoenszins v,ereist:: of benodigcl is, (in hotzelfclo voonboeld:
afwezigheid van wat eroverlast dnnrentegen is vereist of- benodigd).
Overi gens, in het nlgemeon worJt een kwalit eit meer nls een
pos i t ief dnn nl s e ~n negntief begrip orvnron. I n de z e hnndleid ing worcl en de lnnd kwnli t ei t en cons equent·.- posit ief 1:;eformuleord en dus bonnderd.
Do p ositieve e;edncht enen.ne cJo ortrekkend heeft er toeeeleid
da.t : het begrip beperking niot eebruikt ·wordt , ond nnks het f e it
dnt dit in nne;onoeg nllo hnndleidingcn voor lnndgeschiktheidsclnssificntie wel het e;evnl is. Ook beperking wordt echter
een weinig gelukkig bogrip gencht ~ het k omt ond er moer door•
gnnns voel negnt iovor v oor dnn de bodool ing i s. In dez e hnndleidinc worut gesproken over de ' nnnwezigheid vnn een lnnd
kwnli tei t ' in plnnts vnn hot gebr1....ikolijke ' beperking in een
lnncl kwnli toi t ' . Grndnties worden o.nnecgeven door mic]del vnn
'do mnta vnn nnnwezighcid ' in plnats vnn door cJo 1mntc vnn beporkint;1. Een ernstiger mnt e v an beperking loopt hierbij uit ornnrd pnrnllol mot een geringere mnto vnn nnnwczigheid . Hetge en
bijvoonboeld nnngeduic1 wordt met ·-. 'mntieo , of r.c spcctiovelijk
ernstige, beperking in wnt or voonzioning ' worLlt in positïove
zin omschreven · 'J.ls _ 'mo.tigo, of respectievelijk geringe , wa.t er
voorziening '.
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Een lnnd · kwetli toi t worJt oorst ckm eovostied wnnneer -::lo.o.r
behoe f te o.o.n ontstnnt, c.l us wanneer u1::r1 of o.ncJer soort lnnd
e ebru ik in boschouwin13 e;onomen worcJt (..lie 7· cJie kwnlitoit nocJig
heeft . De v est i e;i ng vnn c.le lo.nd kwa.litei t en vloeit cl u s voort
uit!: cle s e lGctie van de s oort en l o.nc.1 eobruik (p o.g . 17 ). Elk
land e obruik h oeft oen specifiek scaln v ::m lnncJ kwalit e iten
nodie . Bijvoorbeeld voor 6 r ootsch:1liec bevloeicJe r ijstbouw
is .een lo.nd kwo.lit oit: nls natuurlijke ontwo.ter ine niet benodie;cl . De lnncl kwnl i t e i t egnlis atie mogoli j khc ,: 1 en speelt
do.D.rent et.;en een belo.ne;rijke rol. Voreolijken wo dit met de soala
v:o.n bonodigc.lo la.nel kwo.li tci ten vo.n de me0ste o.ndero landbouw
e ewnssen, dan blijkt het teeendeel -het geval te zijn: natuur~
lijke cntwatering zr:tl nagenoeg altijd, ón egalisatie,cogelijkb eden zelden v oorkomen.
D~ s::cala van benodigde land kwaliteiten kan be.Invloeé. worden dcor de mate van d étai l waarin gewerkt ' word t . Naar mate de
land- en b od 0meigen s chappen en /of h et land gebruik in meer
detail bek end zijn en beschreven wor d en , kunnen ook cJ o land
kwaliteit en strakke r . en sp e cifi eker op h et gebruik ger icht ,
worden vastgest eld . Di t l:houdt door ;gaans i n cl a t he t l i jst je van
benodigd e land kwalit e iten langer wordt . Bi j oen globo.l e b enaderi ng zal men b ijvoorboe l d vao.k eon lnnd kwali t oi t . a ls:· voor:rzicning mot voedingsstoff'en ho.nt oren , wo.nr.bij ondor,' voedings stof fon macro en micro element en zijn begrepen. Bij meer detb.il
i nformatie vnn het land en bocJem zijn gchnlt os . nnn macro en
micro voGdingselemonten o.ls t wGe o.fzonderlijko grootheden bekend met de vnriaties dnnrin tussen do a~zonderlijke lo.ndeenheden . Analoo g is bij dotnil informo.t·i e over het lnnd gebruik
(meestnl zul len dit lnncl gebruiktypen betreffen en ge en soort en lnnd gebruik, zie p ag. 17 ) bekend ' hoe hun specif ieke . eisen
z i jn ann mo.cro elementen en hoe hun s.p0cifiek e oisen o.nn micro
elomont on. Bij deze situo.t i e znl cle lo.nd kwali toi t ' voorziening
met voedingsstoffen' kunnen en moeten worden op gesplitst in
'voorziening met :rnncro elementen ' en ' voorzi,ming met micro
e l ementen' .
Verschillende soorten lnncJ gebruik zullen, ui toro.o.rd ·, vno.k
een moer of mind e r elkao.r ·ovc rlo.pp encle sco.ln vnn lo.nd kwnlit oi ton nodig hebben, (po.g .20 en vol gende) . De mnte wo.nrin de
l nnd kwnlit oit .wordt v ereist ko.n wel variëren en -doet dat
meestal ook, zie hoofdstuk INTERPRETATI E SLEUTEL, png, 37 , dat

daar geheel ao...~ gewijd is~ Het is juist deze variatie in eisen
die ons dwingt tot: het werken met meerdere soorten land gebruik.
Een andere aanleiding tot:-wijzigine; v3.n de scalo. vnn benodigde land kwaliteiten uoet zich voor wanneer, ton behoeve.
van een b epna.ld soort: la.nu gebruik, het criterium voon-· waardering van de land kwalitoit~anders is of wordt (en de waardering
op zich dus ook) da.n het tot · nu toe geho.ntocrcle criterium. Elke
lancl kwaliteit heeft namelijk een eigen specifieke waardering.
Voldoet de wao.rdering van de land kwaliteit niet voor een bepaald lo.nd gebruik, dan houdt dit in dat cle hele lancl kwo.liteit
niet voldoet en er een nieuwe lo.rn.1 kwnliteit moet worden gevestigd. Bijvoorbeeld Je clrnne;kracht van het land hangt sterk
af vo.n de onfo.teringstoestnnd en het criterium bij do waardering
vnn de draagkracht is dientengevolge de drainage klassee Echter,
bij bevloeide lo.ndbouw wordt het water volledig beheerst en
de nntuurlijke ontwatering spoelt geen rol meer, anc.lere criteria.
word en dan gohantccrcl voor waa.rél erini:; vcm cJ e dr:1ngkrncht, en
wel in hot gevo.l vnn hGt · voorbeeld cle diepte v.::m de rijping.
Het gevolg vnn Ccn en o.ncler is da.t do land kwo.litoit dr2agkracht
opgesplitst wor(lt in I dra.agkracht op niet bevloeic.1 land I en
'dra.agkra.cht op bevloeid lnnd' of, anders geformulee.llè.:
1 dro.agkrécht onder uro8e condities' en 'dro.a.gkro.cht onder bevloeiine'.
De totale lijst va.n la.nd kwnliteiton die in dezo handleidine, hetzij é6n hetzij meerc.lere malen, in beschouwine; worclen
gonomen worut, gegeven op png. 63 •
1

Formulering
Mon knn c.lo land kwa.litoiten vnci.k op diverse ma.nieren formuluren en wel letterlijk vnn uit het oo8]_Junt vnn het lnnd gebruik of meer in termen va.n de bodemeigenschar die uo lnnd
kwnlitoit eeheel of nne;enoee geheel bepno.lt (welke eie;enschnp
teeelijkortijd vna.k nls criterium voor wna.rdoring (zie po.g.69 )
wor,~t e;ebruikt). Zo e;na.t het bijvoorbeelcl va.nuit:· het ooe;punt
vnn la.nel e;ebruik om ]Jet:· bufferend vermogen voor kunstmest en
dit knn o.ls · formulerini:; voor do la.nel kwo.li tei t : a.nngehouden
worcJ cm" Deze la.nd kwnli toi t wonlt vo.ak ui tslui tond bepaalcl
door . c1e cationen omwissel cnpnciteit (c.e.c.) en ook dit zou
men nls formulering voor ue lo.nd kwaliteit kunnen eobruiken.
Omdat land kwnlitciten in essentie gecreëerd worden.vanuit
lo.nd gebruik ocgpunt, wordt nan do eerstgenoemde ma.nier va.n
formuleren de voorkeur gegeven.
~
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Een no.deel is ochtor dnt dezo wijz e vo.n formuleren de
indruk wekt '- do.t o.lle o.specten cJie oen rol kunnen spelen bij
di e lnncl kwo.li tei t ook ·w erkelijk in beschouwing t;enomen zijn,
oft ewel clo.t de lnncJ kwo.li tci ten op t_le i c.l eo.le wijzo zijn s:J.mengcstold en worden eowo.o.rJeer d. Dit :is vo.nk en mot name in een
eerBt e v ers ie vnn oen ho.nd l e i dinG mo.nr zeer ten de l e h et geva l .
Bijvoorbeeld cJo bos chikb:::i.a.rhcü d vo.n wo.t er in de worte lzone
wordt, noe o.f gozi on vo.n klimao.t f o.ctoren , door . v e l o bodem
hoedo.nigheden , zonls bocJ emvochtco.pncit oit , o.fstrominG, lntero.le .
wntorstromingon , eroncJwo.t or , v erloop vo.n cJe zuie spo.nni ng, z outgoh,2l te cm z1...lie;kr,'.lcht v::-m de wortels bepo.o.ld. Een z odanige
gro.o.cl vo.n vollecliehoicJ do.t o.l dezo nspocten ook workolijk in
beschouwin8 eenomen wor(1en, wordt vo.o.k, en ook in deze ho.ncJl e i c.1ing1 niet eehci.ald o Er wor-:lt do.nrentegen vo.o.k met grove
simp lifi co.t ies gewerkt, dG mo.te hiervo.n ko.n worden o.fgemoten
o.nn het o.o.nt al crit erio. do.t voor de wo.o.rdering vo.n oen lo.ndkwali teit wordt gebruikt. Meesto.l is do.ter slechts é6n zoo.ls
ook i n h ot govo.l vo.n de boschi kbo.o.rhoid vo.n wntor, voor cJe
wnci.rdoring hi er van word t a lleen de bodomvochtco.po.cit oit o.ls
crit erium gebruikt . ï:frtnneor :Jeze:: bovone;oschotste grove simp l ific:J.ties to ogep o.st wortlon vo.lt or ve el v oor t o z e 0 gen een
mind e r pre tenti euze formul uring v oor de lnnc1 kwo.litoi t en t e
kiez en . Met no.me wo.nn eor men i n wezon één enke l e lo.nde igenscho.p
de h el e lnnd kwo.li t ei t lo.a.t be1)0.l cn kci.n een fo r mule r i ng meer
in termen va.n cJ ie la.ncJ e i8enscha.p J e voorkeur verdi enen. In
clcze h::mdloil:ine zijn tun behoevo v:m cJ o formulering voor o.lle
lo.ncJ kvv:J.li toi tem o.fzonJ er lijk c.l c bovon gos chetste a.spocten
teeon elkanr afgewogen. Wci.t betre ft .h ot bovo~o.o.n8oho.a.ldc voor,...
boel<J is gekozen voorr de mincler pretentieuze formulering 1 bocJomvocht'co.po.ci t oi t ·1 •
Een nncJcr fncct do.t invloed heeft op de formulering is het
feit da.t men streeft na.o.r meer sa.mongestelde of meer enkelvoudige lnnd kwo.liteiten. SrunengestelcJe la.nd kwo.lituiton (soms
met hot ko.ra.kt er vo.n een hoofd lo.nd kwo.lit e it) zijn vo.o.k onûer
te vorc1 c len in een ci.o.nto.l sut lnnd kwo.lit oit on. Is hot st11even
t;ericht op cnkolvouJie;heid, cl cm worcl on c.1oreclijke sut lo.nc1
kwo.litoiten zo v eol mogelijk tot a.fzonderlijke lo.nd kwnliteiten
15emo.o.kt " Een L~uidc.üijk voorbeeld verscho.ft c.l o lo.nc.l kwo.li tei t
voorziening vo.n voed ingsstoffen . Dez e wordt bepaal d door gehaltes a.o.n voeding3stoffen, bufferend vermogen voor. kunstmest,
fixntio v:orschijnselen en noe nndcre hoccJ o.nicheJ on. Int crro.cties
zijn hierbij e;o.ngb.:-i. .'lr . Worc.l en nu cleze int eracties in beschou-

wing genomen (c.1oorgnnns oers t bij een vergevorderc.1e grand
vcm volmno.kthoid vo.n con olnssificntie ho.ndloiding), dnn is
de o.nngewezon wee om mot 00n so.mengestelde lnncl kwo.li toi t ' te
werken. Wo.o.r ge;en intoro.ctics in beschouwing worc.lon e;cmomen
worc.lt cJe voorkeur gegeven o.o.n enlrnlvouc.1ige la.nel kwo.litoiten.
Dit is .minder pretentieus on bovendien wordt c.1o ho.ncllciding
(met nnme de ovnlu.'.J.tie sleutel zo:i.ls c.1ie in c.1 ezo hcmc.lloiding
is gegeven op pngo 37) eenvouLligen en beter doorzichtie.
Hoe moor meri de lnnd kw:::i.li toi ten opsplitst hoe meer men
bij lo.nc1ei 6 onscho.pp en terecht komt. Formulering vo.n l:::i.nc.1 kwo.li toi ten tendeert bij enkelvouclieo ben:::i.doring dientengevolge
ock moor no.o.r in termen vo.n eigcnschnppen. In deze hnndleidine;
is, én voortvloeiend uit hot niet in beschouwing nemen v:::i.n
intoro.ctics, én terwille vo.n het doorzicht vci.n (Je ev:::i.luntie
sleutel gestreefd nnnr mnximo.le opsplitsine; in zoveel mogelijk
enkelvoudige lnnd kwnlitciten. Het gevolg hiorvnn is dus da.t
de formulerine vo.o.k nogo.l in termen vo.n eigenscho.ppen is. Zo
zo.l men do.n ook de lo.nc.1 kwo.litoit 1 boschikbo.o.rhoid vo.n voeàings~
stoffen' niet tegenkomen mo.o.r in plo.nts do.nrvo.n 'gehnlte o.o.n
voedingsstoffen'~ 'bufferend vermogen voor kunstmest', 'weensto.nd tec=;on o.luminium vere;iftigine;', on noe een no.ntnl o.ndore
die invloed hebben op de plo.ntcm voedine;.
Noe; een nndor fo.cet vo.n de formulorine is besproken in de
po.ro. 0 r.:J.o.f ove;r 'Actueel en potentieel', po.g~ 15. Hierbij go.at
het echter niet enkel om de formulorine op zich, mo.o.r ook om
een inhoudelijk verschil ctnneo.nncJe de hoec1o.nie;hoid wno.rin de lo.nd kwnlitoit zich voordoet, of versie van do lnnd kwo.liteitó
Opsomming en groepering
De lnndkwo.liteit cm zijn n o.o.r hun CLnrd, en me.Je terwille
vo.n Je overzicht elijkheic; 9 .:,pgesp li tst in vier e;r -::i open A, B, C
en D. Bij c.l o nummering is v o ._,r elke eroep stooc1s mot een nieuw
tient ci. l begonnen, bij ui tbreic.1 ing V.'.ln hot Cto.nto.l lcmc.l kwCtli toi t on
ver::mcJert cJe nummerine; hierd oc r minim:10.l. De vier groepen hebben
o.chtercenvolecms betrekking t ot cJ o 5rocJi v :1n hot gowo.s, t e t h et
bct.e;or, t e t bevloeiing on t :)t civiel-technische constructie.
Vh~r oncJuLJolijkhc.:i__lc_;n moe;c::li,jk gc::i.cht worden is zo mogelijk
n ue; oen twccc.10 9 min o.f moer sync.,niomo formulorine;, e;ue;ovon. Ann
cJ o bij do opsumminE, cers tL3on0omcJ c .formulorini:s worut evonwol cl e

v oorkeur gogovon -Jm,J ,'.J.t zo het kortsto is of v anwege inhoucJolijko rcc7 onon (zie hieromtrent po. 6 .61 ) en V'.l:Jk wunJt o.ll0on cleze

s

hanc.lloi,J ing vorJGr e;ebruil-d.
Do pot0ntiäle versies (zio pne. 15) vnn do lnnJkwnlitoiton
zijn c,pr,onomon o.ls respoctiavolijko formulerinr,on. Dore;elijke
furmul orineon zouden cok VQn t00p::i.ssin5 zijn bij oen clnssifi~
co.tie no.o.r do potontiëlo lnndgeschikthoiu~ wo.nnoor dnt nls een
o.po.rt s oort cletssific::i.tie boschcuw<.J worcJt.
De lett er c od es voor de omschrijving (of formul ering) dienen om Je geschiktheid in c oJo te kunnen no.ngeven in to.bollen»
op knnrten e. cl . (vergelijk mot pne;. 12 ). Do coc..l 0s zijn zo v oe l
mogelijk ont l oond nnn do begin l et t ers v~n Engelse trof woorJon,
8 en Jorgolijke bron vnn Jo codes is nnmolijk min of moor universeel. Enieo nlom i:;avestigc1G lnndkwnli toi ten wonJon hiorclo ,.:,r onderhand intorno.tionnnl met 6énzelfde letter nnngoduiu, voorbeolden hiorvo.n zijn onder nnder n, font. Lnndkwnlitoiton die ann
elkcw.r verwant zijn, oftowol 0uk in één hoofd l.:mc.lkwnli toi t so.men te nomen zouclon zijn (zie png. 60 )~ hebben vao.k c.lozel f:Jo
coclo e;ekregon. Zo hebbun .:tlle lnrnJkw:1.litoiton die betrekking
hebben op Je voorziening met voedin1:ssstoffon coc]e nf welke ont.,.
l eend is nnn ,ïnutrients". In het h0o f;Jstuk 1-vAARDERING VAN DE LANDKWALITEITEN worJt do bron vnn :tllc lett er c ocles 13oe;e:Nen on worJt
verdere informntie gegeven 0vor Jo lnndkwnlit oiton.
De lijst v:tn .:i.llc in .Jozc hnndloic.l ing v curkomonc1o, oft ewel
v oor deze gl obo.lo hanJloi:Jing govestigc]e, l nnc.lkwo.litc.üt on volet
hiornn.
·
c]e
in
-

A.

Lnnc.lkwnlitoitun met botrukking tot ue groei v nn hut 80wns
1.

2.

3.

4.

5.
6.

r

- bowortelbnro c1 iept o ten behoeve vnn vor::mkoring;
resp(;ctievolijk 13om::1.k V'1n vorgroting va:u de bewor- ·
telbo.re diepte
r - bewortelbnnrheid ten behoeve van verankering; respectievelijk gemak van verbetering van de bewortelbno.rheid
m - bodemvocht '· cnpaci tei t, of vochthoucJ encl vermogen over
de bewortelbnre diepte; (respectievelijk gemak vnn
beregening)
o - bodemlucht capaciteit, of beschikbnnrheiu VQn zuurstof in ue wortelzone; respectievelijk gemak va.n
kunstmatige ontwo.tering
n
gehnlte o.nn voedingsstoffen in Je wortelzone
n - bufferenc.1 vermogen voor kunstmest; respectievelijk
gemak vnn verhoging v:1n het bufferenc] vermogen voor
kunstmest

j
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7.

t

8.

t

9.

t

10. t

B.

- (ma.te vnn) o.f'wezigheiu vnn toxisch o.luminium; respectievelijk gemo.k vnn verwijderen v nn t oxisch o.lu••
minium 9 of gemnk va.n ontzuring
weerstcmc-1 tegen o.luminium vergiftiging bij bemes"
ten; respectievelijk gemo.k vnn tegengo.o.n vo.n o.luminium vergiftiging 9 of gem::i.k vo.n bekci.lking
- (ma.te vnn) o.fwezigheid vo.n toxische concentro.ties
zout; respectievelijk gemo.k vnn ontzilting
- (m:::i.te vo.n) o.fwez i ghei c.J vnn scho.ûelijke hoeveelhellen
orgcmis che stof; respectievelijk gemo.k vo.n verwijd eren vo.n orgo.nische stof

Lo.ndkwo.liteiten met betrekking tot het beheer (gewo.s verpleging9 beJrijf's voering 9 enz . )
21. e

22 . e

23 . f

-

24 . n
25 . b

-

26. b

-

27. w 28. w

-

29. s

30. w

-

WGerstcmd tegen erosie bij onb e(Jekte grond; respec~
tievelijk gemo.k v2n erosie bestrijding bij onbed ekte grond
weersto.nd tegen erosie bij becJekte grond
(ma.te vcm) o.fwezigheic.1 vnn ncttuurlijke overstroming;
respectievelijk 0 emo.k vo.n tegengo.o.n vo.n of o.nnpo.ssen
bij overstroming
berij JbC1.o.rheiJ v~n het lo.nd met wiel voertuigen
dro.ngkro.cht voor vee en wi e l voertuigen vo.n niet
bevloeid l o.ncJ; respectievelijk gemo.k vctn cl r ,'.logkr.::i.cht
verhoging VQn niet bevloeid lo.nd
~Jro.ngkr~cht vooD. wiel voertuigen von bevloeid lo.nd;
respectievelijk gemak vo.n clr:io.gkr o.cht verhoging vo.n
bevl oeid l o.nd
c1roge bewerkb:10.r~eic.1 1 of bewerkbeto.rheicl vo.n (l e grond
bij ge9ruik zonller bevloeiing
no.tte bewerkb.::1ürheiJ, of bewerkb.'.lo.rheicJ v::m c.le grond
bij gebruik met bevloeiing; respectievelijk cemo.k
v nn bouwvoor verb et ering ten behoeve v.'.ln nntte bewerking
structuur_._sto.bili tei t ·; of weer s t o.rn.l te gen compo.ctie
en/of verslemping; respectievelijk eemo.k vo.n struc~
tuur verbetering of herste l en/of t egengo.o.n vo.n
structuur beJerf
vee clrinkwo.ter pot entieel , of beschikbnctrheid (nab ijheid) vctn drinkwo.t er voor vee; respectievelijk
gemo.k v cm no.nvoer of oppompen v ::.m drinkwo.ter voor
v ee
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31. P

32w v

vrijheid vetn verko.veling (percelering); respectievelijk gcnnnk vnn la.nel verbetering ten behoeve
vo.n verko.veling
- wo.o.rde vnn de nntuurlijke vegetntie

Lnndkvmli tei ten met betrekking tot bevloeiing

41" i

42" 1

43@ s

44. t

D.

- irrigo.tie wo.tur potentieel 9 of beschikbo.o.rheid vo.n
irrigo.tie wo.ter; (respectievelijk gemo.k vo.n o.o.nvoer
vo.n irrigo.tie wo.ter)
- (ma.te vcm) vlnkheiû v:::m het lo.nd met het oog op bevloeiing; respectievelijk gemnk vnn ego.lis:J.tie
- inurnJo.tie mogelijkhecJ en 1 of mogelijkhec] en tot· het
ho.ndho.ven vo.n een schijf wo.ter op het lo.nd; respectievelijk gemnk vcm tegengno.n vo.n lek verliezen
- wo.ter beheersing moe;cüijkhedent respectievelijk gemo.k vo.n o.o.nleg vnn een wo.ter beheersing systeem

Letndkwo.liteiten met betrekking tot civiel-technische constructie
51. 1

52. b

53. cJ

54. c

- (mo.te v:1.n) vlo.kheic.1

het lo.nd met het oog op
civiel-technische constructie; respectievelijk gemo.k v::m lo.nd inrichting ton behoeve v:::i.n civiel-tech-,
nische constructie
- c1rc1.ngkr::1cht voor constructie werken; respectievelijk
gomo.k VD.n c1r::to.gkro.cht vorho1:sing; respectievelijk gemo.k vnn ::to.nlog vnn funcJoringon
- no.tuurlijke o.fwo.tcring, of (mo.to vo.n) nfwozighoid
vo.n wntur ovorlo.st tijûons on no. civiol-tochnischo
constructie; rospoctiovulijk gomo.k vnn kunstmo.tige
ontwo.terin1:s (en/of evontuool riolering) ten behoeve
vün constructie werken
- wogclel;;: mo.torio.o.l potontiool, of o.o.nwozigheic} (no.bijheic.1) vo.n lo.teriet of o.ncJ or go schikt mo.torio.o.l voor
wogvorho.rding; rospectiovulijk gomo.k v-::m o.o.nvoor
vo.n wogdok m.'.lteri.'.lo.l
V'.J.11

De wijze v::tn wn2rderen

Oncl or wo.o.rcl orun wordt vorst::to.n het incl elen in klc.ssen vo.n
de rno.te vnn o.nnwezighoicJ v:::i.n lo.ndkwo.li tei ton" Lo.nclkwo.li tei ton
kunnen op °bJJee m.:mieren ge1;,r:i.nrcJ80rd worclon" Do eerste motho:Je
wno.rop dit ko.n 0 obeuron is met betrekking tot elk soort lo.ncJgebruik

- 67 n.:fzonc1crlijk, cJ e w:1.::i.rcJ cring vo.rieert in dit guval mut c7G ei.sen
die het lan(Jgebruik r,tcü t. Bijvoorbeelc~

~

con zelfde nro~v1.l l::mcJ

dnt een helling hooft v::rn 10 % wor:,~t c;cclnssificccrc1 voor conjnrigo gewassen en voor hout proèluctio. Voor buide soorten l::mc1gebruik is c1o Lmdkw,'.lli toi t weerstJ.n,J tegon urosie vo.n bulo.ng,
or 9 zoo.ls voor cl e h::::.nJ ligt, j_n sterk uit \.;cmlopcmèl c mntc"
Wnnrc1ering vo.n cl o l::mclkv,ro.li tei t

1

wourstancl tegen erosie I ton be-

hoeve vo.n cle goschikth:üc]sclo.ssific:J.tie voor eon.jarige e;cwo.sscm
bijvoorbeeld zeer lno.g uitvo.llon, respectievelijk een zoor
sterke beperking oplovorcm. Ano.loog voor hout procluctie znl Je
wo.c.rûering c1c1c.1.rentec;en hoog ui tv,211en 9 respectievelijk geen of
een geringe beperking opleveren. Wellicht k::u1 mem bij cleze werkwijze zelfs boter stellen Jnt or goon W'.1arc1oring gemaakt worJt:
er worc1t nnmcüijk geen indeling gemn'.lkt wm hoog tot lC10.g, vc.;ol
tot weinig of iets clergelijks, rrF10.r or wor,Jt ,lirect vorbo.nc1 gelegc1 tussen oen bopo.o.LJ o mo.to vo.n no.nwozic;hcücl vnn oen liYJ.c1kwo.li toi t on c1e mntu vnn beperking c7 io cl.::i.t tot gevolg hooft voor
elke specifieke vorm vo.n lam: 6 c,bruik in kwestie" Deze werkwijze
is govole(J cl oor Jo vforkgrocr;_) Lo.nel Evci.luntie ( 1975).,
Bij (lo nnJere metho,Jo, v,rolku ook in cleze ho.nclleic1ing is toogepo.st 1 worcJt Je wnarJ ering vnn lnnJkw2li toi ten oerillmlig opg0•steld en is dus niot moor c:1D.n V'J.rio.tie onclerhuvig" Do e;oc.lo.chtungcmg hierbij is cl '.1t oen kw::l.li toi t wm iets 9 in Lli t govo.l la.nel,
een vnststo.cmd gogGvon is on c1o.t Lln'.lronto 6 on cJo eisen Jie Gnn
oen kwo.li tai t gostelcJ worc1on ui teem lopun n::,o.r e;olGng hGt gobruiko
Doze gecJnchtengnng werd inc1ortijd ook aangehouden bij hot introcJuceron vcm hut begrip landkwnli tei ten( BENNEMA, monc1olingc r:.1eclec] elint::;cn).

Ten behoovo vcm Je onl orho.vi[!;o hcmc.11oic.1ing is eon

klo.sson incleling van hoog tot nihil i::;em:J..Gkt (zie c.lo volgonc1c po.rngrc.o.f) om c1e lo.nJkwo..li tei ten te kunnen wo.Grc1oron, oftewel ,_: o
mnte vnn o.o.nwozighoic.1 to kunnen indelen.

Do uiteenloponc.1e

eisen Jio cJo (_livorso soorten L:mc1gubruik ncm hot L'.:mcJ stellen
worc.1 cm tot ui tclrukking gobrncht door voor elk soort lo.nc.1gobruik
o.fzonc.lorlijk 'lnn tG govcm welke m2te van Go.nwozieheicl vo.n elke
bonocligc.1o lo.nJkwo.li tcü t nfzonl10rlijk vc;roist is voor eon b0po.c..tlcJe mGtc v:::1.n 6 eschikthoicl vcm het lo.ncl voor het soort lo.nclgebruik
in kwestie. Het gehele hoofdstuk INTERPRETATIE SLEUTEL, pci.g" 37 ,
vo.n :Jozo hnndloicling is hieracm gcwijc1"

lo.ssen incJoline; voor w:-io.rJcrine
Hoewel hut niet nooc.:zo.kelijk

i:-3

in het systoem, is conse-

quent con incJoline in vijf klassc.m a.angohouc1on voor do vmG.rcloring
n 1:::mc1kwo.li tei t0n" Een vijf kl:J.ssen incluling is namelijk he-c
eest gebruikelijk in 1~1nc.l ovetlut1tio systomen 9 mot Jien vorstJ.n-

e c]o.t hot èlo.n cloorgo.cms eon inc1oling no.e:tr Jo 'mo.to vcm beper·ng' betreft; in deze ho.nc1leicJing betreft het eon inc.leling no.e:tr
e 'mate vm1 aanwezigheid

1

(zie hioromtrcmt pago 59) .. Eon incJo-

<l.ing in vijf klassen vcm cJ o me:tto wm o.nnwczighuiJ v::m l:::mdkwali~
teiton spoelt in op cle eveneens :::tlom 13:obruikcüijka inJcling in
vijf geschikthoidskl::1s.scn" Een moor gecJotciilloLirJo imJeling v::m
de mo.te v::m et:::tnwezigheid ve:tn l::mdkwe:tli tei ten zou C::o.n ook niet

tut ui tine go bracht kunnen worclon in do ui toinJelijko goschiktheidscl::1ssifice1tio zomler hot cwnt:::i.l geschiktheic1sklns:3en uit
to breidon tot meer Jnn vijfo
De klo.sscm in mo.to V'ln :::i.::mwozigh:ü,J v::m een lnncJkw:::tli tuit
zijn:
hoog
mo.tig

nihil
Deze klnssen loJen po.r:::tllcü met c:e volgonc1o 9 meur gebruikelijke~
klassen in l1c mate vo.n beperking~ geen of weinig 9 mntigo, sterke,
zeer storke cm extreme- bopcrkingo
Vnn cJo mogulijkhoid om 0cm indeling in vijvon te mnkon worclt
niot nl tij cl gebruik gom::wkt o Dit knn voroorzae:tkt won...l on cl oordnt
eon c.J orgolijk J ot'J.il ovorbocJig goncht worclt 1 of omcbt bope:te:tlrJe
klo.ssen niet v:oorkomon. Do klo.sso nihil bijvoorbeeld J-comt in
foi to V:J.kor niet cJe:tn wel voor 9 moost'J.l beschikt oen bop:1~:tlcJ
o.ro:::i.nl lo.nc1 wol in enige rno.to ovur olke l:::tndkwnli toi to 1ifot be=,
treft da klo.sse nihil komt hot e:tnJorzijc1s nog.::tl eons voor ;__l'lt
vnno.f eon bopo.o.lclo bonac1on-lirniet in ,Jo m:i.te v:::tn acmwozigh(üû
dozo rno.to vorJor nihil genoemcJ is 9 terwijl zo clus niet geheel
O.fi.rvo7.ig hooft to zijne Nihil hooft ,Jcm c.1c botukonis vo.n vorwe:t:::i.rloosh:::to.r rnGt hot ooe op lnnJgebruik. Do term nihil is dus niet

üJ onnl on rnoc;olijk ze:tl c.:r in

--1 e

toekomst oon beto:ro term eovon-•

den worc..1cm" Eon typisch voorboolcl vormt c1c~ w:::1:J.rloring VCLn do
lnndkwnli tci t

I

goh:=i.J.te e:tetn voec.lingsstoffen 1 (po.g" 7~), nihil

houclt hior in c.lut hot e;ehnlte benccJon oen bop:1.0.lc]o li□iet ligt"

Een o.rnJcro rcJ(:n voor hut niet volloûig benutten vo.n Jo
vijf klnsscn inc.lcline; kcm zijn c;.'J.t c1o kamlis tu c;uring goncht
wordt om uon voldoémcJc betrouwbo.re inJGling in vijf klo.,sscm

to mo.kon" Dit tu gering 7ijn vnn de kennis ko.n liggen op hot
terrein vcm c.lo relatie v'J.n Llo m:::i.tG vo.n 2lm1:wuzigheid vi.n cJc
landkwo.litoit tot c.:o eoschikthoic1. Ook ko.n het voorkomen cl.'J.t
het niet reëel is to voronc1crstellcm ,J'J.t do informo.tio over hot
J.cmc1 ten o.o.nzien vcm. clo lnndkwnli toi t volc:oonclo goc1otnillccnJ
is of worclt voor een inJoling in vj_jf klo.sson vnn cJo mo.to v::m
o.o.nwezighoic1" Een voorboclc: hiorv:::m is clc wo.o.rûoring v:::m ( 'mo.to

vo.n) nfwezighoi:.1 vnn toxisch ::üuminium' (po.g. 78 ) ..
Toelichting bi,j c] c cri tc:rin voor WGCJ.rû oring
De critcrin, wnnrmoo oen lnnJkwnlitoit worJt gowo.nrJeerJ~
worden gevormc.l cloor lo.nèl eigenscho.ppen, c.lus meetbnre grootheC:len
llie bij g:::mgbc1re ko.rteringen v:::i.n het l:::nxl en (!e boclern cu:m c:e

orc.1e komeno Meesto.l zijn c1e :::üs cri ter:i_:1 geh'J.n-teerJ e eigenscho.ppen tegelijkertijd Je belnngrijkste bepo.lenJe eigenschnppen voor
cle lnnc1kwo.li tei ten,J Een voorbeelcJ hienr1n vormt hot cri torium
'vochtgeho.l to bij pF=2 minus vochtgehrll te bij pF=4, 2 1 voor c1 e
W'1o.rc1 eri:1.g v.'J.n c1o L:::tnJkwJ.li teit
nls criterium ceho.ntecrc1c;

I

boc1 omvocht c'J.paci tei t; " Deze

hoeveelheic1 vocht (het beschikh'1.re

bodemvocht) is tegelijkertijc1 ook ,Je hoeveelheicJ vocht J:::i.t het
gewo.s ter beschikkini:; stru1t en vv:J.c:i.r het dus om gno.t o Ui tdrukkelijk zij echter e;estelcl ,J.:::tt cri terici. niet nooc:zo.kelijkervrijs
bepo.lenél e eigenscho.ppen zijn. Soms is ,_7 e eigenscho.p .J ie CJ.ls
criterium gebruikt worJt on1x,lo.n 0 rijk of in elk gevo.l niet de
enige eigenscho.p ~1 ie gewicht in cJ e sch:::.:::11 legt" In zo I n gevo.l
fungeert cJie eigenscho.p slechts :::_üs een sleutel (een soort
ezelsbruggotje), bijvoorbeelc1 omc.l 'J.t cl e bo1xllencl e eigonsch:::i.p (pen)
moeilijk te beschrijven of in te clelen zijn" In hot gevCJ.l vnn
het bovenCJ.o.ngeho.o.lc1e voorbeelJ voorbeelc.l zou c1e textuur V:J.n Lle
grond o.ls criterium te gebruiken zijn voor wo.ci.nJering VCJ.n c.l o
boc1emvocht co.po_ci tei t" De textuur fungeert J:::m al.s

I

ezelsbrug-

getje I om c.1e hoeveelheid beschikbCJ.ci.r vocht te scho.tten en in
klossen in te JelenQ
Ulter:::inrJ moet cle o.ls cri t0riu;11 e;ebruikte eigenschetp oen
volc1oende overeenkomsti 6 ge.:tchte relo.tie tot cJe lnnclkwo.li tei t
hebben nls c:o bep0l0ncJe eigenscho.p(pen) .. Een nncler voorbeeld in
c1i t verbo.nc1 is het criterium

I

no.tuurlijke vegetatie I c.l.CJ.t wel

eens voor c1e wo.:::i.rJ erinc; van cl e lo.ndkwnli tei t

I

zuurstof voor1

1
j

- 70 ziening vo.n c.18 ·wortels 1 1,1.rorc~t ;::ebruikt. Ontwntering worcJt hier
o.ls cJe belcmgri\jkste ( op zich ook o.l nj_et Je hele wo.:-irheid mo.o.r
ook o.l Gen kortsluit~Lng 9 eigenlijk zou men Je redox potentiüo.l
in de wortelzone moeten eebruiken) 1Jepo.lencJG eigenscho.p gozien
ma.o.r \Je soort n::1tuurlijke vegeto.tie worclt goo.cht een volcloencJe
no.uwe relo.tie met c]e ontwo.tering te hebben (in volgorcJe vo.n
toenemende ontwatering en clus zuurstof voorziening: zwo.mpbos,
cJrnsbos 1 hooe; Jrooglnnc.lbos, so.vnnnebos) clnt ze te gebruiken is
voor een ruwo wno.rJering w:'..n cJe zuurstof voorziening of boc.lemlucht cnpo.citeit.

WAARDERING VAN DE Lfu'\JDK-,fALITEITEN

In dit hoofdstuk zullen de landkwaliteiten e lk afzonderlijk
van een klassen indel ing worden voorzien t en aanzien van hun mate
van aanwezigheid . Informatie over het begrip 1 waarderen 1 , en hoe
dit-. waarderen gebeurt wordt gegeven in de drie voorgaande paragrafen0 Waar dat zinvol geacht wordt 9 wordt bij diverse landkwaliteiten specifieke toelichting gegeven. Bij de landkwaliteiten
is tussen aanhaling tekens het engelse tre.fw'oord; vermeld waaraan
de code voor de desbetreffende landkwaliteittis ontleendo

A. Landkw~liteiten met betrekking tot de groei v an het f!,_ewas
Al

r

- Bewortelbare diepte ten behoeve van verankering~
respectievelijk gemak van vergroting van de bewortelbare diepte; 11 foothold for roots 11

Criterium: diepte van de bodem zone met :
- meer dan 5 % wortelruimte (lucht bij pF=l,2 ~
r:oriën groter dan 130 mu) gemidde ld in de fijnaarde plus grovere fracties, en
- minder dan 90 volume% grind en/of stenen
Wüardering

meer dan 50
cr:i: hoog
25 ·~ 50
ClJ. ~ oatig
10
25
cm: laag
minder dan 10 cm: zeer laag tot nihil

-

1•

.

De landkwaliteiten Al en A2 (volgende paragraaf) hebben beide
betrekking op de standplaats met dien verstande dat enkel de verankering (foothold for roots) in beschouwing genomen is . Bewor~
telbaarheid en beworteibare diepte zijn apart .. genomen t :e rwille
v:nn de overzichtelijkheid en omdat sommige g§'wassen niet ident iek reageren op grind en/of stenen gehalte enporositeit. De
opsplitsing en vooral de koppeling van porositeit. aan bewortel,
bare diepte en van het gehalte aan e;rof materio.nl aan de bewor~
te1banrheid is nogo.l e;ekunsteld en roept mogelijk misverstanden
opo Toepassing van de handleiding znl uitsluit~el moeten brengen
of dit gewijzigd moet worden.
Zoals uit de waardering blijkt is de bewortelbn.re diepte
enkel afhankelijk gesteld vnn bodem-fysische eigenschnppen c Bodemchemische eigenschappen kun..Den ook de bewortelbnre diepte beperken, de invloed vnn deze eie;enscho..ppen komt echter tot: zijn recht
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j andere_ L.mdkwali tei ten en 'vrel bi,j die met betrekking tot'-

:de voedine van do plcmt e
onder wortelruimte wordt het percentne;e poriën verstaan die
oot genoeg zijn voor een wortel om in door te dringen. Als
· iet is 180 mu aangehoudon, micro cm rneso poriën worden te
lein geachto Van do wortelruimte kan ook met enkele veld gege-ens een redelijko schatting gemaakt.wordon aan do hand van de
fchtheid, consistentie, compactheid, mecho.nische weersta.nd e. d"
worden bijvoorbeeld horizonten met sterke of extreme mechanische weerstand geacht minder dan 5 % wortelruimto te hebben. Een
eenvoudiger criterium zou de textuur van de erond zijn 1 deze
evonwel to weinig gerelntecrd geachtdoor de erote invloed
van de structuur. Zo zijn er bijvoorbeeld zeer poreuze maar ook
zeer compncte kleien. Het lo.o:tste doel vo.n de toelichting bij
bewort1elbnc.rheid (volgende pnrngro.af) heeft modo ook op deze
materie betrekking.
Do potentiële versie vnn do L:mdkwnli tei t is in Surino.mo
nauwelijks rolevnnt omdo.t er 1 door do huidige ovormnnt ann land 9
nog weinie ann lnnd verbeterin8 wordt eednan" Vergroting vo.n
de bowortelbnre diepte knn bijvoorbeeld plnntsvinden door diepploegen of woelen (breken vo.n dichte lo.gen). Vordor is de potentiële versie vnn de lo.ndkwo.liteit slechts zoer o.rbitrnir gownardeerd. Stol bijvoorbeeld dnt or een dunne ondoordrinebo.re lo.ne;
op 20 cm diepte voorkomt 9 dcm is do bowortelbo.ro diepte zeer
lno.e:; manr het e:;emo.k vo.n verbetering zou cils mntig of lo.o.g te
wnnrderen zijn6 Dorgelijke fncetten dienen bij no.acre detaillering vnn de handleidine; ,~\nndncht te krijeen$
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- Beworrtelbo.arheid ten behoeve vnn vernnkoring; (respectievelijk i::;omo.k vnn verbetoring v::i.n de bewortelbnurheid); ;, foothold for roots,;

Criterium: grindighoid en/of stenighoid over de bewortelbo.ro
diepte
Wnn:'."doring: - niet tot mntig grindig en/o.f stenig
: hoog tot mntig
(minder do.n 50 %)
.~ sterk erindig en/ o.f stenig ( 50 ... 90 %) : L:10.g tot
zeer lnng
nihil

--------

bbwortollnrc diept;; wordt vcistg0stold met bGhulp w:m de

riteria die g8noomd zijn in de voorgnnndo pnragrno.f.
' ~ncJc
~[ ,_, c;J.
n~~ 7 0~.~~~L
(' ""·lo- '--'•',1·c' ,::, c.1 1~1·~
k.. .Le.'-'
rlcBovens·co.u.
- ; w~r=c_ln]~~11~
u.UJ. .
6 __
ts t.::,J.
,•. ,.,,.l..
_l;
\c;

.

0

..L.

0

0

0

7

1

sen) gehoucJ cm dr:t::lr ze 11013:~ll -·1rbi trCJ.ir is~ moél c omcl:J.t er m\Jor
odem eigonscho.ppcm invloed hebbcm cJnn de hier o..ls cri teriu11

ho.nteoräe. Bovenclien is c]o grincli13:heid cm/of stenighc:dd doorniet no.uwkeurig bdrnnd 9 en is zei nog.::::.1 wisselend ovur
nfstnnden. Chemische eigenschappen zijn woor buiten bechouwing om do zcüfcJ o roden o.ls genoumd in cl o vorige po.ragrrw.f.
Do potentiële v2rs:trJ vrJ.n de lo.ndkw.:::lli toit is tussen hr:i.o..kjes

'goplo.o.tst omdCJ.t zo niut relovm1t is zoltmg do bewortolb(J.O.rheid

alleen o.fho.nkol5.jk worc1 t gostcild v.:::m hot goho.l tu Do.n grof mo.teGrond ontdoen v::m grind cm stuncm ligt no.melijk niet bepo.o.ld voor de hemd. Al.s hij nadere deto.illering de bowortclb:1.arhcid mede vo.n o.ndore factoren nfho.nkelijk gesteld worèlt 9 kcm
het echter voorkomen d::rt 1orbctering ·vnn cJ e bcwortelhJ.'.J.rheid
wel in bc.)schouwing moet worden gc.,nomen"
Ann V'ercJore dcrb:i.illering jn de W(J.J.rcJoring vo.n beide lo.ndkwo.li tei ten znl bc,hocf't,J komen wo..nnocr mot lo..ndgobruik typen

[';(3-

werkt gaat worden" Zo ;:_-;tellen bijvoorbec,ld knol gcwo..sscm mogelijk ois0n dici c1crnmto ver.schillen v~1n bijvoorbeeld cJio wm olie~~
po.lm do.t dit niet CJ.fdocncl c, tot uitdrukking is te brengen met
bovcmsto..nnde sj_mpele ucmduid igc, wc,..:::trd (3-Cing.
A3"

m

Bodoinvocht c,Jpo.cite:Lt, of vochthoudend vermogen ovor
de bewortc➔ lbC1.re diepte; (respc.:ctiov\::lijk gemnk vnn beregening):

11

moisturu'i

Criterium: hoeveolheid bodomvocht bij pF=2,0 minus hoeveolhcid
boel emvocht bi,j pF=I+, 2 ov'-'r cl e bGwortelb:::i.ro diepte
Wno.rc1Gringg

- moer
100
50
20

do.n 150 mm

- 150

hoog

mm

mntïg

100 mm

0
0

-

50 mm
minder dnn 20

DJill

lo.ci.g

0

zoer lo.o.g

~

nihil

0

Voor c1 o bowortelbo.re dj_epte wordt verwezen no.ar lo.ndkwo.li tei t
Al, pnga 71"
De term

I Uod

emvocht co.po.ei tcüt

1

is e;ekozcn omdo.t ze kort

is en bovendien ucmgeeft d'lt'.. enl~Gl met c1o boclem rekening Ü3 gehouden® Een meer bekende term die het zolfcJc inhoudt is

1

vocht-

- 74 aend vermogon 1 • Hoewel beide termen in wezen bodem eigenscho.ppen weergeven en eigenlijk geen lillldkwo.li tei t, is toch
hiervoor gekozen ~adat de □ oer typische landkwaliteit termen
als 'vocht voorziening' en 'beschikbanrheid van water' sugge·. reren dat de vele bodem, klimaat en andere factoren die de
•··•·•. wateropname bepo.len ook in beschouwing zijn genomen, t-erwijl
'3jtdi t bij de wo.nrd ering niet gebeurd is. De hier gewaardeerde
•<,;landkwaliteit is dus niet de enigeg zij het wel de voornnnmste
J: f'actor, die het vermogen vnn de plnnt om regenloze periodes te
overbruggen, bepo.alto Een deel van deze factoren speelt overigens ook bij andere lnndkwnli te.i ten een rol en wordt do.n dnnr
in beschouwing genomen®
Indien niet de no.tuurlijke toesto.nd bepalend is omdat er
een grote land verbetering wordt uitgevoerd in de vorm van plaatsing vnn beregening installaties wordt de lo.ndkwnliteit~ 'gemQk
vo.n beregening 1 • Er wordt expliciet beregening gesteld omdo.t
kunstmatige bevloeiing, vanwege het grote belang ervnn in Suriname, geheel o..pQrt in een no.ntnl landk:wnliteiten no.n de orde
komt (png" 91 )~ Deze potentiële versie vnn de lnndkwnliteit
wordt slechts zeer een:zijd:Lg gewn8.rdeerd om welke reden ze
tussen hnnkjes is geplnntst. In deze w:::i.o.rcJering wordt no.melijk
alleen rekening gehouden met bodem fnctoreno Deze factoren bepalen bijvoorbeeld of beregening frequent moet geschieden of
dat ze minder frequent met grotere hoeveelheden tegelijk ko.n
plo.nts vinden, hoe groot de nnn te vullen wntertekorten zijn,
enz" Essentiële facetten als water potentieelr gemo.k vnn no.nvoer of oppompen vnn water e .. ,".• worden niet betrokken in de
waardering" Dergelijke aspecten vallen overigens ook buiten het
ko.der vo.n een doorsnee overzicht bodem knrtering en globale
land clo.ssificntie"
,"\',,>,

A4"

o - Bodemlucht cnpnciteit, of beschikbaarheid van zuurstof
in de wortelzone; respectievelijk gemnk villl kunstmntige
ontwo.tering; iioxygen 11

Cri teriu.m : no.tuurlijke ontwo.tering
Wo.nrdering: -

goed tot excessief gedraineerd
matig goed tot onvolkomen gedraineerd
slecht gedro.ineerd
zeer slecht gedrnineerd

.

..
.
e

hoog
matig
laag
zeer laag
nihil
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De term 'bodemlucht cnpo.citeit' is o.ls eerste formulering
gekozen omdo.t beno.mingen o.ls 'beschikho.:i.rheid vo.n zuurstof' en
•zuurstof voorziening' suggereren do.t vele fo.cetten bij de wo.a.rdering vo.n de lo.ndkwo.liteit een rol gespeeld hebben. In bovensto.o.nde wo.o.rdering wordt echter slechts één bodem eigenschnp
o.ls criterium gebruikt~ Mogelijk is bodemlucht cnpo.citeit echter ook een minder toepo.sselijke term omd.'.J.t die vo.o.k gebruikt
wordt voor de hoeveelheid lucht gevulde poriën op veld co.po.citeit. Voor een volgende versie vnn de ho.ndleiding verdient het
wellicht nnnbeveling zowel de poriën verdeling n.ls de hier gehanteerde dr:i.innge klnsse te gebruiken bij de wnnrdering vnn
de zuurstof voorziening" Hiervoor zou een nieuwe lnndkwnliteit
ingevoerd kunnen worden die gewo.nrdeerd wordt met de dr:.1ino.ge
klo.sse o.ls criteriu~ terwijl de lnndkwnliteit 'bodemlucht co.pnciteit' gewo.ci.rdeerd zou kunnen worden met de hoeveelheid lucht
gevuld e poriën op veld cci.p.'.J.ci tei t.
Wordt gebruik V.'.ln het lo.nd in de nntuurlijke, respectievelijk
o.c_tuele p situntie niet v-oorzi.en mo.él..l'.' eerst no. verbetering ten
behoeve vo.n de zuurstof voorzien.~_ng do.n krijgt de lo.ndkwnli tei t
de potentiGle betekeni:3 ~ 'gemok vnn kunstmntige ontwntering '.
Hiervoor eeldt d ezelfde W.:J.n.rcJering, in het algemeen geldt n'.:l.melijk dnt hoe lager de bcdeml ; r ~~ copnciteit is, des te moeilijker
het is d eze op peil· t e brengen door middel v:m kunstma.tige ont-,,a.tering .• V!el heeft de wo.o.rder.ing dezelfde eenzijdigheid als
boven uJ_teengezet . voor à e nctuele v-ersie" Gemo.k vnn o.o.nleg van
eventueeJ. r..oocl zo.~elijke p:cimo.ire ontwntering stelsels zijn do.o.rno.G.st ook niet 5.n beschouw:i..ng genomen"
A5.
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- Geho.lte o.nn voedingsstoffen' in de wortelzone; "nutrients 11

CriteriUjn: Gemiddeld P205 en K20 geho.lte in de wortelzone zoals
bepnnld i n 25 % KCl; dit komt ongeveer overeen met
1/ 10 de el vc:m het geho.l te bepo.ald na. Fleischmcm' s
destructie of met röntgen fluorrescentie
Waardering

meer dan 1 000
500 = :-i.oco
100
500
25 ~ 100
mind er da.n 25
0 1v I

ppm K20 en
300 ppm P205: hoog
ppm K20 en 150 -- 300 ppm P205~ matig
]_50 ppm P205: la.a.g
ppm K20 en 50
ppm K20 en 10 - 50 ppm P205~ zeer lna.g
ppm K20 en
10 ppm P205: nihil

f'U-/, .,

-

kt -

;, "j /Jt°,..,

t
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plo.nten voeding wordt door vele bodem en W:J.Ctrschijnlijk
klimnnt en nog o.ndere eigenschnppen bepnnld. Met nl de
întero.cties die dit oplevert is geen rekening gehouden. Bovenkomen doordnt, mede terwille vnn de eenvoud de lnndkwnliteiten nlle enkelvoudig gehouden zijn, nndere nspecten die de
planten voeding be.invloeden bij cmdere lnndkw::iliteiten ter sprake" Om deze redenen is no.n de gebruikte formulering de voorkeur
gegeven boven termen a.ls 'voorziening V'.:tn voedingsstoffen 1
Voornlsnog is de denkbnre potentiële versie vnn de 1.2ndkwnliteit 'gemnk vnn bemesten' niet opt;-enomen omdnt voedingsstoffen toedienen geen lnnd verbetering is mc1nr een seizoen' s gewijs terugkerende cultuur mo.ntregel. Overigens komt gemnk VCtn
bemesten goeddeels tot uiting bij de lnndkwnliteit ibufferend
vermogen voor kunstmest 1 •
Voedingsstoffen zijn nlleen vo.n nut nls ze in de wortelzone
voorkomen@ De worteJ.zone varieert per bodem, welke v::irintie
tot uitdrukking komt in de lnndkwnliteit 1 bewortelbnre diepte'o
Verder lopen de eisen o.nn de bewortelb::ire diepte v::in de diverse
soorten l::indgebruik uiteen. Als wortelzone wordt do.n ook genomen 'bewortelbo.ro diepte V'.ln de bodem', zie lo.ndkwnlitoit Al,
po.g" 71, óf 'worteldiepte van hot gewo.s 1 en wel diegene welke
het ondiepste iso
K20 on P205 gehnltos ·wordon in de wno.rdoring representntief
genomen voor nllo voedingsstoffen, oftewel er wordt vnn do veronderstelling uitgoga.2n do.t de gehnltos nnn nndore voedingsstoffen volcJoondo pnro.llel lopen mot de K20 en P205 gehnltes" Ook
voor do sporen olemonton wordt dit V'.:lornlsnog no.ngenomen" Deze
unnnnme is modo eon govolg vnn hot niet voorhanden zijn vnn
gegevens over do o.ndoro elementen" Ann de relntie P-Brny gehnlte tot gowns opbrengsten is enig onderzoek godnan (JANSSEN,
mondoli.ngo mododelingon) en nnn Go hnnd dnnrvan knn wellicht
ook oen wnnrdoring opgesteld wordcm.
Mnto vcm nfwozigheid vnn fosfciG.t fixntie is nog niet opgo-nomen nls 1::indkwnliteit vnnwofb:e do onbokendhoid hiermee. Mogelijk ko.n er in do toekomst oen schntting vnn gem::i.o.kt worden ao.:1
de nnnd vcin gerelo.tborde bodem eigenschappen zoals kleiminernlen snmenstolling en eventueel zelfs kleur.
@
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Buffcrond vermogun voor kunstmest; rospootiavolijk
gemak vnn verhoging vnn het bufferond vermogen voor
kunstmest; 11 nutrientsi 1 •

Criterium : gomidcloldc c"e"c.,•eÎf. in bov0nsto 50 cm
Wo.o.rdoring~ moer dnn

Î " DU

00
1~5
OJl5 ~1, 5 me
minder dnn 0,5 mo

hoor;
mntig
lno.g
zeer lnng
nihil

0
0

0
0

De c~o.c.-effoctiof is do c.o.c. bij de pH V-'ln do grond,
zo is onder Surinn.:1mso omst::mdighodon (wcto.rbij voorno.molijk
do zuurgrnnd v:1n do gronden bcpnlend is: ongeveer 3/7 ·dool
vnn do _ç._e.c • . bij - pH=7.- Irf plo.nts vo.n o.::m do h:i.nd VC1n c.o.c.eff" zou ook con wno.rdering opgostold kunnen worden mot de
c.o~c . bij pH=7 .
In plnnts v~n 'bufforond vermogen voor kunstmest' zou do
lo.ndkwnlitoit ook meer in tormen V'Til bodem eigonschnppon zo~ls
'o.bsorptio cnp:i.cit0it 1 of 1 k2t ionen omwissel co.pncit0it 1 goformuloord kunnen zijn ~ o.n:1loog o.nn bi jvoorbuold 1 gohnlto nnn voodingsstoffon1 e Hot bufforond vormogun voor kunstmest , wo.2r het
tunslott o om gn~t~ worc.lt evonwol voldoende bcm:i.dord goncht met
do bovcmstao.ndo W'1nr~1C:ring om he:t ook zo to noemen. Deze lnndkwnli toi t is oon fncet vnn~ wnt men eon hoofd lnndkwnlitoit
zou kunnen noemen~ :boschikbnnrhoid vnn voedingsstoffen',
Do wnnrdoring is nfgostomd op nntuurlijke omstnndighodon.
Bij hot vnststollon vnn do eisen vnn het lnndr;obruik nnn do
c.o "c" dient er rokenine to worden e;ohoudon met cJo cultuur
methodes en mot nnmo de mate vnn continuitoit.va.n do bogrooiing
door een gewns" Zo znl bij permnnonto begroeiing mot bijvoorbeeld kudzu of grns do c.e.c doorgnnns iots toonomon. Een rclntief lngo c.o.c. onder nntuurlijko omstnndighodon is dnn nl
vo.nk goen enkele belemmering moor.
Wnt botrof't do pot entiële versie vnn do lnndkwnlitoit' knn
men verhoging vnn het bufferond vermogen bcreikon met diverse
cultuur mnntrogelen 1 zonls do roods gonoomdo permnnontc begr~ ~j
ing, orgnnische bomostine en nndoro.
0
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(MCltc ViJ.n) :::(fwezighcid v~.1.n toxi3ch .'.1lunünium; respccticvcli.jk gcmo.k

vcrwijcl cr.::m van toxisch nlu-

V'-:-'i

· ' · 1 van k ::i t.l..GOK
, 1 oi. o·f po-c'---in
'
t ie
. ··1 e
Criterium: no.n- o~+' n f'wczigneic

ko.tteklei verschijn:3cüun in c.1c bovcmsto 75 cm vo.n
de i=;rond
Wo.o.rdcring~ verschijnselen o.fwezig : hoog
mo.tig
lo.o.g
verschijnselen o.o_nwezi 0 : zeer lnng
nihil
Het criterium voor wo.nrderine; is in nlgcmcne termen gesteld
zodo.t zowel zichtbo.re nls onzichtbnr(_; verschijnselen, hetzij
in hot veld hc:itzij in he:t lnborntorium geconstateerd, en hetzij
vnn potc:mtiêHo hetzij V7.n rcoc.7s ontwikkelde ko.tteklcücm, o.ls
mo.ntst.'l.f gebruikt kunnen worden. Opgemerkt zij cJo.t e:r bchnlvc
ko.ttekleion en potcnti~lo knttokleion ook pseudo-knttokleien
en ontzuurde ko.ttokleicn best':'.':ln. Bij de twee lo.0..tstgenoomdc
groncJsoorton zijn bcc.1oelc1G v0rschijnsolen uitdrukk,üijk o.fwezig (cloze hobbcm intcgcmcJoul vo.C1.k zelfs gunstiger
1)(.m cJnn c1c nnormo.lc•i kleien).

oie;enschnp-

Deze lnndkwo.li tcd t hoeft bc,trokking op zuro sulf.::io.t gronden
of ko.ttckloicn. Door eon hoog gcho.lto o.nn pyriet treedt bij
oxiclCJ.tio st0rke verzuring op met nls govol[s het vrijkomen vo.n
grote hoeveolhoclcn o.luminium. Deze nluminiurn is door zijn
toxisch hoge conccmtr1.ties ui tcüncJ olijk d c voornnCLmste groeiremmendo fo.ctor.
Do potuntiëlo lo.ndlcwo.li tci t

I

ecmnk V'J.n ontzuring I komt in

c.lc w1.o.rl erine; .slechts ton cl ole tot z I n recht omdett er nllcen

mo.nr rokoning worJt gchuuJen met bodem f'J.ctoron. Ontzuring gcschicc]t c.1oor ui t.spooling ( w1-:::::.rbij ook c] c overm:::i.,'J.t nluminium
nf[Çovoord worclt) en fo.ctoren :::i.ls bcschikbnnrheid v:::i.n geschikt
wntor, no.n- on o.fvoer r:aogc,lijkhcden V'J.n dit wntcr onz. 'il komen
niet in do wo.o.rcl oring tot uiting"
Hot critoriw-:1 cl~_t c-0bruikt worclt voor do wci_o.rcl crine; lijkt
op hot ocrsto 0 ozicht erg onbovroclie;cmd 011 is cl~_t ook tot or,
zekere hoogtv" EchtC;r 9 ko.ttcikloi vorschijnsolcm in clo vorm vnn
cl o golo jo.r::)Siot vlokken worcl ure cl oor d c 1:1eesto mun.son cl io in
do boc:emkundo en clo landbouw we:rkGn wol oncJorkonc1. In c:lit vorbnncl is hot een 6 olukkigo omstGndi 6 hcicJ cfo.t er m1.nr t'weo wnnr-

on ondorschoid 6 cmo.ükt te
den n:::i.o.r de intensi tc:i t v::--:.n cl c vorschijnselon. In û o pr:J.kzijn, ur houft dus

jk is Gr ook weini5 behoefte '.J.'.J.n moor Joto.illorin 0 : oen 0 rond
e ook mo.o.r do lichtstu tokcmon v:111. küttoklc:i vortoont wordt

r

a8

gobruiker o.ls uon slechte, 0 rond boschouwcJ. Een no.cJool
do.t ko.ttokloion on c1us ook c.î o vorschijnse:lon z:Lch oorst n::i

ido.tie en clus inpolJ -...:ring mcmifc:storcm. Hot oncJ erkennen v:1n
1

tentiëlo ko.ttokloion is mot onkel vulcJ hulpmic.1dolcm r1oc..ülijk,
rosulto.ton zijn vo.nk nog::11 dubieuso Hot wordt c.losD.lniot-

cmin nuttie; goo.cht om tozijnortijc.1 oen wo.o.rcJurint:.: op tu stolmot buhulp w:m voldproof cri toriD. on bovendien één o.::::tn clc
o.nnlysos. Ook nl zijn ze niot of moeilijk

to h::mtorcm 1 zo rc;evon o.cm wt:i.:-cr hot om gr1'.J.t cm vinetr nnnrtoG
gewerkt mo<Jt worcJ en voor eon betrouwbGre wnnrd crin 0 V.'ln Ll o l:J.nd•·
kwnli toi to Vnnwoee cJ o onbokencJhoicJ oe:t cJ ,)ZO n'.J.tcrio moet Ll i t
vooro.lsnots bcw.'J.o.rcJ blijv'--'n voor con volgende versie v,1.n cJozo
ho.nûloiclint_s.
AS"

t
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:Ieersto.nc.l togen etluminiur;;_ V8rciftiging bij bornostcn;
rospocticvoli.jk e;emnk v-:,_n tceon,1::;:J.o.n wm o.h.münium vvr8iftiein6 bij bomostcm, of gemo.k v-:1.11 boknlkin 6 ; ;,toxicitiGs;1.

Cri teriur;1 : verbnnc.1 tussen vrij o.luuinium e;ehnl te on c. e.c. -off"
in bovenste 50 cm v1.n c.lo bo,Jom
Wo.nrcJoring:

vrij Al mine.lor cJnn 50 % vcm c"e"c.,-off.,,
of vrij Al-0?5 x c.o.c.-off" oinclor d:J.n

2 r:i.e/100 g grond

: hoog

- vrij Al - 0,5 x c.e.c.,-off. moor Jan 2 mo
/100 s grond

: matig
lang
zoor lo.ag
nihil

Bij hot verstrokkon v::::tn kunstmo,st worcJt oen clool V'.J.n hot
ui twisselh'.J.o.r o.luminiurn V'.J.n het o.bsorptie cornplux verdrongen
en komt clo.n in de boc.lc,rn oplossing" Bij ongunstige verhoudingen
tussen do c. e.c. en de houvoulhoicl ui twissolbt:i.o.r o.luminium kan dei,
concentr::itie zo hoog worclcm cJ 'J.t or groei remming en.at op tred on.
Aluminium vorgiftiging bij bemestGn knn togongogn'.ln worden
door ko.lk te goven, D0 potonti,!;lo lnndkwo.li toi t is cJan ook P;c::mo.k vcm togengetan vcm cilumirüum vergiftigine of gem:::i.k vctn bek::.l]}dngc,
Laluminium

Ao.ntsezien bok.::llking g\)c:n onovorkrnlwlijk bezwo:::tr r;oo.cht worcJt 1
o.llcon con oxtrn koston fo.ctor, komon in do wno.rdoring nlleon
do kl:1s sen hoog en mo.tig voor. Do uctuole on d c potl.:ntiéHe landkwo..li teit worc1on gelijkw'.:lo..rc1it; i:;01.,;:10.rcloL:rd ge::-1.cht oL1cJo.c het gomo.k vC1.n boketlking ov.:.:nroclig is Eie:t cJ o vworst.:J.ncl to 0 L:n o.luminium
vergiftigin 0 •
De lnncJkwo.li tci t cm ::Jo w::-i.nrcJ orini:; d0.8_rv::u1 is overigens noeo.l o.rbi tr::ür. Hot eni 0 c wc.t ongoVGC:r zekor is, is cJat o.luminium
vorgifti[;ing in Surino.me voorkomt. Do vr:o.g is onder moor of
het porcontetgo Al bezetting o.o.n hot o.bsorr)tic complex niet

0011

betor criterium voor w::,:1.rrJ orin0 zou zijn. Ui twissellno.r Al cijfers zijn n:1ecmoeg niut b0kend vo.n ,Surinaetmsc, grornhm, wol onii:_;e
vrij Al cijfurs (be;po.nlcJ in 1 N KCl oxtr:::-1ct), cJ cze la.o.tstu wor-

cJ cm in de wc10.r J(:;rin 6 schc10.l ee::bruikt. Aa.necmomon wordt c.ht hot
1

vrij ::i.luminium iets ho 6 e::r i.s cl::i.n het ui twisse;lb:-wr c.lunüniwno
Do bovenst:::.rcnclo wc10.rc.1orir:e; schcnl is c;onvouclig gehouden v'.J.nwoge bove;n o.o.ngoha2ldo nspl.:ctcn, een sch22l met moer c;ro.c1o.ties
knn close;owcmst opeost,_::le.l wor_7 cn. Het :-irobl0or;1 worclt cl::1n evcmvul
verschoven n.:1clr r,L:t vc1ststGllcm v,ln :Ju eisen v:-:cn h(]t lnncJe:çobruik e
t

J\9@

-

(:Ma.te v'J.n) o.fv1e;zi[shcic1 vo.:n toxisch0 concentr::1tics zout;
r0specti<..Jv0lijk e:ç,_jmak vr n ontzilting; ntoxicities';.
1

Cri te:riurn. ~ EC-2, 5 in bovenste 20 c::c1 va:1 cl o c;rond, of zichtb"lo.rhuicJ vo.n zout op hot boJ cm oppurvletk

vfr10.rc.1orin13: - minc:te;r clo.n 0,5 mmho/cm
0,5 - 1;5 "
",
- 1 - 2 mmho/cm, of sporen vo.n zout op

hoog

1

matig
O)-

pcrvl'.J.k in ,:JrogG pe;riocl cm
- meer clcm 2 mmho/cm of zout op opp0rvlo.k
in Jroge pGrioc1on

zoor lo.o.g
nihil

Do EC-2,5 is do ele;ctrische goloiclb'.J.élrhoid gemoton in uon

1

2,5 gronc1-wo.tcr suspensie;.
Zout in toxische; houvoolhocl on komt in ,Surinno_mso c_;ronrJ on

o_lluon lo.nt:s cJ o kust voor in cl c vonr1 vcm zoo zout. Zout kan ovenWGl uitgospoolc1 won.Jon GD c.lo potentiële lo.nrJkw:::i.litcit is cJnn
ook

I

gomo.k v::,.n ontzilting 1 " Voor in c:obruik no.me rnootcm ~Jo c;ron--

dGn in kwestie JoorfélO.ns inGopolJerd worde;n. Doorc1nt d:::i.nrmuo
tl)i:_çolijkortijc.1 con water behuoJ ',sing systoom worJt .::.10.ngole;eJ is
ui tspoolinc; V'J.n hot overtollige zout zon,J or al to hoge kosten

Hot gomo.k vc1n ontzilting is nu c'tllocn nog nfh:.1.nkcüijk
vo.n boJom fncto: ,~,n omd::rt bc.schikb:~:1rhcüd
0

V':::.n

uitsr)oolin 6 wo.tor

e. J. Joor hut toch reeds nnm1ozi~ zijn vn.n oon wntcr bchoorsing systoom guon vorschillon moor mut zich moor mot zich mLobrcngcn. De pot,.mtiëlcj 1-:imJkwo.li tL'i t wor.!t c.7cm ook volWCJ.(~:rcJig
gcwo.o.rc7 eorcJ 6 0"cht cJoor bovc.m,st".CJ.nûo sch:J.CJ.l.
Bij c1o ·w,.ctrcL.:rü1g zijn twoC:: critoriG no.n.st olko.c.r g'"'bruikt
wo.o.rwm û o overeenkomst op o.o.nnü.me berust. ZoCLls bij volu wo.etrcJcringon znl ook hi::.,r toutsing in :Jo pr.-:,ktijk ui tslui tsol moeten brengen om.tremt .1 0 .juisthcL: v:::m cL:::zc o.cmno.mo on omtrent
do bruikb::-i.:1rhcic1 v::m cJe:: w·J.'J.r<:Jorin6 scho.::i.l in het o.1 6 omocm"
AlO" t -

(Mo.tc vetn) :ifwezie:heü1 v::-m schndolijko hoeveolhec1on
orccmischu stof; rospoctiovolijk 6 omnk vcm vorwijJo•ron van schnJolijke hoevoulheûon orgo.nischo stof;
utoxicitios".

Criterium~ dikte vo.n cJ o pego.sse lct"J.g no.n hot o1Jpervlc1k
W.:J.arc..1 erints: min::J or Jan 20 cr:1

hoog

20 - 40 cm: mo.tie:
40 - 70 cm: lo.o.g

zoor lang
nihil
Orco.nischo stof k:::m toxisch werken 1Jij rijst, op pure veem
gron~an zot rijst zelfs goan of no.gonoag geon korrel. Voor Surino.nms o oms t nncJi 0 hoc.l on s lno. t ~! i t cJ us op cl o zwnmp groncl on vetn cl o
Joneo Kustvlakte cJie ton Jolo een po 6 nsso Jok hobban. Voor rijstbouw dient ,_; i t pegnsso :J Gk vorwijc1orJ to worch:m. 1 )
Mogelijk is voel po 6 o.ssc of veen ook scho.cJolijk voor sommige
o.ncJere vormen V'.î.n lo.nc1gobruik$ Vooro.lsnog is ze alleen bij rijstbouw in oc;enschouw cçonomcm. Grotoro cJ ikto vnn cJ o po[so.sso lo.ne;
g'.î.o.t cloore;:::.,'.lns so.men mot grotoro wo.tur cJiopto vo.n ,Ju zwampen"
Diepere zwo.mpon hebben muest::i.l mindur gcrijpto groncJen (zie voor
L1 o botokonis hiervcm 1J'.l[;'. 86 ) en e;avon bovcmdicm meiJr mooi to
mot c) e wnt or bohoorsing. Hoewel het inconsequent is, is hiermee

cmigc rokoninr, c.çuhouJon bij cJe W'.1o.rc1erine;.

1 )No.o.r no.nleicJ in[Ç vcm het verwij,J er\.Jn vnn orgo.nische stof ko.n
r:aen zich afvrn 6 en of ook het vcrwijJ oren v:1.n <Jo ve~~oto.tie
oftewel onteinning in bescho 1wing mo0t worJcm e;unomen. Het
wordt vooro.lsno13 niet relevnnt e;c cht o.c.n 6 ezion ontginning
in Surino.me nn 6 enoee: ovor::::.l noot cobuuren en hut c.1us guen
ver.schillen in l::1ncleoschikthoüJ mut zich moebrongt@
1

o.o.ngewenc..l worJcm in h<.:t k:::i.Jor v:-m pl-'.lnm::1ti 0 o uitoofeninc V-'.ln
10.nd- en/ of bosbouvr. Vurpl'-1cinc; V':ln hot r,ew::is (zoo.ls bestrijding vcm ziektc~1 en onkruicJ), e;roncl bovmrkint;, z::inion cm ooestan on bodem conservering zijn voorbuolJon vnn buhoor's mnntrogolon.
Wocrsto.nd tGg(;n erosie bij onboclokte gronc1; rospoc-

o
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tiovolijk c;ornClk van orosio bostrijc1ing bij onboJokto

Criterium: helling
W::c::irc~ uring ~ (bijnn) vl::ik

% . hoog
6 % mntig

mincJ c,r clan 2

fl::mwc: hollonJ/licht e;olvcmc1 9 2

6 -15 %
mntig stcil/heuvolnchtig 1
15 -25 ril
/8
(zo,--::r) ste:il,
me2r clnn 25 ?b
sterk hollornJ/ golvonc-1,

lQG-t=s

zoor lc.o.e
nihil

Erosie is hot ,ilec;spoelen vnn 7JoJ L:m m::itorincil Joor wnter cJ::-Lt
over hot opporvlnk ,stroomt. Onb0,J okto 0 roncJ Jr-:lagt c;ocm ve5ota-,
tie cJ ok eocJur(_;ncl o ton min.stcJ con :Jool w:m hot j 1-nr. Becl ekkinc
kan ook bosta:-:m uit c1oor m0nsen ciancebrncht

□ntoricwl

mnnr is

clnn in c1 u norm::ile l:1ncJbouw pr,::tkt ijk ( of specifieker~ tuinbouw
prnktijk, W,'.lc:_r oen ao.nc;obrochto boclokkine noc: wol Gens voorkomt)
ze:lcJ on of nooit~ purmo.nont of bijnn pormanont zoJo.t Ll e 0 roncJ toch
onboLl okt is in c] u zin nls bcx1ol_;L1 bij ckzo lnnc11Dvcüi toi t"
Do woorstnnJ tegen orosio is vnn moor, mot nnmo bodem, fnctoron nfhnnkolijk ,J::m nlluon c1e helling" Holline wordt echtur
verreweg het bolo.ngrijkstu geacht on voor oon globnlo gcschikthoic1sclnssifico.tie kcm hiermee vmrclcm volst:-i.o.n"
Do potentiële lnndkwnlitoit 'gemo.k v1.n orosio bostrijJine
bij onbocJokto c;roncl

worJt ruwwu 6 ovonrecJi 6 ee::icht nnn Llo woorst::mcl t0 6 c:m clu erosie on knn cJicmton6 ovol 6 o eulijkwnnrclig eow,'lnrcJoord boschouwc1 worclun"
B 22"
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I

WoorstnnLl t0 6 en erosie bij buclokto groncl; ' 1 orosion"@

Criterium~ helling

% .. hoog
% mo.tir;
50 % lno..e;

lhnrdorine:~ vlnk tot sterk hGllcmc1/e;olvcmc~, minJor dan 15
mo.tir; stoil/heuvul::1-chtig,
25
15
steil,
zocr stuil,

25
meer c1nn

0
0

50 %

zeer
lo.ng
nihil

'-lcizolfJo ]Jotckenis

Da bueripyvn urosiu on bu~okkins
o.ls j_n cl o vo

st,~n cron~ ~io nncvnooc :ormnnont bcdokt is mot crns, bos, boom
cultures o.J •• Alloon tij:ons on eoJurunJo korte tijJ na inplnntc.m is J \::: c;ronc.: i:;ohoel of t,:m '~: olo onbci.1 okt.
Ook hior is nls critorium nlloun hullinc eobruikt. Dij moer
cl ot:1il zou cfo no.nJ vo.n ,J \J bec.~ e:kking modo ::i.l.s cri tl_)rium opg,_:,norncm

kuru1en wor::-1cm. In te:8'c.mstellin 6 tot bij onbuclokt,---' 0 roncl zullon
bm1 urn factoren wo.:J.rschijnlijk oon vorw:-i.[:trloosbnrc rol spelen.
Eon potentiële l.·:inrJkwnli te:i t

is niet opconomcm on1-:nt Ji t

niet rolov::tnt r;co.cht worJt. Bi.::c]okkin5

V(111.

L1o grom} is ongovue:r

da moest affoctiovo erosie bustrijJine on verJuro mintrueolen

zijn zeker in Surin:J.mc, w:::nr lnncl niet schcw.rs is, weinig voor
c.7

o h::mc.~ li8eoncl *
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rospoctiovclijk g,._:,:mo_k wn1. tc?e;one~c.:.n vo.n of CLCLnJ)CLSsen
bi,j ovorstrominc;;;

1.

flooc.1 in0 ::.

Cri torium : li8eing vnn het lcm'-7 en [_;rem v·1n het inunc.1 ::rtio vritcr
Wcw.rcl er ing :

lnncl ,:;ologon boven cl o loknle erosie bnsis
oncliepe zwampen mot (n:::i-ecmo

) stilst::è::mcJ

: hooe
rno.tig

rivier (broder }nn 20 m) floocJplnins □et stromonJ
wo.tor

lo.ng

cJiope zwnmpcm mot (rn::i.c;enoeg) stilst1.:J.rir__7 wo.ti._.•r en
flood plo.ins v:::m kroken mot rolo.tie;f roe;0lmnti 6 e
nfvoor (bronkrokcm)

zoor lno.e

flooc.1 plains vcm kruken met c8n rolo.tiof onrogc:1mntie;o o.fvoor (roe;cmwo.ter kroken)

: nihil

No.tuurlijku ovcJrstrominc komt in Surino.mo ovor e;rote éJ.ruo.lon
voor, mot nGmo in cJo Kustvlnktos (zv1'.J.mpon)" Ver:Jor komen L::me;s
ri viorcm on krd:en stroken voor clia poriocHok eoïnunc100rcJ rnken
( r__l o flooc1 pl'.J.ins)" DosoncJnnks is het. momontool noe; no.uw1.:lijks
con rolovnntv l:.:mdkwo.litcit omclo.t clo zw0.mpon v:-m clo Jonge~ Kust•vl:::uçco ~ cl ie hot voornnnmsto o.r.._;.:J.al v~n (perioc.1iok) ovorstroornc1
lnDL1 ui tmo.kon, voornnmolijk voor rijst 13:0s chikt zijni voor potentiële rijst cronJon hoeft ovorstro~in 0 in nQtuurlijko toostQnû,
ofto1°rol ln:J.e; e;eloe;on lo.nc.l, e;een bezw.'J.rcm.
Toeongnnn v2n ovurstrominf gobourt door bahaarsing vnn het
wnt,,:r. Men kern zich ook o.nnp:::i.ssen .'J.nn c1c ovorstromin 0 tJoor mL:ûel

lanc] creëru:1
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o

BorijJ~o.o..rhcid v1.n hot lo.nd mot wiol voortuigon;
i, c.ccessibili ty

·

he 11:î..nc ~ i"ffl
porcento.e;o stenon erot\..,:r c] o..n 25 cm op hot op 1;orvlo.k
Y o::i.rdorine

6 %) ,

vlo.lç: tot flo.uw hellonc.l/licht i:;olvcm.d ( 0
en niot of licht stenic (minder dun O,l

%)

: hooc;

- stoi~k hellonc:/ go bren-::: ( 6 - 15 %) ,
en/of matig stenig

(0,1 - 3

%)

- matie stoil/heuvolnchtig (15 - 25

mo.tig

%),

on/of zoc.:r stonië;/ stvni 6 lo.nc1 ( 3 - 15 %)
- steil (25 - 50

%)~

lo.o.g

en/of

extroo~ stonig/stonic lanJ (moor dnn 15
~ zoor steil (meor Jnn 50 %)

%)
~

ZC::Gr lo.ne
nihil

BerijJbn::.trheie.l hooft cmkol botrokkine op c1o bog'Dnb'.:l.o.rhoic.1 vo.n
het opporvL:1k, Ll c .:r:1~1e;kr2cht v:::i.n c.1 c grone.J worJt :::i.po.rt e;cwo.'.J.re.1 oorc]" Ook boworkb1.o.rheic.1 v::llt or bui tun" Do ( on) eff 0nhuü1 vo.n
hut opporvlo.k~ bijvoorbeolcJ ton 6 ovole;c v::m k::J.wfoetoe.s 9 is niet
in Jo wnnrJering betrokkun. Bij geschiktheidsclnssificntic vnn
oneffen l:=i.nc.1:1 cJrlt bi.j in cultuur n2me niet o.utom:1tisch eff\_;n wor;Jt
e;omo.nkt vwr•J t

r

-:.:ient het bij ver-: 8rc L1 oto.illorin 6 voor

som□ ico

soortun 1'1ndt:;cbruik W.'.J.'.lrschijnlijk wol in bcschouwin 6 tc.J worJ(m
conor:.1en~
Bij ,.56n soort l'J.ncJe;obruik, en vml zworfbouw, i.ronJt h ___,t lo.nc.1
niot boroc.1cn m.'.J.::i.r e;ebcmrt o.llc tr:::i.nsport en 'lrn-7 c,r work c.1oor
mensen. ~:::i.ne;czion hot doel v'ln Je nctivituitun hot zelfde is on
ll o wo.o.rcJ orine; cv\..,:fö3c:ns) is cJ o lcmclkvmli tc:i_t

I

bee;'lo.nb'J.o.rhoicJ voor

mcnson 1 ook hier onJer gobracht. Jtonen op het oppervl:::i.k vormen
voor cJ e beg::i.:::i.nb::i.Jrheid echter geen groot bezwno.r en e.J e beg:::i.::1nbo.o.rheid voor mensen worclt met enkel c1 e helling nls criterium
gewo_o.rcleerc.1~ Gezien c1it fe1t ho.cl er 0ieenlijk een nieuwe loncJkvro.li tei t voor c.1 c bee:=i.:1nbo,_ 'J.rheic.1 c,;c:vostigd moet on worcl en"
Do wo_::i.rcJ erine; is ope:estelc.1 ::1::::.n c1 e ho.ncJ V,'.J.n twoe cri terio.
Gn wel hellin[:: en stonit:;heicl o Iüerbi.j is er r~een ofä:! erscheicl ee~~
_, ,f2ce±ten
m:::i.:::i.kt of één wm beiu eJ voorRonrc of cJ 2t ze beiu e voorkomen,,, Het
is c.lo vr:1~.::.e of cJi t Vc:?r:1ntwoon] is 9 wellicht is l:::mc.l clnt én hel~
line heeft én stenir, is veel moeilijker te berijden c1nn lnnd

- 85 dnt bf nlleen helline heeft bf nlleen stenie is. Toetsine in
de prnktijk znl hier uitsluitsel over noeten brengcm.
Een potcmtiële le1nclkvro.li teit
berijc1bo.o.rheic]'

I

e:em-::tl,;: v:.n verbeterinc: v:1n Je

niet opr;enomen omd.'J.t verbetcrinc; v;i,n c.l e be-

Ü:5

rijc1b'J.o.rheicJ niet relev7.nt c:0·-,cht worJt.

B25.

b

Dro.ne;kr'Lcht voor vee en wiel voertuie;en V'J.n niet
bevloeic.l lo.nd; rGspectievelijk c-em'.J.k V'.'.n dro.o.e;kro.cht
verho13ine; v·1n niet bevloeicl l'.lnc.l; "be:::trine; co.p:::i.ci ty

Criterium: n'.J.tuurlijke ontw"J.tering en :10.rcl V".n het boclem m:1terio.:il
'T.:::i_2rc1 erin 0 ~ - IB'J.tic; c:oeû tot excessief e;c:Jr- ineenJ e
0

minernle gronden

hoog

- onvolkomen c:ecJr::üneerc1 c miner'J.le c;ronc] en

en ;,iJroge'

veencronclen

slecht gec1r~ineerJe miner2le gronden
- zeer slecht c;eJrninuer:J e mi;:1e:r2le ,0;ronc.l en en ,;nntte·; veem [~Tonden

zeer lo.o.&
nihil

Dro.o.gkr:1cht sln::i.t op het vermogen vr,n :Je [;rond

o□

E;"GWicht te

dr:::i..gen zonder c].'J.t cJit gevdcht er in weg zo.kt. Dit speelt voor::11
een rol bij vee en zw:J.re DD.chines ~ Cp niet bevloeicl lnncJ worcJt
gebruik e;emnnkt vnn

1

nornnle' mo.chines in die zin cJnt ze niet

nongepnst zijn nnn weinig dro.o.e;krnchtie;e cronden.
De c.lro.o.c;kro.cht is vo.n meer fnctoren .::i_fh~inkelijk cJ::i.n cl e ontwnterine; en of het nl of niet veen e;ronJen zijn. Bijvoorbeeld
textuur en kleiminen:üen s'lmenstelline; het-ben ook invloed 1 voor
de huicJ ie;e glo1Jcüe ben'J.,~: erine; zijn ,J eze fo.ctoren nog bui ten beschouwine gel::i.ten" De, mo.te v.'ln rijpine vo.n cl c 6 ronc1 is niet mede nls criterium gehnnteercJ omc1'1t (Jroe;e lo.nc1bouw nooit plo.o.ts
vinclt op gronc1en die slechts onè.1iep i:;erijpt zijn.
Ten o.o.nzien v'.ln veen e;ronden is c]e wcwnJerine; simpel ed1ouden, in cul tuurnnme v:1n veen e;ron'--1 en is voorlopi[s niet te verwo.chten en hun ei[senschnppen zijn weini8 bekend. Om c: eze rec1e ·
nen is slechts een ruwe inJ eline; [sem::i '1kt no.nr '•n,:tt :, en i:droog'i
wo.o.rbij het 'lnn persoonlijke voorkeur worJt overe;elo.tcn wo:t
men nls no.ten W'J.t men o.ls Jrooe veen wil beschouwen.
De potentiële lcmdkwnli tei t zou ook

I

e;emak v:1n kunstm::1tie;e

ontwo.tering 1 genoemc'. kunnen zijn e.bo.r cle c.1ro.~:i.e;kr'1cht e;eheel o.fhnnJ,;:elijk is e;estelcl vo.n ,Je ont Jnterine;

6

Echter, terwille vo.n

verhogine; van cJ o Jro.c~gkr'.J.cht knn men zich ook nncl ere mo.ntree;elen

- 86
vo0Pstellen 1 of zelfs een zich o.o.npo.ssen bij een gerinee dro.o.glcro.cht. Zich o.o.npo.ssen k-·1n men bijvoorbeeld cJoen door in nntte
periodes niet op he:t l:::mcl t e komen of o.o.n5epo.ste mnchines te
gebruiken.

B26 .

b

- Dro.ngkro.cht voor wiel voertuigen vo.n bevloeiJ l nnd ;
respectievelijk gerna.k v.::m c.1r<'.l.:1 gkrélcht verhoging vo.n
bevloeicl l ::mJ; :;beo.ring c o.pci.ci t Y':

Cri teriurn : rijping 7 s J iepte v:m de boc.l e:m
Wno.r cJ ering:

-

-

gerijpt tot cJieper clnn 40 cm
gerijpt tot 20 n 40 cm c.1 iep

hoog
matig

gerijpt tot minJer c1o.n 20 cm c.l iep: lo.ag tot

2GZ1.o:\

~-nog

nihil
Voor de betekenis van het begrip cJr::i.o.gkracht worc.lt verwezen naar
de vorige paro.grao.f, onder gerijpt worJt nngenoeg gehee l of gedt .
l
· · t voornnmeh ee 1 geri..Jp t vers t no.no I n 0urino.me/wor,
geirri
geerc.e
riJs
0

•

lijk t:seteelt op zwnmp kle:i gronc.l en w::ic.i.r onvolleuie;e rijping c] e
sterkste Jr'J.o.gkrélcht bepe rkenJ o fc.i.ctor is. De ontwo.tering speelt 1
in tegenstelling to bij niet bevloeid la.nu, geen rol omdélt het
wa.t e r b e heerst worJt en omcla.t n ::i. t la.nd inherent is ao.n geirrigeerde lcmclbouw en er cl'J.o.rom toch nl met ao.ngepaste mo.chines wordt
gewerkt. Of de gronclen .'.J.l of niet uit veen bestcmn is a. chterwege
gel.'.J.ten :1ls criterium omcbt bevloeic.l e l 2nc1bouw op veen niet relevnnt geo.cht won.J t.
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- Droge bewe.rkbo.:1rheid, of bewerkb:i.o.rheid v.:1n niet be-

vloeic1e gronc.J; "Worka.bility· ·
Criterium: - stenigheiû va.n Je bovengrond
- t.5rinLl ighe i c.1 v.'J.n cl G bovenerond
- textuur vo.n Je bovengrond
lbardering: - niet stenig (min~Gr do.n Ojül %)j en
niet e;rinc1ie (minu er c1o.n 2 %) 1 en
minder ûa.n 40

% klei

: hoog

licht stenig (0 9 01 - O,l

%),

en/of

licht grindit.s (2 - 15
meer do.n 40 % klei

%) 1 en/of

ma.tig stenit.s (O,l - 3

%),

mo.tig
en/of

g ri nr.l ig ( 15 - 50 %)

: lo.-2 g

- zeer stenig (3 - 15 %), en/of
z eer e;rincUg (me er cléln 50 %)
- extreem stenig (meer ûnn 15

%)

~

zeer lo.nt.s
nihil

In principe hee~ft c;rim1 ctfmetine;en vo.n 0~2 tot 7,5 cm, bij
grond bewcrkin 0
zwo.o.r en grind

i;:_,

c;rinll fijner cJ0_n 1 2\ 2 cm everrwel geen be-

._7 icnt

hier 1'::n ook c;olezc-m te worc1 cm in do zin

v::.n grof [_?;rinc1 ( e;rovcff d :1n ~'. cm)

0

Bij bovcmst-:-,o.1K: e ,,.r'.:J.:J.r- crine; is er vo.nui t [';Ct3'J.::m :Jat stenen
1

eigenlijk o.fwezie; mouté3n zijn wil men cl e grond goec1 kunnen be=
werken. Somrnits,_.? mcichines kunnen nl bcsch:1.Ji 6 c1 worJen cloor één
enkele stucm in J ,:; groncl. Door cJ o e;rotc: vn_rio.tiG in •:.1 u gevoolie;~
heid v::m divers\_] nnchincs kunn,_m _: '---' cis on :::i.cm cl c bew2rkb:_10.rhoiJ
vo.n vcrschillcmcl e soorten gubruik st0rk ui teem lopen en het is
Je vro.'.1 6 oi' ,Jit met bovcmst.-._o.nclc w1.e;rc7 cring volllooncîe tot uitine
6 cbr:-J.cht kan worL: on. Zeker bij vercJ ero cl et::1_ill(_;ring zou '--'r bc,-

hoefte ~unnen ontst'lcm om stcnic;heicl cm grinc__li 6 heic1 los te kop-·
polen v~n klei geh'J.lto omJnt Jo eisan ton :::i.anzien vnn Joze aspecten cJ n niet voldo~ncJc parallel moor lopen.
Zolnnw land noe niut sch'J.ars is worJt Ja potenti~le lnnJkv.ro.li toit

I

cmak ·vnn bouvrvoor ve:rbot,_.rü1e; ten bohoava V'J.n bG1vc:-- ,

kine; 1 niot relcvo.nt geo.cht ~
l'fotte bo1,srurkbo.o.rh,;ic], of bewurkbc7. 'J.rheic] vcm bcvlooicl e
e;roncl ( 2Gspr,ctic-relijk gcmctk v::m bouv1voor verbetering
ten bchoove v·~ln no.ttc b.,wodz:ing); "Work::1bili ty:;.
Voor ü c ,t1ao_r,Jering v_::m :Jo no.ttc bccVJ\)rkb.,_'.lrhoic1 wor:Jt vorwczen
no.ci_r cJ ia v'.:'.n rJ v ,_:__1:i_,ogo bewc,r:v;:ba:::.rheicJ met ,Jion vorst:J.nc-1 u c1o.t cl c
tex-tuur van c1 c groncl vcrvr.::.=lt nls cr-i tcrium en clus alL.J(_;n hc:t
gehalte nnn grcf mttori2'll eon rol speelt. De zoor fijne klei
gronJon zijn nnmeI:~jlt ui h,rmnto gcsclükt voor rijstbouw en clo
groncl bcworkj_ng scî1upt hier geen bijzonc.lure problc1nen.
Mon zo_l zich ·wcülicht afvrne;L,n of or stenie;o of gr.:ï_mJige
gron(__:cn voorkomen cli.u ook m::inr onj_[sszins voor ri,jstbouw in :::i_cmmcrkin[s komona Vlakke, lnng guloBen gronJon komen, zij hot in
zoor klcinu nronlcn, indorc.1::in] voor en wel plo.ntsolijk lnngs do
ri vicr(m in het binnenl:-mc]

G

Do potontiölo versie V'ln do lnnc1kwo.li tuit is in h::wr huLligo

vorrr

I

gro:;.c1 ontcl oun vnn 1:;rol' m'.ltori2nl) niet roöel" In

toe--

komst k:::m zo echt,.::':"' wel b\Jst.20.n 1 s recht krijgcm in:Jicm ;:Jo n:::tttc
bcwcrkbr:'.l1: hcicl J:::m mu 1 c worJt guwct'.lrJecrc.1 ,'.lnn c1c h:J.nc} v:in cri0

Jie zich wol voor verboterini::; lenen"

,',

--~,
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,Structuur .sto.bilj_tci t, of wc;crst:::mcl tcc;cn competctie
respectievelijk BCmc'.lk v~n tcc;ung::1.0,n V'::1.n ,str1-wtuur :)ecJ 0rf cm/ of van structuul' v0rbe-

CritcrL'n: kleur V'ln Ju grond
Wno.rd crine; ~ - homogcun ort:mj e tot> rood
nncJore kleuren

0
0

0
0

hoor:;
nmtir:;
lo.éJ.c
ZC(JI'

lnng

nihil
Do kleur VtJ.n ,J c ironcJ is con rcfloctiL: vn.n i,jzcr cd1nl t\.è en
ontwo.tcring tocst::1ncL Hoc: rocJcr, clos te ro.cor ijzer cJC' grond
bev~1t en ,~ es

te bct'--'r ontw::itL'l'U

tijc1 f,::ictorcm c1 io c.18 ,stnbiJi tei t

ZC::

is. Dit zijn tugolijkcr-

in i:wnstigo zin boïm.rlocJcm.

Homoc;,::c1n ornn~o tot rooJ heeft c1c betcirnr~is welke d::10.ro.::m c;c••·
e;cven i:::o in clc bo,lcm r-;crics clo.ssif:ï co.tie (MELITZ, jcma 1978);
globnnl gonomcn betreft het oneovlchtc grcnJon Jie, afgezien
vnn cl o l\. horizont:? c,m 7, 5 YR of roc1oro kl,__;ur hub bun"
Structuur st~1bili tolt i.s 1.fh::mkoli,jk vo.n moer eit:;onsch,:J_ppcm
cl:-i_n cmke: ijzer ednltv en ,Jrninne;c::, offkr 1.ncJcro

L1 c:

:::i.2rcJ V'.ln

cl o klei mincro.lcèn~ De rolo.tios zi,jn echt'--'r weini[; bdwncJ * Omcbt,

ón cl o w1.2r,:J c::rinc eonzi,jcJ j,E .::.c,; ~ ón er in hot '.J.lc;urn\_)cm wcünic be-~
kemel is ov1Jr vorschillu:r:. in structuur .stc1bilitoi t

B30,
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cm :J c oorzn:::i.k

Voo c1ri_i1kw'.ltur potcmtioc::l, o:f bc,schikbcnrheic1 (n:::i.bijhoid) v::m clrinkwo.tur voor voo; respectievelijk gometk
V'.1n no.nvoor VQn '..:rinkwo.tor voor voo; "wo.tor'·
:::i.fst-211.(1 tot rivier of grote kreok, en
e\.;miû:J cüclo 6 ronclwntor st:,.nc1

\!nc.rcl cring ~

minc1cr d.'J.n 3 km o.fst'J.nc1, of eronclw'.J.,tor
onclieper drm 2 m

: hoog

- moor ûo.n 3 km 1.fst:::i.nû, on eronuw:::i.t\.;r
c1ieper cbn 2 m

mei.tie;
l::~ne;
zoer la::2.e
nihtl

In c1o ic.lcnlo si tu1.tic kunnen cl· porcelcm zo nnn 0 olc::cc.l worJ on
ebt hot vee nl ti.jcJ bij pc.:rmcnient stromend wo.t1..:r krm komen en

·-

lrinkvr.'ltC:r voorzicmine. Bij on. ] iep e;rondw=i.t,;r kunn.cm. t0e;un
ringu koston putt0n gomJ.o.kt wor)on.

r.so-

~o.nvo2r v=i.n wo.tor of mo.chi-

nct,'J.l oppomp on bronr;t o.:J.nzienlijk,.: ko:::;tun mot zich mee.
Do w:::w.rc1urine is e;cnvou'-Hi:s 3'--'houJcn om 7 cèt ,Jo kost::.:n fJ.ctoren
niut bokunJ zijn un o.fst=i.nJon tot riviuron of kreken, Jie vuol
grotor zijn do.n 3 km, weinig voorkomon. Met oon e;roto krook wordt
con kre;ok boc.1oolc.l Jio :::i.11'--'cm in/01~î1'rourn Jrogci soizo\_;n cJroo 0 loopt.
Bij een gcmicL\oldo er □ n-7 w2t0r .st1.ncl vo.n 2 m k::m hot ovorigens
ook voorkorr11..:n J,'l.t hot wci.t\_;r zo J iep is J ri.t ,;r kost cm c;emeto.kt
moot c.:n wor,J en voor oppompen of o.o.nvoo r.
Het r~ometk v·~n :::wnvour of oppomp,_;n v2n 11.r::itor wonJt ;),_;~n·::i.lc:
door do zelfde critorio. un ~G potonti~lc lo.ndkwo.litcit wor.lt
,J::i.n ook volWJ.'lrcJig gowJ.etr~u'-"r,J C'-'-:i.cht.
B31.
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Vrijh..:i(! v--:m verk:::tv1-.;linc (p,.;rcuL..:rin 6 ~; resi)ectievelijk ce:unk v--::.n letnc1 verbetering t\.)n bohoevc V'1n v0r-

Cri h:,rium ~ gcmiJ,J iJLJ l_; · grootte vo.n :::i.o.nccn goslotl_;n 1.rc:::.lcm m~.1.r8ino.o.l tot C,;00c.1 geschikt letnd
1:bo.rcl cring ~ meer c:::m

200

- 1000 hn

1000 ho.
200 ho.
20
minr.ler c:o.n 20 ho.

hoog
m'J.tie
lo.o.g
zeer lrwc;
nihil

Voor sommige vormen v~1n e;rootschnlig lcmdgcbruik is het
essonticol d'.J.t er over grotu o.nnaen gesloten o.renlen ceschikt

1 , K1 k::.n worcl en beschikt" 0verieens is het, bij welke verknveline;
d1.n ook~ :J.l tijcl een voor,_; eel '.J.ls men mine: ur rekenin 6 hoeft te
houden met verschillen in l::mcl"
De vrijheid v:::m verk:tveling k:J.n eerst vo.stgesteLJ worJ en
nndnt de; eeschiktheid, zoals ze bepanlc.1 worJt Joor Je m1.tc vnn
eto.nwezi8heid V'J.n cle andere lnnclkwo.li tei ten, bekenc1 is"
De potentiële lnndkwo.liteit k:J.n soms relevetnt zijn 9 bijvoorbeelc.1 ee!1 klein nre:::i.:J.l ko.tteklei temiJc1en v:1n eeschikt lcm.:.; k::m
men eventueel reclctmerc.m 1 of kleine '.:l.renlen no.t l::mc.l temiJ :J cm
vo_n ,Jroog lo.ml ont,,,wteren. In hot r:i.lcr,omeen echter zo.l in i'Jurino.me lo.nd v~rbeterine: ten behoeve v1n verk~tveling weinie over-

woc0n worcJ on. Overie;ens is voo:i.· cl c lJOtontiële versie v.J..n cJ e
l::mc..lkwo.li tei t bovenstxmJ G W'l.'!.rJerine; slechts een ben2c1 crin 6 e

- 90 ~\ lleen nre :J.,'ll 0 root t c is o.l s cri t orium gebruikt t e r wijl Je
o.nrcl vnn :..: e benocJiGclc v e r bet orine er niet in tot uiting komt .

B32.

V

1.fnnrJ

e V'.:m n 'J.tuurlijk e vec; et:ltie; ;;vegetntion·;

Criterium: bos type
îfanrdering: - hooe; Jrooglo.nd bos en cJro.sbos met
miclgrof tot grof kronenclnk
onregelmntig hooe; c.lrooela.nd en
urnsbos met open kronend'J.k

hoog
: mntig

- clrooglnnd bos met fijn kronendnk, z¼arip bos, savanne bos e. n.
bos typen met weinig wo.o.n] evol
hout
- uitgekapt bos
struik, e;ro.s, linnen en nnc.l ere
aergelijke lichte veeeta.tie

: lnng
zeer la.o. g
: nihil

Deze l a.ndkwnliteit

hoort eicenlijk niet thuis bij clo
l a.ndkwnli tei ten cJ ie betrekking hebben op het beheer. OmcJ .J .t
ze bij c.1e nncJere croepen V'J.n l :mc.lkw,: ::1.litoiten nog mine.J er thuis
hoort is ze hier gepla.o.tsto Het worJt veroncJerstelJ do.t cJe diverse bostypen voLJoencJe bekend zijn om no.c:ere toelichtint:; hiervo.n nchterwece te kunnen lnt cn. De w:i:::,.rJcrin6 is overie;ens zeer
gl obo.nl, soorten s.::@enstelling bi jvoor:x~elc.1 is voor een volw.J.o.rdit:;e wo.nrclerine; een zeer bel:::mgrijk o.spect, terwijl c1it nog niet
gebruikt is voor 0e wnnr~ering.
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c._ . Lo.ncJkwo.li tei ten

met betrekkine_ tot bevloeiïn__g_

Voor het o.o.nleg[sen en ,Joen functioneren vo.n een bevloeiing
syst eem worc1on er een uo.nt::i.l specifieke e isen o.nn het lo.nc1 geste lel~ Acm c1c: h emel vci.n cJ e hier volcenc1e lo.nclkwo.li t e i ten ko.n

c] e

geschiktheic.l vo.n lo.nc1 voor bevloeiing no.esee;no.n worcl en8 De lo.ndkwo.li tei ten in kweskie sl.::io.n o.lleen op rJ e bevloeiing op zich,
of er o.l of niet een t?;ewns k.'.J.n groeicm, worJt bij cleze lnndkwnlitei ten niet in ogenschouw Genomen. De omsto.ndigheiJ of er
momenteel o.l of niet irri eo.ti e of urn inngo systemen no.nweziG
zijn is niet in c.1e wnC1.r1.."'.eringcm b0trokken. V-la.o.r rn::i.melijk reeds
zo'n syst eem besto.o.t is lnnd geschiktheic1scl o.ssificci.t ie no.uwelijks
zinvol meer omclo.t vero.nc1oringon in het l nndeebruik cloor cJo hoge
investerinecn c_l i e f::G-~1 o..o.n zijn, niet voor cle hemel ligt.
Overigens is eon globo.le W'J.':tr,J ering V'7.n 1:-:mdkwo.li tei t en
met betrekking tot bevloeiing en dientengevolge oen globale
lo.nclgcschikthoic1sclo.ssific7.tie no.uwelijks relev~:m t in Surin:::une.
Het is in grote lijnen o.lgemeen bekGnd welk lo.nu wél en welk
l a.nel niét t:seschikt is . vo or bevloeiinc~ Eerst b ij n o.J ere letnillerine, wo.o.rbij kleine v erschillen tot uiting komen, wor.Jt
WetQr .1 ering vcm (..lo l::mdkw::üi t e i ten in kwes tie p:i.s echt zinvol~
Het hiervolgencl o is voorn'J.melijk opgenomen t erwille vnn Je volledigheid en om een ko.der te verscho.ffen wo.'1rmee v e ruer gewerkt
knn wor,J en.

C41.

i

Irrigettie wo.ter potentieel, of beschikbnnrheid
v::m irri8o.tie wo.ter; (respectievelijk e emnk V-'J.n
o.o.nvoer v::m irrig:ttie wo.ter) 9 :; irrig::-i.tion ·:

Criterium~ .'J.fst:::mc.1 tot erote rivier, o.ncJer permcment zoet
open water of irri[:p tie ko.n::i.::ü
W.::i.o.rr:..1 erint;: minc.l er Jo.n 1 km
1
3 km

3

-

meer do.n 6

6

km
km

..
.
..
0

hOO[s
ma.tie
lo.o..g
zeer l no.g
nihil

Deze lo.nc.1kwnl i tei t wor_:t voorn:1.melijk gew.'.lo.rcl eerd om er
de o.cmc.1 ncht op te vestigen. Geschiktheiclsclo.ssifico.tie vnn lnncJ

o.o.n c.1e hetnc1 v.:::m ~Jeze l a.ncJkw-'.J. litcüt moet ncune lijk met cJe e;rootste voorzichtigheid gebeuren. W'.lter voorzienine; ten behoeve
vo.n irriGntie gno.t v.::i.o.k vin grote p rojecten zoo.ls het bouwen

- 92 van stuwdammen. Eet beoordr::len of er haalbare mogelijkheden zijn
voor d•ergelijke projecten zou tot ui tin& moeten komen in de waardering van de poterrcj_ële versie van de landh:vraliteit. :~en dergelijke waardering valt evenwel buiten het bestek van een handleiding als de onderhavige. Temeer daar beslissingen over dergelijke
projecten sterk door politieke en nationale socio-economische
aspecten be!nvloed worden"
Voor de actuele situatie is het aspect van de water rechten
niet in ogenschouw genomen, behalve dat er water in de nabijheid
is moet men er nameli,jk ook rechten op hebben om het te kunnen
gebruiken. Al met al is bovenstaande waardering dus gevaarlijk
eenzijdig en mogen er geen definitieve geschiktheidsclassificaties op gebaseerd worden.
C42.

1

- (r1ate van) vlakheid van hot land met het oog op
bevloeiing; respectievelijk gemak van egalisatie;
;, 1evclin0 11

Criterium: helling

\,!aard ering ~ minder dan 0,1
0,1

-

0,5

1,0
meer d,an

-

rJ

/0

0
0,5 %
1,0 %

2,0

cl

/c1

2,0 %

.

hoog
matig
laag
ze::er laag
nihil

Vöor bevloeiing door middel van inundatie moet land absoluut
vlak zijn 9 voor greppel ( .furro·w) bevloeiing (komt in Suriname
niet voon, wel kunstmatige water voorzicming door middel van
in.filtratie, namelijk bij bacoven) een spcci.fieke flauwe helling" Kosten van egalisatie zijn bijzonder hoog~ vandaar de
strenge waardering ten aanzien van helling" Overigens is deze
landkwaliteit in Suriname bijna overbodig ornd at land do.t gezien
andere aspecten voor bevloeide landbouw in acmmerking komt~ over
he::t algemeen geheel vlak is.

B43.
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Inundatie mogelijkheden, of gemak van handhaven
van een schijf water op het land; respectievelijk
gemak van tegengaan van lek verliezen; 11 seepagen

Cri teriurn ~ - doorlCJ.tendhcüd na natte bewerking

- 93 W3.ardering:

zeer lnngz ,:2.m
•· langz a am
matig
:
- snel

hoog
m::J.tig tot laag
zeer laag
nihil

Voor bevloeiing moet het water voor lange tijd op het land
bli,jven st2é1n 1 hetL· mag niet door de grond verdwijnen. In principe kan dit ook bereikt worden door een voldoende hoog grondwater peil, in droge seizoenen wordt dit in de praktijk evenwel
niet haalbaar geacht .
De aanduidingen voor de doorlatendheid zijn subjectief en
dienen vervangen te worden door numerieke maatstaven. In de
praktijk geeft het minder problemen, daar algemeen bekend is
dat de klei gronden van de Jonge Kustvlakte en de rivier oever
.stroken een hoge W8.ard ering krijgGn. Ook de plaatselijk voor-komende 9 vo.n no.ture matig tot snel doorlatGnde doch verder
identieke 9 klei gronden worden vJnzelf ondoorlntund door de bewerking vo.n do grond" (Overigens zijn deze weinig voorkomende
beter doorlate:nde klei gronden de enigG in hun soort diG ook
geschikt zijn voor niet bev1oej_d e cul ture.s en ze zouden eigenlijk
daarvoor gereservaerd moeten worden).
C4L~.

t

- Water beheersing mogo li jkhedcm; respectievelijk
gemo.k van o.anleg van een water beheersing systeem;
nwater transport 1•

Criterium~ ligging ten opzi.cht o van gemiddeld open water peil
Wo.élrdering~

tussen "2
,., tussen ~-5
tussen +2
-= tussen r:-5
hoger dnn
~

-

.,,.

L ,

L •l

+2 m

m en -2 m? of
en +5
m
en +10 m
+10
m

..
.
0

hoog
méltig
laélg
zeer laag
nihil

Aange zien reeds no.nwezige water beheers ing systemen buiten
beschouwing zijn gel'1ten (png" 91) dient deze l nndkwo.lit eit
voorno.me l::i.jk .:~n de potenttële ver.sie te worden gelezen. Met n::ime
door het voorkomen vo.n oude wG.ter beheersing systemen op vele
verlnten plo.ntQges di ent tezijnertijd e chter wel Gen w3.o.rdering
te worden gemo.o.kt v.'.J.n de reeds c.nnwezige wnter trnnsport mogelijkheden.

- 94 '. i.:tter trnnsp ort en beheersing sl::,J.t zowel op aanvoer en
di stributi e nls .' J.fvoer v1.n h e t dr."J. i n.::i.ge en overtollige i rrig.:-i.ti e vr1.ter. Bij de W-'.18.rdering is er v.:1.n uitgeg::i.nn d .'J.t ligging
beneden h et op en w.:1.ter peil evc-m bezw'1nr] ijk is n l s ligging
boven dit peil.
De W,: J.nrdering is zeer globno.l, or zijn in werkelijkheid
meerdere f.:i.ctoren die deze l.'.:lndkwnlit oit bopnlen. Zo komt bijvoorbeeld niet tot uiting of het drninnge wctter en het irrigntie wo.ter V'J.n elk'.lnr gescheiden kunnen worden.
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constructie
Civiel-technische constructie is een zeer spQcifiek l:7.n.dgebruik en bij een gnngbQre bodem knrtering worden relntief
weinig gegevens vorznmeld die hierop betrekking hebbon. Voor
de wno.rdering vr'n de lt:mdkwo.li toi tem in kwestie zijn d'J.n ook
weinig exncte cri terin voorh:mden en de wrJ::'.rdoring is d:-:i.n ook
niet veel meer d,n om de gednchte te bepnlen. Om evenwel oen
eerste o.Ctnzet te geven tot een l:::mdgeschiktheidscl:1ssLfic:1tie
hi0rvoor 1 i,s ei viel-technische constructie opgcmomm1 :ils l:1ndgebruik. Door do specifieke nnrd vnn het lnndgebruik vormen de
benodigde l'Lndkw::üi tei ten een geheel op zich zelf str:;'.)_nde groep.
D516

1

-

(Mo.te v·-m) vl'ücheid v~n het lo.nd met het oog op
civiel-techni.schG constructie; respectievelijk
ge:m:::tk V".n l-:i:,1d inrichting ton behoeve V'.-U1 ei vielu
technische, constructie; ,;L':lndform ·

Criterio.: - helling
- relief
.I::1:Jrdering: - minder d~:m 8 ;:i helling

1

meer d2n 8

% helling

hoog

en

relief minder dun 30 m9
of minder d'.J.n 15

% helling

: mntig

- meer dc.n 15 91, helling en
relief 30 - 100 m

lang

- meer d::m 15 % helling en
relief meer dnn 100 m

zeer lang
nihil

TTelief slo.nt op de plno.tselijke hoogte verschillen. De nadruk ligt hier op de potentiële versie v:::m de l:indkwnli tc:i t
omd:it voor ei viel-technische constructie Lmd per definitie
geschikt gem::wkt wordt

indien d::tt nodig is.

Dr2:1gkr-:icht voor constructie werken; respectievc?lijk
gennk V'l.n dret::1gkr'tcht verhoging 9 of gemnk v:::m 0.2-nleg
v-::,n funderingen; .. benring C'.J.p'J.city"
Criteri::t: - o.ard v2n de bodem ten aanzien V'.:'n zwol en krimp
- ,J_Qrd

'IT"'Y;_

het bodem m2teri'.10.l
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1/o.8.rderi ng ~ - ni et zwellende en krimpend e miner ::üe grond en
- zwell end e en krimpende min ero.le
grond en
- v e en gr onden

hoog
ma.tig
lo.o.g
z eer l o.o_g
n ihil

De wo.:J.rdering i s eenv oudig gehouden v:-:i.nwege d e onb ekendhe i d me t de mo.terie~ bovendien zou d e :J.o.rd v ~n het constructi e werk n o.der gespecific e erd mo et en worden om een me er gedetni lleerde WO.Qrder i ng zinvo l te doen zijn& De n ntuur l ijke ontwo.terin g i s nie t nls crit erium opgenomen omd o.t die nii n of meer per
defin i tie verbeterd wordt 2ls a ~t nodig is (do vri jd om of het
gemo.k h i ervJ.n is e en o.p :J.rt e l o.ndkwnlit eit voor gevest i gd, z i e
de vo l gende po.ro.gr.J..: l f) en dus do.n geen invloed meer h e eft op
d e drno.gkr::i. cht.
D53.

d

- N::i.tuurlijke ci.fwnt ering , of (m2t c v :1n) o.f wez i ghoi d
v::rn. WD.ter ov erl1.st tij den s en no. construc ti e;
r esp ect i evelij k gem:-:.k v:,_n kuns tmC1.tige ontw::tt ering
ten behoeve vo.n of bij civiel- techni sche cons tructi e~ :1dr 'J. i n8.ge ·

Criterium: dro.ino.ge kla.s s e
Wo.o.rder i ng: - ma.tig goed tbt excessief
gedra. ineerd
- s lecht t ·ot · onvolkomen
gedrnineerd ·
- ze er sle cht gedraineerd
en/o f (periodiek)
geinundeercl

hoog
ma.tig

la.::i.g

z e er lo.ng
nihil
Wo.ter nfvoer is zowe l tijd ens de cónstructi e fb.se nls la.ter
tijd ens gebruik van de bouwwerken nodig. Bij s tedebouw is kunstmo.tigG o.fwo.tering 11 meos t o.l in de vor m v::m riol ering , normnli t c.:r
nood zo.kelijk ongencht do no.tuurli j ke n.fwci.to ring. Het gem-'J.k V.'J.n
o.nnle g vnn z o :n nf wo.t 0r ing syst eem wo r d t bep ~o.ld door no g vele
nnd ere crit erio.. Door dit en s oort ge l ijke nsp e cten is de l o.ndkwo.l iteit9 z owe l i n nct u e l e o.l s p ot enti ële v e rsie 9 sle chts t en
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dele gew2Qrdeerd en is voorzichtigheid geboden bij de toepo.ss ing erv,' ln.
D54.

c

~

Wegdek mo.torio.nl potcmt:..eel, of o.cmwezigheid (no.bijheid) v'J.n l'.lteriet voor wegvorhosding; respectievelijk gem:i.k v.".n no.nvoer v::m wegdek m2teri'l.::tl;
,;rond cover· ·

Criterium~ voorkomen vnn lo.teriet
Wo.o.rdering:

veel lnteriet ter plo.ntse
hoog
enig lo.teriet ter plo.o.tse
of veel lo.teriet binnen 15 km: ma.tig
- lo.teriet meer do.n 15 km ver: l:10.g
wijderd
zeer 120.g
nihil
Lo.teriet is orLnje tot rood kleiig bodem mo.terio.o.l met
meer of minder ijzer grind d:i.t gebruikt wordt om wegen in
het binnenlnnd ho.lf te verho.rden. De wo.o.rdering is dus typi?ch
o.fg es temd op het binnenl.' lnd. Voor do kustvl:ikte zou o.no.loog
het voorkomen vrm schelpen .:J.ls criterium gebruikt kunnen worden.
Schelpwegen zijn echter no.uwelijks h:i.lf verho.rd te noemen. De
l cmdkwo.li tei t is nCi.mc::lijk gericht op secundo.ire wegen die meestetl project ge bond cm worden o.o.ngelegd. Doorgo.:i.nd o verh'.lrde wegen
worden normo.liter o.nngelegd Vtnuit n-:1tiono.o.l economisch oogpunt
en de ligging v 2.n dit soort wegen wordt weinig be!nvloed door
do geschiktheid vo.n het l o.nd. Tertio.ire onverho.rde wegen zijn
in principe ook buiten beschouwing g0lo.tcn hoewel de lnndgeschiktheid do.o.rvoor overigens wel ongeveer overeenkomt met die voor
secund:i.ire wegen.
De potentiële versie v:m de lo.ndkw.'.J.li t c i t is min of meer
overbodig omd ',t o.o.nvoer v.:1n lo.t0riet wmzelfsprekencJ is o.ls
het niet ter plno.tse o.o.nwezig is. Het gem::J.~ v ~n o.o.nvoer is enkel
o.fhetnkelijk gest e ld v::m de o.fstnnd, de topogrclfie v:J.n het lo.nd
speelt evenwel ook een rol en die zo.l bij no.dere deto.illering
een plo.o.ts dienen te krijgen. Ook eventuele o.o.nvoer vnn o.nder
wegdek mnterino.l bij het ontbreken v'ln lo.teriet is buiten beschouwing gel.: J.ten.
Voor constructie v:m. gebouwen wordt cJ eze l.::mdkwo.li tei t ook
vnn toepo.ssing geo.cht omdo.t d'lnr 8ltijd wegen bijhoren, die, in
elk govo.l in de constructi e f'.lse, v.'.:'..nk ho.lf v orh:J.rd zijn.
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