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VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK
NAAR DE BODEMGESTELDHEID
VAN HET PERCEEL EPHRAIMZEGENWEG 21A
door

Drs. R.M. Westerink
Februari 1990
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Op ve rzo ek van mej. r. Gobar dhan is e r op 17 - 2 -1990
e en det a il bode mkundi g onderzoek v erricht op het perceel
Ephrai mszegenweg nr. 2 1a. Het percee l is op ±400 m van de
hoofdweg gelegen op± 40 m voor de afslag van de Al goew e g.
Op het perce el zal een

winkelcentrum gebouwd worden.(lig-

ging : zie Bijlage 3).
2. ONTWATERING.
Bij het veldonderzoek bleek er evenwijdig aan de linker
(oost - )muur een 30 cm diepe en 60 c m brede trens te verl o p e n
op ongeveer 150 cm afstand van de mu ur. Ongeveer 29 m ten
zuiden van de muur langs de weg bevindt zich een iets kleinere
trens die loodrecht staat op de bovengenoemde trens.
3. DE BO DEMGESTELDHEID .
In totaal zijn er 20 boringen verricht . In Bijlag e 3 is
de lokatie van de boringen ·aangegeven . De boordiepte bedroeg
120 tot 260 cm beneden maaiveld. In Bijlage 1 worden de diverse
boringen beschreven. In Bijlage 2.

is ·een textuurdriehoek weer-

gegeven waarmee de diverse textuuraanduidingen
klei, zandige leem etc. worden

als zandige

uitgelegd.

Uit de boringen blijkt dat de eerste 35 tot 40 cm van het
perceel gelegen is op een zandrits (=langgerekt zandlichaam
gelegen tussen lager gelegen kleiafzettingen). Hier treffen
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we steeds(lemig)zand aan tot minstens 2,5 m diepte.

In de

bovengrond komt soms zandige leem voor, al dan niet bedekt
met (lemig) zand. In het rits g edeelte langs de westzijde
(boringen

16, 17 en 18) is e~ een enkele dm's opgebrachte

laag aanwezig (bevat schelpen ·en/of vuilresten). De rits is
onvolkomen ontwaterd; in de re g entijden komt het g rondwater
vermoedelijk tot enkele dm's onder het maaiveld.
Het zuidelijke (achterste) deel van het perceel is ±50 cm
lag er gelegen en behoort tot een zogenaamd zwin (=lan gge rekte
laagte tussen ·

2

ritsen). Omdat di t gedeelte in de regentij-

den vaak onder wa~er loopt, komen er,30 cm hoge en brede
kawfoetoes voor (uit g ezonderd de plaatsen die recent zijn
opgehoo g d). Hier treffen we een 40 tot 90 cm dikke bovengrond
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dan steeds zand (tot ze~er 250 c~ dipte). Je ~lei bleek steeds
volledig gerijpt te zijn (d.w.z. stevig).
(boringen 5, 7, 9, 10, 11) is het perceel opgehoogd met een
±40 cm dikke opgebrachte laag (meestal een textuur van (zandige)
zware leem; vermoedelijk opgehaald trensmateriaal). Op deze
plaatsen ontbreken de kawfoetoes grotendeels en heeft het
perceel een wat hogere ligging.
In Bijlage 4 wordt de bodemgesteldheid weergegeven.

4. ENIGE OPMERKINGEN EN ADVIEZEN.
- Het achterste deel van het perceel (=zwin, zie Bijlage 4)
heeft door de

aanwezigheid van zandige klei/zandige zware

leem, alsmede door de aanwezigheid van los gepakt opgebracht
materiaal vermoedelijk een verminderde draagkracht. Verder
komen er hier kawfoetoes voor en is het terrein duidelijk
lager gelegen. Bij de bouwtechnische berekeningen zal hiermee
rekening

moeten worden gehouden. Ook zal in dit gedeelte

door de lagere ligging de geplande opvulling met zand groter
moeten zijn, dit mede om te voorkomen dat in de regentijden
het terrein ter plaatse onder water loopt.
- In het voorste gedeelte van het perceel (rits -

zie Bijlage

4). komen plaatselijk zandige leemlagen in de bovengrond
voor. Deze lagen staan bekend als te zijn compactiegevoelig
( vooral onder natte omstandi.gheden). Ook hiermee dient rekening te worden gehouden.
- Het zal noodzakelijk zijn het perceel middels een trenzensysteem goed te ontwateren. Naast hyg,ïenische aspecten t.a.v.
de winkelfunctie van het perceel is het ook van belang te
weten dat een slechte ontwatering leidt tot een groter vochtgehalte van de bodem. Met name de (zandige)zware leem en zandige klei lagen zullen hierdoor een geringere draagkracht
bezitten en eerder compactie vertonen,wat mogelijk kan leiden
tot verzakkingen.
- Vanwege het feit dat het gebied Ephraimszegen bekend staat
om zijn slechte ontwatering, die in de nabije toekomst moge-
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lijk nog slechter zal worden, zal het vermoedelijk moeilijk
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te bewerkstelligen. Daaro~ is ~e: van groot belang

het perceel voldoende op te hogen.
- Ook zal men rekening moeten houden met de gevolgen van het
zgn. Arrheniuseffect (broeikaseffect), waardoor de zeespiegel
wereldwijd zal stijgen. Om een idee te krijgen : door de wetenschappers wordt voor het jaar 2050 rekening gehoudem met een
verhoging van 20 "a 100 cm. Indien er niet gezorgd wordt voor
een grondige verbetering en ophoging van de bestaande, vaak
zeer slechte dijken alsmede de aanleg van vele honderden km's
nieuwe dijken(verrnoedelijkekosten : enkele miljarden$) dan
is het verwachtbaar dat grote delen van de Jonge Kustvlakte
(=gebied tot Lelydorp) onder water zullen lopen bij springvloed. Het grootste gedeelte van de kleiafzettingen is nml.
op of enige drn's onder het huidige springvloedniveau gelegen.
De hoogste delen van de ritsen steken in het algemeen 1 tot
2 m boven de kleiafzettingen uit. Aangezien het perceel achterin ongeveer op en ~oorin ongeveer 50 cm boven springvloedniveau is gelegen zijnier wat dit betreft op de lange termijn
problemen te verwachten.
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BIJLAGE 1 : EES2HRIJVIN

Voor de

textuurbena □ ingen

,,-1-PD
.__',1_;,.!._

wordt verwezen naar Bijlage 2.

Boring 1 : 0-50cm zandige leem/ 50-200 zand (op 110 cm een
Itleilens van 5 cm dikte).
Boring 2

0-185 cm (lemig)zand.

Boring 3

0-30 cm zandige leem (opgebracht)/ 30-210 zand.

Boring 4

0-50 cm zandige leem/ 50-180 (lemig)zand.Op 110
en 130 cm kleibandjes van± 4cm.

Boring 5

0-40 cm zandige zware leem, opgebracht (bevat botresten en plastic)/ 40-80 zandige klei~tot zware
leem/ 80-170 lemig zand.

Boring 6

0-185 zand

Boring 7

0-30 lemig zand (opgebracht?)/ 30-70 zandige zware
leem/ 70 -150 zand.

Boring 8

0-30 zand/ 30-50 zandige leem/ 50-175 lemig zand

Boring 9

0-35 opgebracht (leem)met vuilresten etc) /
35-75 zandige zware leem/ 75-260 zand (kleilens
van 5 cm op 135 cm).

Boring 10

0-50 opgebracht (leem met vuilresten) / 50-90
zandige klei tot zware leem(gerijpt) /

90-120

zandige leem/ 120 - 200 zand.
Boring 11

0-40 opgebracht zand met vuilresten /

40-90 zandige

klei gerijpt.
Boring 12

0-75 zandige klei gerijpt/ 75-95 zandige leem/
95-105 zand.

Boring 13
Boring 14

0-120 zand.

Boring 15

0-30 lemig zand tot zandige leem (schelpfragmenten)/

0-120 zand.

30-220 zand.
Boring 16

0-30 zand met schelpfragmenten (opgebracht)/
30-65 zandige leem/ 65-110 lemig zand.

Boring 17
Boring 18

0-30 zand/ 30-70 zandige ieem / 70 -180 zamd.
0-20 Opgebracht zand (schelpgruis) / 20-50 lernig
zand/ 50-80 zandige leem/ 80-110 zand.

Boring 19

0-25 zand/ 25 -50 zandige leem/ 50-160 zand,

Boring 20

0-45 zand/ 45-85 zandige leem/ 85-120 zand.

N.B. De zandfractie was steeds zeer fijn.
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TEXTUURDRIEHOEK.
van een bodemmonster worden de gewichts-% zand

(materiaal tussen 2 en 0,05 mm), stof (materiaal tussen 0,05
en 0,002 mm) en klei (materiaal kleiner dan 0,0
mm}
paa1d
De som van deze percentages bedraagt 100 %. Het behulp van de

-

textuurdriehoek kunnen we nu aflezen in welke textuurklasse
{bijv. zware leem) het betreffende bodemmonster valt.
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BlJLAGE

3: LIGGING BOORPUNTEN EN GEPROJECTEERD WINKELCENTRUM,
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Va~ : R.M. Westerink.
Voor : A.L. Lieuw Sjong
3e~reft : Enige aspecten betreffende de samenstelling van
Leucaena loof

l.In Bijlage 1 (Leysner 1989) worden een aantal internationale
gegevens vermeld. Omdat de diverse analyses voor niet-ingewijden
tamelijk gecompliceerd zijn, volgt hieronder een schema van de

.
van gras dat ook ....LOeDasnaar

in~eling van de diverse
is op Leucaenaloof (Ker
organische

/.
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In Bijlage l worden diverse engelse termen gebruikt, die de
volgende betekenis hebben :
Tabel 3:

DM%= % droge stof van het geoogste vochtige oroduct (de rest
is water).
~e onderstaande percentages worden steeds uitgedrukt ten opzichte van de totale hoeveelheid droge stof (dit ornrtat in vers,
vochtig loof de hoeveelheid droge stof varieert met het seizoen
~aarin er geoogst is).
As~%=% anorganische stof, bestaande uit macro- en microelementen en eventueel zand en kleideelt4es
je

1

■ iDeralen

/(Ca, P, N&, K, Ma)

e

()D

plant zaten.

Crude fibre % = % ruwe celstof (in het algemeen nie~ te verteren;
hoe hoger djt

) ~oe rneer
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Ether extract% = ruw vet% (vet= brandstof= energieleverancier).
Protein % =%ruw eiwit= bouwstenen voor het vee. Een te laag
% betekent lagere melk/vlees produktie en/of kwaliteit.
Te hoog% betekent dat een deel van de eiwit als
brandstof gebruikt zal worden; in het algemeen geldt

% ruw eiwit= 6,25 x % N.
Digestible Protein = dat deel van de totale eiwit dat voor het
dier verteerbaar is (varieert oer diersoort).
TDN % = dat deel van de totale (Gross) energie die vo~r het jfer
verteerbaar is (de rest gaat verloren

2LS

faeces).

en M.E. = voor het~ er omze-bare enerz
l2.n

baar voor het dier, de rest van Ge ener
als methaan en ur

O

verlaat

aam. De D.E. en

~~

M

~

Mcal/kg voer (1 Mcal

worden uitgedrukt

1.000.000 cal= 4.186.800 Joule).

Tabel Bl:
Total N % =stikstofgehalte (6,25 x N % =%ruw eiwit.
Modified acid detergent fibre =

i

ruwe celstof.

Beta carotene = een vitamine.
Gross Energy = Totale bruto energie, slecht een deel (TDN%) is
verteerbaar en een nog kleiner deel omzetbaar
(=M.E. of D.E.). Lenheid is KiloJoule/gr = MJ/kg.
Tannin = soort looistof (zie Bijlage 1, blz. 13).
Tabel B2:
Deze tabel geeft de samenstelling in aminozuren. Zoals bekend
bestaan eiwitten uit aminozuren. Hoeveel er van welke aminozuren in het loof zitten is van belang voor de kwaliteit van
het eiwit . .AJ1.alyses in milligram/ gram ~l. Aangezien l gr N over-
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eenkomt met 6,25 gr eiwit bedraagt de som van de aminozuren
ongeveer 6,25 gram.
Tabel B3:
Uitslagen in °/oo (gr/kgr).
Fibre = ruw celstof.
Tabel B5:
Uitslagen in g/kg droge stof (let OD in Tabel 82 in mg/g N;
omrekening als volgt

som van de aillinozuren

grammen eiwit/xg

•

Tabel B7
Analyses in% (l % - 10 gram/

).

Crude fat%= vetgehalte.

N.F.E. = nitrogen free extract= som van de stikstofvrije
stoffen - ruw vet+ koolhydraten (=ruw celstof+
zetmeel+ suikers).
I.V.D.M.D. = In vitro dry matter digestibility = in het laboratorium bepaalde verteerbaarheid van Leucaenaloof).
Tabel BS:
Mimosine = een aminozuur (in ~e

IJ

voor het vee) .
J5? = afbraakprodukt van mimosine (de hoeveelheid hiervan benaalt

de schadelijkheid van de mimosine.
2.

1
1

In Kerkhoff en Callebaut (1989) staan de volgende gegevens

-,;errr:eld die betrekking hebben

OD

het Leucaena ,leevoer proef1

veld te Coebitie (arme zure leemgrond van het Zanderij Landschap;
proeven sedert 1986; momenteel ligt de proef stil vanwege de
oorlogssituatie in het Binnenland):
-Relatief lage jaaropbrengsten van 4,5 -

9 ton droge stof/ha

aan loof. Elders in het Caraibisch gebied worden vergelijkbare opbrengsten gemeld; in de rest van de wereld 6 -

18 ton

en in India zelfs 30 ton.
-De KB, K28 en

1.(î',,
J..\.Ü j

varieteiten oroauceren veel beter (3,2 -

9,1 ton/ha/jr) dan Cunningham, CF95 en de surinaamse Lamtoro
( 4, 5

1

5,6 ton/ha/jr).

-Het% droge stof bedroeg gem.

22 -

28 %.

-Aan het eind van de Grote Droge Tijd van 1988 lag de 6-weekse
oroduktie 60 -

75 % lager dan in de rest van de periode iuli'88-

mei'89. Dit werd veroorzaakt door het feit dat de bodem ~an het
eind vaD de droge tiid steeds verder uitgedroogt raak~e
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n het

bodanvocht steeds mindEr makkelijk beschikkbaar kwam vooT 11Ect:
-De onderzoe}:::ers verwachten door een beter management

fc.~.
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plantverband (nu 100 x 25 cm) hogere producties te kunnen halen.
-Vaak oogsten (om de 4 weken) leverde lagere opbrengsten op dan
minder vaak oogsten (om de 6 weken). Wel neemt de hoeveelheid
dikke (voor het vee onverteerbare; dikker dan 0,7 a 1,0 cm) twijgen en takken toe. Oogsten om

maanden leverde bijv.

50 %

verhoutte delen op(% van het totaal vers gewicht).
-In tabel 1 en 2 worden gege\'en:::

ï"':rstcekt over de chemische

samenstelling van het Leucaen2l~~f (bij het oogsten zijn de
houtige delen

G

~erwijderd). Af te leiden valt
~

da-c

()II1

de 6 weken geoogst is. Het

dat om de 4 weken en loof

ruw eiwit bedraagt gem. 23%.

In tabe:'_ 3 wordt de chemische sanenste:'_=-i~; van de jongste (top)
blaadjes gegeven. Deze blijken ~c
lagere ruw celstof% (13%) te hebben dan de rest van de (oudere)
blaadjes.
-De chemische samenstelling komt ongeveer overeen met die van

1
1
1
1

Leucaenaloof elders in de wereld.
3. Tevens treft U hierbij een sanenvatting aan van de lezingen
van Dr. A.R. Tjong A Hung en Drs. R.M. Westerink, zoals
die zijn gehouden op de ,,Leucaena Open House''
januari 1989).

(CELOS,

(Bijlage 2). In Bijlage 3 wordt een overzicht

gegeven van de manuren/kosten in de teelt van Leucaena (Trinidad).
Literatuur:
Kerkhoff,

D
i

•

'

1983 - Diktaat Graslandcultuur I. AdeK Universiteit.

Kerkhoff, P. en M.Callebaut, 1989 -

Verslag van de First Inter-

national Conference on Leucaena , ,Leucaena in agricultural
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development''en de zevende Leucaena coordinators vergadering
?ort of Spain, Trinidad en Tobago.
Leysner, B.Th., 1989 - Het gebruik van Leucaena in veeteelt
oroduktie systemen. Seminar verslag AdeK universiteit van
Suriname.
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Table L: Chani.cal cx:rrp:>sitioo of i'oliage of

cultivars, harvest AU31-15t

let.X;affl.3

;
J

;A

;:..:

18th, 1988, four weeks of regrc,.-,tti

11 l

cv

N%

P%

K%

Na%

Ca%

~%

c:ru::le ash%

11:

K8

3.65

0.29

1.53

0 .04

0.84

0.25

6.59

22.3

K28

3.81

0.28

L81

0.04

0.81

0.26

6.55

23.5

K67

3.81

0.27

1.71

0.03

0.79

0.24

7.14

20.7

SL * 4.08
Qn**3.75

0.32

1.64

0.04

0.93

0.29

6.94

2L5

0.31

L82

0.04

0.85

0.29

7.33

22.5

CF95

3.75

0.33

L54

0.05

1.37

0.25

6.83

-;,, ~
~..,,.-::,

av.

J.80

0.30

1.68

0.04

0.90

0.26

6.87

22 .4

1.

Il

-

~

-

'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

c:ru::le filire%

Cwmingha.at

Tahle 2. : Chemical COJ:IX)Siticll of foliage of letraena cultivars, harvest. Arg1Jst

18th, 1988, six weeks of reg:rcwth

cv

m

P%

KB

3.61

027

K28

3.71

K67

mne

Na%

Ca%

!-t:ft

crude ash%

1.61

0.03

O.s2

0.24

6.79

23.6

0.27

1.48

0.03

0.80

0.24

6.64

21.6

3. 76

0..26

1.54

0.03

0.84

0.25

6.44

24.6

3.47

0.28

1.43

0.03

0.82

0.27

6.55

22.0

Cun**3.88

0.30

L62

0.03

0.91

0.29

6.95

24.0

CF95 3. 70

0.29

1.57

0.03

0.80

0.25

6.89

23.5

3.69

0.28

1.54

0.03

0.83

0.26

6.70

23.3

SL

av.

*

**

Su:::inam .':..amt:oro

fibre%

Cunninqham

Table 3.: Average chemi.cal CCIIp)Sitioo of youngest fully expanded leaves ::>f
leucaena a.ll.tivars, harvest August 18th, 1988.

regrowt"ï
period
4wee.k.s
6 weeks

N%

Na%

Ca%

:::nxle ash%

S.05

c::nrle f lDre'S

î2J

I!
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1
1
1
1
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Van

Drs.

Voor
Betreft

R.M. Westerink.

A.L.

Lieuw Sjong BSc en Drs. van Ommeren.

Beantwoording vragen gesteld op vergadering d.d.
9 januari 1990 ten huize van A.L.

Vraag 1

Lieuw Sjeng.

Deze vraag had betrekking op de in de Leucaena teelt
gebruikte Rhizobium soorten, waar deze te krijgen zijn
en algemene informatie betreffende inoculanten ..

Uit mondelinge mededelingen van P.Kerkhoff

(1990)

blijkt dat voor

het tot nu toe gebruikt~ Leucaena plantmateriaal o.a.

gebruik is

gemaakt van Rhizobium bacteriën aanwezig in de grond onder een

bestaande Leucaena aanplant op de Cultuurtuin. Verder heeft het
Leucaena team Suriname o.l.v. Dr.Ir. J.

Ruinard destijds voor o.a.

de KB, K28 en K67 variëteiten gebruik gemaakt van
lant voor Leucaena Leucocephala''

{3

,,Nitragin inocu-

gr inoculant per 60gr zaad),

dat verkregen was bij: The Nitragin Company, 3101 W.

Custer Avenue

Station F., P.O. Box J, Milwaukee 9, Wisconsin, u.s.A.

1
1
1
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Andere adressen zijn te vinden in National Academy
De inoculant

{1984), p.93.

(Rhizobium bacteriën bevattende aarde of veen)

3 tot 6 maanden houdbaar in een zakje.

is

Voor gebruik dient de inhoud

met water gemengd te worden tot een papje waarin de voorbehandelde
en voorgekiemde zaden even in gelegd dienen te worden.
De Hr.Kerkhoff had toegezegd uit te zullen zoeken welke Rhizobiumsoorten het beste voldoen (in het surinaamse klimaat en in de bodem
alhier' ,welke soort(en)

de hoogste N-produktie oplevert, welke

prijzen en de exacte behandelprocedure. Tot op heden is hij~iet

1
1
1
1
1
1
1

aan de beantwoording van deze vragen toegekomen.
Verder is als Bijlage 1 een kopie van de F,A.O.-pocket manual
,,Legume inoculants and their use'' bijgevoegd. Hierin treft men
algemene informatie aan over Rhizobium bacterien, de inoculantem,

de wijze waarop geinoculeerd moet worden en andere aspecten.

Vraag 2

Wat is de levensduur van een Leucaena aanplant bij
gebruik als veevoer)

Precieze gegevens ontbrekefi, maar
meer dan 10 jaar oud zijn.

~~

.1 ama1cB ~ijn aanplanten die

In ~ar1unaJ

~t:&demv

{1984)

wordt meer

Vraag

•
•
•
•
•
•
•
•
•Il

Welke

3

kosten zijn er aan de

teelt van Leucaana ver-

bonden .
Deze vraag werd in augustus

voorgelegd,

aan de Hr.

Kerkhoff

resultaat.

In Bijlage

3

gegeven van de kosten
plant op Trinidad.
surinaamse

1989 en wederom in

echter tot op heden zonder

van Westerink

zoals die

januari 1990

(1989)

wordt een indruk

gelden voor een Leucaena aan-

Wanneer we deze cijfers

toepassenop de

situatie en tevens kosten opvoeren die in de bere-

kening\van Trinidad niet voorkomen,

dan komen we zeer globaal

tot het'yolgende
Uitgangspunten

machines~tc. gaan
pua•s
arbeidskosten ±50,-/ha; opbrengst

areaal 100 ha;
10

jaar mee;

10 ton droge

aanplant,

s~of/ha/jaar met een eiwit-% van

gemiddeld 2:5 9s.
Eenmalige kosten

3.

ton/ha,

1 C:

\

_)

Plantmateriaal
incl.

~.
7.

Il

incl.

hoofdontwatering etc ..

malen,

(inoculant,

zaad,

opbrengen,
zakjes,

inwerken)

. . 1000,-

.4000,-

palen)

. . 250,-

Eenmalige onkruidbestrijding+ 10 mandagen . . . .

.2000,-

Plantkosten

.4000,-

Rente

( 7 %)

(draad,

..8000,-

kwekerij,

arbeidskosten) . . . . . .

Afrastering

6.

jaar};

bedden en trenzen,

Ontbossing,
Bekalken

(per ha per 10

(80 mandagen).

• • • • • • • • • • • • • • • •

Bedrijfsgebouwen,
loodsen

machines,

(totaal 1.000.000,-

• •••••••••••••••••

auto's,

fer 100

. .5754,-

woning wachter,
ha) . . • . • • . . . . . . . . . . 10.000,-

Totaal 35.0©4,Per

jaar 3500,-

Jaarlijkse kosten
9.

Mest!ibffen** + 60 mandagen"

10.

Herb1.c1den** + 50

ll.

Oogstkosten*

12.

Opzichter+ wachter

1~

Jverige kosten
materieej

ll

'
'

14.

Rente

(6 x

. 3. 200,

jaar

10 mandagen)

{brandstof,

gebouwen,

. . . 400,-

(40.00C,-/jaar/100 ha) . . . .
pompkosten,

energie,

onderd~len, werkkled~ng,

onderhoud

gereedsch~~

1
1

*)

gebaseerd op cijfers Trir:idad

**)

{l T$

± 0,5

NFl

±

uitgaande van 1 T$ = ± 0,5 NFl = ± 0,5 SFl waarbij

0,5 SFl).
dus

bedacht dient te worden dat bij een minder gunstige wisselkoers deze onkosten post meer zal bedragen).
Indien we er van

Il
Il
Il
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

uitgaan dat voor een kg Leucaenameel 1,00

tot 1,50 Sfl betaald zal worden
de prijs van sojaschroot

(25% eiwit)

blijkt uit deze berekening,
aannames en

en daarom slechte een eerste

dat een areaal van 100 ha vermoedelijk niet

rendabel zal ziJn.

Door een groter areaal in gebruik te

zullen de kosten

uitvallen.

à 35 et NFl/kg), dan

die grotendeels is gebaseerd op

, ,natte vinger werk'',

indruk~eeft,

nemen,

(schatting aan de hand van

7

,8

12 en 13 vermoedelijk lager

Zeer ruw oescnatzal vermoedelijk een areaal van

500 ha of~roter pas rendabel zijn,

waarbij het van belang is

te beseffen dat verwerkingskosten en kosten voor het management

(kantoor,

reiskosten,

representatiekosten etc)

de

calculatie verwerkt zijn.

te houàen dat de kos tpr ij s·.voor
seerd op de huidige hoge

niet in

Ook dient men er rekening mee
de posten 7,

(zwarte markt)

13 etc.

prijzen.

is geba-

Indien er

in de komenèt jaren wederom een normale situatie ontstaat,
dan kan de
van bijv.

kostprijs ongunstig komen te liggen ten opzichte
geimporteerde sojaschroot.

Verder dient bedacht te worden dat er hogere opbrengsten
behaald kunnen worden

de huidige proeven in Suriname vonden

steeds plaats op arme zure bodems,

waarschijnlijk zullen de

meestal minde~zure en vele malen vruchtbaardere bodems van
de JongeKustvlakte hogere produkties vertonen.
door een betere bemesting

(nu alleen Ca en P)

dichter plantverband((nu 0.25 x 1,00 ml

Verder ~nnen
en/of een

waarschijnliJk

hogere opbrengsten behaald worden.
Het zal beslist noodzakelijk zijn om aan de hand van meer
en vooral betrouwbaarder cijfermateriaal tot een meer realistisch~ calculatie te komen.
Welke mogelijkheden ziJn 2r om rujmosine

tE

ver-

-4-

•
•
•

2 wordt een methode beschreven waarmee door

In Bijlage

fermentatie de mimosine uit het Leucaenaloof verwijderd
kan worden.

Hoe dit door verhitting kan geschieden is niet

bekend bij de Leucaena werkgroep.
Vraag 5: Wat zijn de mogelijkheden van handontginning;

is

het rendabel het hout uit te dragen; welke voordelen;
welke kosten?
In Bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de diverse vooren na-delen van machinale en handontginning.
Vraag 6

Is het lonend om houtskool te bereiden uit het
hout dat vrij komt bij de ontginning? Opbrengst

'1
1

'
'1
1

'1
1
1

per ha? kosten?
In Bijlage 4

wordt uitgebreid ingegaan op de diverse aspec-

ten van de produktie van houtskool, waarbij blijkt dat het in
veel gevallen rendabeler is vooraf de waardesoorten te verwijderen.

LITERATUUR:
Kerkhoff, P., 1990 - Mondelinge
National Academy,

1984 -

Leucaena.

press.Washington D.C.
Westerink,

R.M.,

1989 -

mededeli:Qlgen.

2nd edftion.Nat.Academy

U.S.A.

Enige aspecten betreffende de samen-

stelling van Leucaena loof.

'll
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1
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ENIGE ONTGINNINGSASPECTEN
door
R.M. Westerink 1990

Aangezien de meeste bodems in Suriname vooral onder natte omstandigheden, een (zeer) lage struktuurstabiliteit* hebben, en omdat
een groot deel van de voedingsstoffen zich in de humeuze bovengrond

(en uiteraard in de aanwezige vegetatie) bevindt, worden

hier enige ontginningsaspecten besproken.
De nadelen van machinale ontginning (o.a. met dozers)

zijn:

- Door onzorgvuldig dozeren (dozerblad te laag etc.) en door het
omstoten van de bomen, die vooral lateraal ontwikkelde wortelstelsels hebben, wordt de humeuze bovengrond, die een groot deel
van de voedingsstoffen in de bodem bevat, grotendeels verwijderd.
Ook de vegetatie waarin zich zeer veel voedingsstoffen bevinden,

wordt verwijderd en op rillen geschoven. Dit leidt tot een sterke
afname van de bodemvruchtbaarheid en daardoor tot een lagere produktie. Bij een proef in Peru (Seubert et al 1977) bleek op gedozerde blokken slechts 37 tot 78 % van de produktie behaald te
worden in vergelijking met handontgonnen blokken.

De afname in de bodemvruchtbaarheid leidt tevens tot hogere bemestingskosten. Weliswaar komen er bij het branden van de rillen
voedingsstoffen vrij, maar die komen niet of nauwelijks ten goede
aan de bodem in de opengeschoven terreindelen.
- Door de door de dozers uitgeoefende druk en veroorzaakte trillingen vindt er, vooral onder natte omstandigheden, ernstige
compactie * plaats (tot± 60 cm diepte), die wordt bevorderd door
veelvuldig heen en weer rij den. Vaak ontstaan hJ_erbij diepe sporen
die, indien er niet geploegd of geêgaliseerd wordt, tientallen
jaren in de aanplant zichtbaar zullen blijven. Deze sporen zijn
gedurende een groot deel van het jaar met water qevuld, hetgeen
weer: de kans op ziekten vergroot. Ook vormen de sporen een belemrnerLnq voor de betreding /.mens en dier)., ber.J 1d1nq en ontwate-

rinq van ~et perceel.

-

2 -

1
De compactie leidt tot een zeer sterke afname van de hoeveelheid macro- en mesoporiên (tot minder als de helft van het oorspronkelijke volume), de luchtcapaciteit * , de wortelruimte * ,
de doorlatendheid * en de infiltratiecapaciteit * en een sterke
toename van de mechanische weerstand tegen doorworteling (in-

'

*
dringingsweerstand).
Dit leidt tot een gebrekkige en ondiepe beworteling en lage
gewasprodukties. In de regentijden zal dit, vooral op vlakke
terreindelen leiden tot waterstagnatie op het bodemoppervlak
(plassenvorming). Doordat er minder neerslag in de bodem kan
dringen zullen er in droge perioden eerder vochttekorten optreden (een kleiner deel van de neerslag komt ten goede aan de

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

vochtvoorraad van de bodem).
- Door het omstoten van de bomen ontstaan diepe gaten, die bij
eventuele egalisatie opgevuld worden met restanten van de
vruchtbare humeuze bovengrond van andere delen van het terrein.,
waardoor daar de onvruchtbare ondergrond aan de oppervlakte kan
komen. Hierdoor krijgt de humeuze bovengrond een sterk wisselende
dikte, die tot groeiverschillen zal leiden.
- Door het verwijderen van

het beschermende vegetatiedek komt de

bodem kaal te liggen. Door de inslaande regendruppels kan er
ernstige verslemping * optreden, die tot een sterke afname van de
infiltratiecapaciteit zal leiden. Op hellende terreindelen zal
dit, mede door de optredende compactie, tot een sterke toename
van de hoeveelheid neerslag die oppervlakkig afstroomt leiden,
waardoor ernstige bodemerosie * kan optreden.
De kans op bodemerosie wordt nog versterkt doordat de wortels
die de bodem vasthouden en zo beschermen tegen erosie, verwijderd
zijn. Hierdoor zullen de resten van de humeuze bovengrond en
eventueel toegediende meststoffen wegspoelen. In ernstige vorm
kan bodemerosie leiden tot meters diepe en brede geulen.
- Er zullen goede en slechte plekken ontstaan in de toekomstige
aanplant" De slechte plekken corresponderen met de plaatsen wa21r
extra op en 11eer gereden is en/of gedraaid en/of extra druk door
de ~lozer 1s u.itgeoefend op c'ie bodeIP om grote bomen

1.n ::!E

aanplant

c):m

,J-è'

;:;tot-.E!r,

-
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Men kan de nadelen van de machinale ontginning zoveel mogelijk
beperken door:
- Zo licht mogelijke machines te gebruiken, met zo breed mogelijke
rupsbanden.
- Zoveel mogelijk gebruik maken van een snijblad, waardoor de weerstand die de boom biedt vermindert wordt en er minder kracht door
de dozer hoeft te worden uitgeoefend op de bodem.
- Zo min mogelijk tijdens of na regenbuien, en zoveel mogelijk in
de droge tijden werken. Indien mogelijk, al een hoofdontwatering
aanbrengen, waardoor de bodem zo droog mogelijk is (hogere struktu ur stabiliteit).
- De rillen zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen, zodat er minimaal
heen en weer gereden moet worden.
- Door voor het rillen te branden. Zo vermindert men het gewicht van
de hoeveelheid weg te schuiven vegetatieresten, hetgeen leidt tot
minder compactie en bovendien goedkoper is (minder motoruren).
- Door na het compleet branden van de rillen de gebrande aarde en
as weer terug te schuiven in de opengestoten terreindelen.
- Zo snel mogelijk na de ontginning gras of een andere bodembedekker
(kudzu etc.) in te planten/in te zaaien. Hierdoor wordt de bodem
beschermt tegen de inslag van regèndruppels en wordt het risico

van bodemerosie sterk vermindert. Ook wordt hierdoor het organisch
stof gehalte en daarmee de bodemvruchtbaarheid verhoogd.
- Het dozerblad juist boven het bodemoppervlak houden, waardoor zo
min mogelijk van de humeuze bovengrond wordt weggeschoven.
- De bomen van

tevoren te vergiftigen. Hierdoor wordt de weerstand

die de bomen bieden sterk verminderd waardoor de doze:r minder
kracht hoeft uit te oefenen. Wel kan het in zwaar bos soms 2,5
tot 4 jaar duren voordat de bomen hun takken laten ·vallen.
Ook zal het niet verg-j_ftigde onderbos zich sterk uitbreiden,

tenzij

men tegelijk met het vergiftigen onderbost en een bodembedekker
inplant.
In i i t

verband is het interessant: te wij zen r>:r:, de doen ie Hr, ,:; .

Barron toegepaste 0ntginningswiize.
Hierbi:j worder, iéil Ll: :reers·t dl leer,
1

::t12

Lage nomen

2n

de ,:1,,óergrc,,-,..,

.HTi

Fi

-

1
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hierdoor op een "tapijt" van takken en bladeren, hetgeen de compactie vermoedelijk beperkt. Na een paar weken worden de vegetatieresten ondergeploegd, waardoor de organische stof ten goede komt
aan de bodem. Doordat de omgestoten vegetatie niet op rillen wordt
geschoven blijft de humeuze bovengrond grotendeels behouden. Een

'1

nadeel is dat de grotere bomen een aanzienlijke schaduw veroorzaken
alsmede een concurrentie vormen, wat vocht en voedingsstoffen betreft hetgeen voor veel gewassen mogelijk tot produktiedaling kan
leiden.
De voordelen van handontginning zijn:

ll

1
1

'
'1

- Vrijwel geen compactie.
- De humeuze bovengrond blijft volledig behouden.

- Bij het branden komen veel voedingsstoffen vrij die de bodemvruchtbaarheid verhogen.
- De as en de vegetatieresten beschermen de bodem tegen de inslag
van reger.druppels, waardoor verslemping wordt voorkomen.
- De overgebleven wortelsstelsels houden de bodem vast.
- Men heeft geen rillen in de aanplant.
- Het is vermoedelijk meestal goedkoper dan machinale ontginning.
De kosten voor machinale ontginning bedragen naar schatting
± 3000 Sf/ha.

De kosten voor handontginning {onderbossen, vellen bomen, verbranden, opruimen, etc.) bedragen naar schatting 2000 Sf/ha tot

3000 Sf/ha,

'1

Uit een onderzoek in Peru (Seubert et al, 1977); vlak terrein, sterk

1
1
1

bekalking tot pH 6,2) van ie produktie van de handontgonnen blokken

'

1

verweerde leembodern; ongeveer zelfde klimaat en vegetatie als
Suriname) 1.s gebleken dat machinaal ontgonner, blokken (dozer)
slechts 379cc

onbernest), 50%'.NPK-bemesting) 2n 78% {NPK-bemesting +

behaalden. Naast de veel gunstiger bodernfysische eigenschappen i.s
dit mede t:.e qerklaren uit een veel hogere bodemvruchtbaarheid. Zo
bleek de borlem in de handontgonnen blokken J , 5 tot 2 kei"'r 2:oveel
ui twisselb,1c:>"e basen {Ca, M.g, K) en fosfaa:l
bufferenó ·;-2r1uogen vocn: ~uns·;•.mest
schap:r:>en

tE

tiebbei..

..F ri(.:::V;c,tter:.
0

':î.1

-"""'L' hoger

~-,en la:;:.u z-intk;Xe 'if~·

-
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Men kan de kosten van handontginning geheel q~~~deeltelijk
terugverdienen door:
- Vooraf dunne takken te verwijderen (bonenstaken)
- Waardesoorten eerst te verwijderen. Indien men dit laat doen
kan men per ha enkele honderden gulden verdienen. Op grotere
arealen is het rendabeler om zelf de exploitatie ter hand te
nemen (zie ook: Westerink 1990)
- Produktieve bomen (Maripa etc.) te laten staan. Voordeel hiervan
is dat men bij bestemming voor veeteelt gelijk de beschikking

Il
Il

heeft over schaduw. Tevens zal de verkoop van de vruchten per ha
jaarlijks honderden guldens kunnen opleveren.
- Een deel van het hout tot houtskool te verwerken. Een ha bos
kan vermoedelijk 14 tot 16 ton houtskool opleveren (indien men
al het hout gebruikt). Indien men eerst de waardesoorten ver--

'

wijderd kan men rekenen op 4 à 6 ton/ha. (goed ontwikkeld bos.
Op deze manier kan men ruw geschat 850-2850 Sf. netto per ha

verdienen. Zie verder: Westerink (1990). Wel zullen er door de
onttrekking van hout voedingsstoffen verwijderd worden, waardoor de bodemvruchtbaarheid minder en de bemestingskosten hoger
zullen zijn dan op gebrande terreinen.
De nadelen van handontginning zijn:
Men krijgt een minder egaal terrein als bij machinale ontginning.

1

1
1
1
1
1
1
1

Er blijven stompen over die

de mechanisatie geheel of gedeel-

telijk belemmeren. Ook zullen de stompen in veel gevallen na enige
tijd weer gaan uitlopen, hetgeen extra onderhoudskosten met zich
meebrengt.
- De aanwezigheid van wortels in de bodem bemoeilijkt de aanleg van
bedden en trenzen, alsmede het ploegen van de grond.
Hierbij dient echter het volgende bedacht te worden (Hasselbank
1990):

a. Een deel van de aanwezige stompen zal sne1 (binnen½ jaar)wegrotten 10.a. swietbonkie, soemaroeba, etc.1
b"

Stompeü k:Lei.ne.1
11 fk

z;-;;i

U;i

.:te qrc:,nd t-oe ,Jqebrand worden"

,,.Jn1:dl.':'>,

( {)-:-'°~<.:~- ~::n.1:-

::ian 40 ;:;m van zachte houtsoc,Tten kunnen makke~

::c:L
l._;J

Je

:df;_t":>J"_~

'3tomFen
t½--/

::;1.ls:rnede

,tE

':>pp(:>.)"'.t·1~,d<.ki9,2, wo,.. ·h::0 1~~.

-iotaJ_ :?.ullen 'l:'1!~:;::q-rc,t_·L(:!n

-1..i Vcr.ekken van de stompen ,uet mactu.nes en ket.·Li1tyet•
etc, •;.,ordt: vanwege :ie hoge kosten afgeraden.
·

N. B, )tet

-

1
1

1
1
1
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Indien men het terrein gaat gebruiken voor veeteelt of voor meerjarige gewassen die volledig met mens- en dierkracht geteeld kunnen
worden (bijv. oliepalm) dan is handontginning zeker aan te raden.
Ook wanneer men denkt aan gemechaniseerde teelten kan handontginning
aangeraden worden, alleen zal men l½-2 jaar moeten wachten. Men kan
deze tijd overbruggen middels het telen van pompoen 1 watermeloen,
etc. waardoor de bodem toch al productief is. Bij meerjarige gewassen
kan men ook alvast inplanten en op plaatsen waar stompen in de weg
staan iets er naast planten of voorlopig deze plantplaats overslaan.
Ook dient bedacht te word~n dat een door machinale ontginning éénmaal gecornpacteerde bodem slechts tegen zeer hoge kosten of pas na
lange tijd

(tientallen jaren) weer te "herstellen" is. Ploegen zal

bijv. alleen de bovenste 20 tot 30 cm losmaken, eronder zal dan een
compacte ploegzool aanwezig blijven, die in de loop van de tijd,
door herhaalde grondbewerking en inspoeling van materiaal vanuit de
bovengrond, nog verder zal verdichten. In veel gevallen vormt een
dergelijke ploegzool een moeilijk of niet te nemen obstakel voor de

wortels hetgeen een ondiepe beworteling geeft, waardoor de plant
over minder vocht en voedingsstoffen kan beschikken.

1
1

Het zou nuttig zijn nader wetenschappelijk onderzoek te verrichten,

waarbij vooral de praktische aspecten van àe diverse ontginningsvormen onderzocht dienen te worden.
BESCHIKBAAR BODEMVOCHT= aantal mm 1 s vocht dat in de bodem wordt
vastgehouden tegen de zwaartekracht en dat beschikbaar is
voor de plant= vochtcapaciteit x bewortelingsdiepte.
BODEMEROSIE= Het wegspoelen van bodemmateriaal door oppervlakkig
afstromend neerslagwater, waarbij op den duur diepe geulen
kunnen ontstaan. Het treedt op wanneer de neerslagintensiteit
groter is dan de infiltratiecapaciteit.
COM.PACTIE = compactie treedt op wanneer de door een voertuig,
2
:nachine, dierenpoot of mensen uit.geoefende druk (per cm )
groter is dan de interne weerstand van de bodem ter plaatse.
Deze interne Peerstand wordt ook wel aangeduid met struktuurstabiliteit

',zie aldaarl. CompactHë; leidt tot een '"-i.fname uan

de hoeveeJbE 1_d ,r1a,:r•)·,-, mesoporUJ:n, de wortelruimtE, '38 lucht-

:-;apacit(, :i t ,~,n

,j,f;

:loe,,clötendhe1d

8t)

0

:ot ,~en toena,me

,}

::U!

,Je

1
1
1

1
1
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DOORLATENDHEID= de hoeveelheid water

die per etmaal een standaard

doorsnede van de bodem passeert (m/etmaal). Bepaling kan zowel
in het veld (stijgbuis- en omgekeerde boorgaten.methode) als in
het laboratorium geschieden. Dit is dus een interne eigenschap
van het bodemprofiel. Slecht doorlatende lagen in het bodemprofiel kunnen leiden tot waterstagnatie (schijngrondwaterspiegel).
INDRINGSWEERSTAND

de weerstand die een metalen pen ondervindt

wanneer deze in de bodem wordt geduwd.

2

(kg/crn ). Een hoge

waarde betekent dat de plantenwortels veel weerstand ondervinden
Meting m.b.v. penetrometer.
INFILTRATIECAPACITEIT = hoeveelheid water die per tijdseenheid in
de bodem kan dringen (mm/uur). In het algemeen neemt deze af
met toenemende vochtgehalte van de bodem. Meting geschiedt
m.b.v. grote metalen cilinders die op het bodemoppervlak worden
geplaatst en vervolgens tot een bepaalde hoogte met water worden
gevuld. Bedacht dient te worden dat een groot deel van het in de
bodem dringende vocht lateraal wordt afgevoerd door de humeuze
bovengrond naar de trenzen en kreken. Om de grootte hiervan vast
te stellen dient ook de percolatiesnelheid bepaald te worden.
Dit gebeurt door de bovengenoemde metalen cilinders tot 10 en
20 cm in de bodem te drukken en vervolgens op dezelfde wijze

te meten.
LUCHTCAPACITEIT = vol.% poriên groter dan 0,03 mrn, overeenkomend
met het trajekt tussen pF Oen 2,0. Wanneer na een periode van
regen de bodem "uitgelekt'' is

(overtollig water naar het grond-

water), zullen de grotere poriên
+ mesoporiên)

(groter dan O, 03 :rnm = macro-

met lucht gevuld zijn. De bodem is dan op veld-

capaciteit.
STRUKTUURSTABILITEIT ,:::: rnate 'Jar, v1ee:::-stand van de bodemstruktuurelementen tegen deformatie

Eer hoog vocht-%, silt-% en een

laag ijzer-%, klei-% en kalk % ~lsmede voor kleigronden een
lage waarde voor de aJum:i u.m,,ET ::;,,,::'.dic:_ring gaan gepaard met een
geringe struktuurstabiliLeJt

1
1
1
1
1
1
1

'

VOCHTCAPACITEIT

= vol.% poriên tussen 0,03 en 0,0002 wm grootte,

overeenkomend met pF 2,0 - 4,2. Deze rnicropori~n zijn in staat
om vocht vast te houden tegen de zwaartekracht in. Tevens is
het vocht opneembaar voor de plantenwortels .
WORTELRUI11TE

=

vol.% poriën groter dan 0,18 mm= macroporiën.
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ENGIE ASPEKTEN M.E.T. HOUTEXPLOITATIE EN DE PRODUKTIE VAN HOUTSKOOL
door

R.M. Westerink, april 1990

1

'1
1
1

Uit Westerink (1990)

blijkt dat machinale ontginning zeer nadelig is voor de

bodem (compactie, wegschuiven vruchtbare humeuze bovengrond etc.), hetgeen later
zal leiden tot lage gewasprodukties en hoge bemeètingskosten.
Aanbevolen wordt daarom :e mogelijkheden van hand.ontginning te overwegen. Aangezien r,e-i:: l'.eel goed mogelijk is ori: handontginning te combineren met de produktie
van hcu~skool, waarbi~ de ontginningskosten grotendeels kunnen worden terugverdienQ, worden hier enige aspekten van de oroduktie van houtskool besproken.

a.

Om het terrein beter toegankelijk c:e maken kan men allereerst onderbossen,
waarbij alle takken dunner dan 2, 5 ,:.:m :1_;_ ~gecirqgen kunnen worden, deze kunnen

1
1

Hr. Hasselbank (LBB).

mond. med.

verkocht worden als bonestaken (o.a. tiki-tiki).
b.

Vervolgens kan men die waarde-soorten verwijderen die een sc:amdiameter van

à

meer dan 25

30

cm (op borsthoogte) hebben. Om vast te stellen waar zich

waarde-soorten bevinden is het aan te bevelen vooraf een bosinventarisatie
te plegen vanuit een lijnennet. De diverse waarde-soorten worden hierbij gemarkeerd, de diameters gemeten en de ligging in kaart gebracht. Op LBB zijn
speciale boomkenners aanwezig die dit werk kunnen doen. Op grond van deze invem::arisatie kan dan vastgesteld wor•den of het de moeite waard is om aan
waarde-soorter: exploitatie te doen en op welke manier.
'1

Wel dient voor de inventarisatie nagegaan te worden of dezé wel zin heeft,

Eezien de te verwachten kosten die hiermee gepaard gaan (kappen, lijnen, etc.)
Zo zullen bijv

in eer, laag kapoeweriebos of savannebos ,,1einig of geen waarde-

soorten voorkomen.

per boorr wordt
verJ<:regE:T

1 ,

't.fhanke

k

van

de soort en ae di3rneter.

JI
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3

uitsleoen per m

± 60 SFl., transport eer m

3

±

60 SFl., vellen± 5 ~ 10 SFL/

boom (schatting kostén machines~ personeel), verder nog 7,50 SFl./boom
belasting.
Gemiddeld levert 1 stam 2-3 rn

3

hout op.

3
Een maagdelijk, nog niet eerder ge~xploiteerd bos kan per ha 15-25 m leveren.
Minder goed ontwikkelde bossen(bijv. savannebos, kapoewerie etc) leveren lagere
produkties. Hierbij is het van belang om te weten dat er hier in Suriname als
binnen-, buiten- en meubelhout slechts 10 à 12 soorten veel worden toegepast,
..._

dit terwijl er in Suriname wel 60 a 70 soorten voorkomen die voldoen aan de
diverse kriteria (zoals gebleken is uit o.a. Nederland, U.S.A. en Venezuela
uitgevoerde testen).
In de praktijk betekent dit dat er door bcsexploitanten i.h.a. per ha

s~-~n~~

Cl

1C - 15 rn~ wordt uitgesleept. De reden waarom de overige waarde-soorten ::-.iet
benuc:: ;,orden zijn :

worden niet herkend in het bos ; houtzagerijen en/of

houtgebruikers zijn niet (voldoende) bekend met de mogelijkheden etc.

Vervolgens kunnen de diverse "produktieve" boomsoorten gespaard worden.
Te denken valt aan soorten als maripa, awarra, mopé, koemboe etc. Naast jaarlijkse inkomsten kunnen deze bomen dienst doen als schaduwbomen bij veeteelt.
Indien men het perceel voor landbouwkundige doeleinden wil benutten, dan dient
men -cekening te houden met de nadelige as;,ekten van schaduw en de lateraal
sterk ,:mtwikkelde wortelstelsels ( concm"rentie, problemen met ploegen etc.).

d.

De rest van de bomen kan dan verwerkt worden tot houtskool. Hiervoor komen in
aanmerking

te dunne

waarde-soorten (kleiner dan 25 à 30 cm diameter o:::,

borsthoogte), de niet- waarde-soorter:. 3e:c,aalde boon-iso,::>rten (c.a. ;,;ana,
goejaba) zijn n5_eT geschikt. Voor• de verwerking to-

0

:

noutskoc:,l zi--ïr;. er 2 sy-

stemen :
1.

des-

kundigheid '.J~! de bediening, hoog rendement (meer noutskoal/m~ nout), leve:r'T exporti:1r,;a_i_i tei t, 1:ias rendabel ::.'lij grote areaJen Ch,)rKierden lH' s),
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Met dit systeem kan per ha 14 - 16

1

ton houtskool worden geproduceerd, er van

uitgaande dat alle bomen (ook waarde - soorten) gebru i kt worden en uitgaande van
een goed ontwikkeld hoogbos .
Indien men eerst de waarde-soorten verwi jderd, wat vermoedelijk veel rendabeler
is, kan men rekenen op een produktie van 4 - ~ 6 ton houtskool/ha. Uitgaande van
een prijs van± 1 SFl. / kg op de lokale markt betekent dit dat er 4000 6000 SFl. / ha verqiend kan worden, waarbi j arbeidskosten en transportkos ten nog

afgetrokken dienen te worden.
Hoe werkt: het mijlersyst:eem? ·
· Om

de 40 à 60 m wordt een mi jler gerna2.kt, w2.arbij stammen van 1,8 - 2,0 rn

lengte nodig zijn. Aangezien stammen met een d iameter van 25 cm en -2 rn lengte
ongeveer

~O kg wegen(= maxi mum wat 2 personen kunnen dragen), zal men voor

de dikkere stammen gebruik moeten maken van machines of lastdieren, of een rol systeem moeten gebruiken . De minimale dikte dient 2,5 à 5 cm te zijn. Zoals al
eerder opgemerkt,kunnen fijnere takken als bonestaken dienen.
Nadat: alles op maat is gezaagd of gehakt wordt het met de hand naar de mijlers
gedragen, die afmetingen hebben van 12 - 15 m ( lengte), 1,8 - 2 m ( breedte) en
2,0 - 2 ,5 m (hoogte). De gaten tuss en de stammen worden met fijnere takken goed

dicht gestopt, vervolgens wordt de mi jler met gras en daarover een laag aarde
afgedekt . Zowel het maken als het branden va n een mijler is vakwerk.
De juisT grootte van de luchttoevoergaten en de uitlaatgaten en de variatie
daarin Tijdens het branden alsmede hun orientatie t.o.v. de wind zij n van groot
belang en vereisen de nodige deskundigheid. Voor e en aantal mijlers i s het dus
noodzakelijk om ~J1eskundige leiding t e laten geven aan een groep arbeiders
( loka le krachten, d it i.v. m. huis vest i ng) d i e zijn instrukties dan steeds op volgen.
Zo is h et bijv. nood zakeli jk ' at: er ook

1

s nachts 1 of 2 personen bi j de mij -

ler s de wacht h uden, d it om eventuele spont aan ontstane extra gaten s nel te
dichten ( gebeurt d it ni e t , dan kan d e hele mijler in één na cht verbranden).
3

I n éé n .mijler· kunnen ± E.O m hout verwerkt worden, per ha betekent dit !3
mi jlers. Een mij l er l evert 200

~ 300

za kken~ 15 - 20 kg houtskool op (af-

hanke lijk van bostype~ hoe.vee1he i· eerder verwi jderd waarde-soorten etc.) .
Per mijler zij n :t

marJ

3

.!"

S ,Jur / dag bezig gedurende 2 .reken.

Hierbij zijn iribegrepen : ·,rel1ëIJ bon?en
afd ich-ten, brar.,cten, leegba1en :~te:.
per-

r:w,.

'.Jel•

n stukken zagen, transport naar mij ler ,

l i5 tgaande

,1ag bE-, tek.en-t rl 1.i' dat d1= apbc:::5 dskosten _per- ba. :1. J:J.50 ST'l. bedragen,

waa-r·bi - d e ·, E-, :, 2.ge1 ·;,;nJJ.r.:,l! ;~i J L r1aa.r rpa t1:..,_ me
kent dar oer

van eer, ar.·be:i.dsJ.oon va n 30 SFl.

Jîd.

'.JP ·:'!en

l<of:>'t.(m 3.UTo.::,·,anspO)

1 u;l~ .,,dit "a'"

<ie

t,

·o. &

,10-· :ro--verdien~,te

~A.1-:i<:en f-•t '.:".

f,-oin

<

)

h°"' b; \c..oc.l I ha

,ne t Jnf':er- r11i i l e.cs wer•J<t. Dit bete-lt'

van 85( à >l~'.'iO SFL kan :r.'ekenen

( excl.

'
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De houtskool produktie dient bij voorkeur in de drogere perioden te gebeuren,
hoewel men de mijlers middels zinkplaten ook effectief tegen regen kan beschermen.
Houtskool-produktie op grote schaal
Zoals al eerder opgemerkt betreft het hier produktie voor de lokale markt.
De wereldmarktprijzen liggen tussen 180 en 240 US $/ton (schone houtskool,
voor industriële doeleinden maar ook gewone barbeque houtskool). Hiervan
moeten echter wel transportkosten (zeeschepen) afgetrokken worden, waardoo~ het alleen maar mogelijk is effectief te produceren wanneer men duizend en ha's bos per jaar tot houtskool verwerkt. Aangezien de Surinaamse
sa.~e~leving momenteel niet in staat is voor deze enorme oppervlakken een
zinvolle bodembestemming te geven, lijkt dit vooralsnog niet haalbaar.
LEB-experimenten in de jaren zeventig hebben aangetoond dat e.e.a. technisch
zeker haalbaar is, en ook dat er een exportmarkt voor de houtskool bestaat,
alleen bleef de uiteindelijke bestemming v.d. bodem een probleem. Nieuwe
bosaanplanten

bleken weinig succesvol. :

lage produkties (o. a. pinus) en/

of slechte groei van diverse gecultiveerde waarde-soorten. Verder vereisen
dergelijke aanplanten zeer hoge investeringen: arbeiders (inplanten, wieden bemesting (door de houtskoolwinning zijn een groot deel van de voedings stoffen onttrokken) etc. Investeringen die men, in tegenstelling tot de
landbouw, pas na zeer lange tijd (bijv. 80 jr.) weer kan terug verdienen.
Een andere, vermoedelijk betere mogelijkheid is de zgn. bosverjonging, waarbij de niet- waarde-soorten worden weggekapt, waardoor de overblijvende
bomen sneller zullen groeien.

Literatuur
Westerink, R.M., 1990

Enige ontginningsaspekten.
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on-en leefklimaat Ephra ms 1egen
1~ wordt verbeterd
Verschillende

wegen

van

1hraimszegen verkeren in
hte staat en waterafvoerfa•
·;en, zoals hoofdlozingen
nzer ""îjn verstopt.
,e klachten werden ander"""'l onder de aandacht van
rr, mister Harnarain Jan ki per•
ng qm Openbare Werken
(' \l I gt:bracht bij diens bezoek
a... , de woonwijk.
Samen met leden van de Distrikts-en Regionale Raad werd
et-11 inspektie uitgevoerd. De
genoemde leden herinnerden
eraan dat kort voor de verkie•
zing van 1987 voorbereidingen
werden getroffen om wegen te
bestraten, maar dat het daarbij
is gebleven.
De ·voorlichtingsdienst van
OW bericht over het werkbe•
· zoek:

heer en onderhoud van het
O.W. de hoofdlozinge11 de zogenoemde primaire lozingen.
Volksgezondheid het•ft de
zorg over onder andere de sloten, greppels, trenzen, de zogenoemde secundaire • en ter·
tiaire lozingen.

WERKAFSPRAKEN
Naar aanleiding hiervan werden

werkafspraken gemaakt dat in
elk geval de Ephraimszegenweg
door Openbare Werken in rijdbare staat zal worden gehou•
den.
Met betrekking tot de ontwi
tering zal O.W. op korte ter•
mijn een ontwaperingsplan van
dit gebied opstellen, waarna
het zal worden voorgele11d a, 1
de Regionale Raad en Distr·
raad alvorens
t de uitvo
ring wordt begonnen.
Ten aanzien van het openbaar

vervoer zullen door 0. W
ten dienst staande mi
worden gebruikt om het
port van passagiers te v,
ren.
Tot slot rleed de bewin
een beroep or c!e Re~
en Dist ib. ~raat! IE den c
11. oners van dit gebied ts?
verer on, 1 11 oun- ,
mil ieu 11i ti> v rvull
op o te zien riat dt' 1,
en c1uikers schoon wow.
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VERKAVELAARS
\ERDWENEN
Ook werd de aandacht van de
bewindsman gevraagd voor het
feit dat destijds het projekt
Ephraimszegen werd verkaveld,
maar de wegen zijn, niet aan de
overheid overgedragen.
De verkavelaars hebben hun
geld binnen en zijn nu onvind·
baar. Enkele zouden zelfs reeds
geruime tijd in het buitenland
zitten.
Dit gebied loopt bij de minste
regen al onder water met alle
, gevolgen van dien. Er zijn veel
, verstoppingen in de loosleidin•
gen. Het openbaar vervoer is
erg teruggelopen; soms komen
er helemaal geen bussen.
In de regenperiode veranderen
de wegen in modderpoelen. De
minister bracht, na het aanho•
ren van de diverse problemen,
wat zijn Ministerie betreft, m~ar
voren dat OW verantwoordelijk
is voor het totale wegennet in
Groot-Paramaribo, dus ook de
zandwegen. Voor wat betreft
de waterhuishouding zijn in be•

'i

/
Rondgeleid door leden van de Distrikts- en Ressortraad heeft minister Harnarrzi '
Jankipersadsing zich georiënteerd op Ephraimsze,!en. Op de foto van links naar
rechts voorzitter Ch. Veira van de Ressortraad, ressort Ephraimzegen, ressortraads
ua Kanhai, hoofd onderhoud wegen van Openbare Werken R. Tjin A Lim, de bestuursopzichter van het ressort Latourprojekt, direkteur H.Blinker van OW en de
minister.

