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HOOFDSTUK l : INLEIDING.
De heren Pengel en Pocorni hebben de heer Westerink benaderd
met het verzoek informatie te verstrekken over de bodemgesteld-

•

heid van de plantages Corpinabo en La Bonne Aventure in het district Para. Tevens werd hem verzocht de mate van geschiktheid
van de bodem aldaar voor de grootschalige teelt van ananas aan
te geven. In het onderhavige rapport worden allereerst de eisen
en toleranties van ananas ten aanzien van de bodem, de topografie
en het klimaat uitgewerkt. In het daarop volgende hoofdstuk wordt
aan de hand van bestaande literatuurgegevens de bödemgesteldheid
van het gebied besproken, waarna er verslag gedaan wordt van de
veldbezoeken die hebben plaatsgevonden. Tot slot worden enige
voorlopige conclusies getrokken over de geschiktheid van de
bodem voor de teelt van ananas en worden enige adviezen gegeven.
HOOFDSTUK 2 : LANDGESCHIKTHEIDSCLASSIFICATIE VOOR DE GROOTSCHALIGE
TEELT VAN ANANAS.

2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden een aantal landkwaliteiten besproken
die van belang zijn voor de groei en produktie van ananas. Onder
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een landkwaliteit wordt verstaan: een complexe hoedanigheid van
land, die op specifieke wijze invloed uitoefent op de geschiktheid van land voor een specifiek landgebruik (F.A.0.1976). Per
landkwaliteit worden één of meer land- en/of bodemeigenschappen
besproken die tezamen de betreffende landkwaliteit bepalen. De
volgende relevante landkwaliteiten worden besproken:
- Bewortelbare diepte .
- Vochtvoorziening.
- Zuurstofvoorziening,van de wortels.
-,Yo~rziening van voedingsstoffen .
- Bufferend vermogen voor kunstmest.
- De zuurgraad van de bodem .
- Afwezigheid van toxiciteiten.
- Structuurstabiliteit
- Bewerkbaarheid.
- Weerstand tegen erosie .
- Vrijheid van verkaveling .

Voor dit hoofdstuk is vnml. gebruik gemaakt van Jubitana en
Muller ( 19 8 9 ).
2..:2. BewQrtelbare diepte.

•
•

De bewortelingsdiepte bedraagt over het algemeen 15 cm .
Bij grote varieteiten kan deze zelfs 25 - 30 cm bedragen.
Geadviseerd wordt om)nadat het terrein onkruidvrij is gemaakt,
het te ploegen, te eggen en tenslotte te egaliseren .
Voor een goede groei en produktie is een goede doorworteling noodzakelijk. Hoe dieper de wortels in de bodem kunnen
dringen, hoe meer voedingsstoffen en bodemvocht er voor de
plant beschikbaar zullen zijn. Beperkingen kunnen optreden
indien er compacte bodemlagen voorkomen of bodemlagen met een
zeer geringe wortelruimte (=poriën groter dan 0,18 mm). Ook
zullen er beperkingen optreden indien de bodem veel grind
(2-20 mm) en/of stenen (>20 mm) bevat.
Kriterium: diepte van de zone met meer dan 5% wortelruimte.
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Klasse

Waardering

dieper dan 30 cm

weinig of geen beperking

20

-

30 cm

matige beperking

10

-

20 cm

sterke beperking

minder dan 10 cm

zeer sterke beperking

,KJ;:.iterium: grindigheid en/of stenigheid over de bewortelbare
diepte .
Klasse

Waardering

0

-

20 vol.%

weinig of geen beperking

20

-

35 vol.%

matige beperking

50 vol.%

sterke beperking

50 vol.%

zeer sterke beperking.

35

Verder kunnen er beperkingen optreden wanneer er toxische lagen
in de bodem voorkomen. In 2.8. zal hierop verder worden ingegaan.
Ook is voor een optimale doorworteling een goede zuurstofvoorziening noodzakelijk (zie 2.4.}.
2w3. Vochtvoorziening
Ananas vertoont een hoge mate van droogteresistentie. Een

r
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goede groei en productie van ananas is mede afhankelijk van
een optimale vochtvoorziening. Deze.is afhanke jk van een
aantal factoren
a. Neerslag. De ananasplant kan groeien onder een brede range
van neerslagcondities. Goed verspreide neerslag van 50 - 100 mm
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Uit figuur 1. blijkt dat de gemiddelde neerslag alleen in de
maanden september en oktober beneden de 100 mm ligt. Niet alleen
de gemiddelde neerslag is van belan~, doch ook de frequentieverdeling ervan. In figuur 2. wordt voor het meteostation Cul-
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Figuur 2 : Frequentieverdeling
ván de neerslag uitgedrukt in
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overschrijdingskansen.
Naar : Kamerling, 1974.
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tuurtuinjdat in grote lijnen een zelfde neerslagpatroon vertoont
als het meteostation Republiek, de kans

aang~geven dat een be-

paalde neerslag in een bepaalde maand optreedt. Zo valt af te
lezen dat in de maand december in 10% van de jaren de neerslag
300 mm of meer bedraagt, in 25% van de jaren 250 mm of meer, in
50% 180 mm of meer etc. Uit deze figuur kan geconcludeerd worden dat in ongeveer 25% van de jaren de neerslag in de kleine en
de grote droge tijd onder de eerder genoemde waarde van 50

mm

komt.
b. De relatieve luchtyochtighaid... De hoge mate van droogteresistentie van ananas is mede te danken aan het feit dat dauw
en ander vocht via de V-vormige bladeren in de bladoksels wordt
geadsorbeerd door de wateropslagcellen (trichornen). Vanwege de
grote luchtvochtigheid van het surinaamse klimaat, zal gedurende
de meeste avonden en nachten de relatieve luchtvochtigheid boven
de 100% stijgen, hetgeen tot dauwvorming zal leiden .
c.

~e infiltrgtieçap_aci,t,.eit.(=hoeveelheid neerslag die per

tijdseenheid in de bodem kan dringen) en de doorlatendheid (=de
hoeveelheid water die per etmaal door de diverse bodemlagen kan
stromen). Op bodems met een geringe· infiltratiecapaciteit en/of
geringe doorlatendheid en op sterk hellendt.bodems, zal een aanzienlijk deel van de neerslag over het bodemoppervlak of vlak
daaronder (in de humeuze bovengrond) naar de kreken of trenzen
stromen, en

dus niet bijdragen aan de vochtvoorraad van de

bodem. Van groot belang hierbij is ook de neerslagintensiteit .
d. De capillaire opstijging (= de hoeveelheid water die per dag
vanuit het grondwater via microporiën opstijgt). Tot hoogten
van 20 tot 70 cm boven het grondwater kan er, bij een voldoende
doorlatendheid van de bodemlagen, sprake zijn van een aanzienlijke vochtleverant~e aan de wortels.
e. Het vochtbergend vermogen van de bodem. In perioden waarin
de verdamping door de plant (naar schatting± 2mm/dag) groter
is dan de neerslag, zal de plant gebruik maken van d~ vochtvoorraad van de bodem. Hieronder verstaan we de hoeveelheid voor
de plant opneembaar vocht die in de bodem tegen de zwaartekracht

•
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in wordt vastgehouden. Zij is afhankelijk van de vochtcapaciteit van de bodem (volume% poriën tussen 0,03 en 0,0002 mm) en
de bewortelingsdiepte.
Khiteri.uill: vochtbergend vermogen over de bewortelingsdiepte
Klasse

> 60

Waardering
weinig of geen beperking

mm

40

-

60 mm

matige beperking

20

-

40 mm

sterke beperking

L

2.4.

20 mm

zeer sterke beperking

ZJJ..urstorvoo~zienjug van de wortels.,.
Voor een goede groei en productie van ananas is het van belang

dat de wortels optimaal functioneren. Hierbij is het ~oodzakelijk
dat de wortels over voldoende zuurstof beschikken. Dit laatste
is afhankelijk van:
a. De grootte van de luchtcapaciteit van de bodem. Hieronder
verstaan we dat deel van het bodemvolume dat onder goed ontwaterde omstandigheden met lucht gevuld is (= poriën groter dan
0,03 mm). Volgens de literatuur is voor een goed functioneren
van de wortels

tenminste 10

à

15 % noodzakelijk.

Bodemlagen die door compactie of door inspoeling sterk zijn
verdicht,hebben in het algemeen zeer lage waarden voor de luchtcapaciteit. De beworteling in.deze bodemlagen is ·dan ook meestal
beperkt of zelfs geheel afwezig. Hoewel er vanuitgegaan wordt
dat er voor het inplanten geploegd zal worden, is het vanwege
de zeer lage structuurstabiliteit niet te verwachten dat de
luchtcapaciteit

hierdoor zal toenemen .

b. D ~ - Slechtdoorlatende bodemlagen zullen waterverzadiging veroorzaken in het bovenliggende deel van de bodem.
Ook een hoge grondwaterstand zal tot waterverzadiging leiden.
Voor de wortels betekent dit dat ZlJ de opname van voedingsstoffen en vocht zullen beperken of zelfs geheel staken, hetgeen tot produktiedaling leidt. Wanneer de waterverzadiging van
lange duur is, kunnen de wortel$ gaan rotten en allerlei ziekten
gaan vertonen. Een van de hoofdeisen die ananas aan de bodem

1

•
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stelt is een goede ontwatering.
Kriterium: hoogte grondwaterspiegel in de regentijden.
Klasse

Waardering

dieper dan 60 cm

weinig of geen beperking
matige beperking

60

-

45 cm

30 cm
ondieper dan 30 cm
45

sterke beperking
zeer sterke beperking

De mate van ontwatering kan in het veld worden afgeleid

uit

profielkenmerken (bleke, grijze en fletsgele kleuren binnen

*

.

100 cm), de vegetatie, het voorkomen van kawfoetoes, de topografische positie (o.a. hoogteligging ten opzichte van de
kreken) en de hoogte van de grondwaterstand. Door de aanleg
van een ontwateringssysteem (bedden en trenzen) aangesloten
op een adequaat functionerend systeem van kanalen en sluizen/
'

1
1

gemalen kan de ontwatering verbetert worden. Geadviseerd wordt
om e.e.a. door een cultuurtechnicus uit te laten werken.
2.5. Voorziening van voedingsstoffen.
Ananas heeft grote hoeveelheden stikstof en kalium nodig, en
en verder magnesium en kleine hoeveelheden fosfaat, calcium en
ijzer om optimaal te kunnen groeien en te produceren.
De T.E.B. is een maat voor de hoeveelheid Na, K, Ca en Mg die
geadsorbeerd zit aan de bodemdeeltjes en dus beschikbaar is voor
de plant.
Kriterium

T.E.B. in meq/100 gr grond.

Klasse

Waardering

>5
2 - 5

Weinig of geen beperking

L. 2 .

Sterke beperking.

Matige beperking

Verd~r kunnen er bij de afbraak van verweerbare mineralen en
organische stof voedingsstoffen vrijkomen.
Indien een of meer voedingsstoffen in onvoldoende mate in
de bodem voorkomt dan dienen zij door bemesting te worden toe-

.

gediend. Hoeveelheid en aard van de bemesting hangen enerzijds
af van de hoeveelheden voedingsstoffen die de ananasplant jaar-

*) duiden op een onvolkomen tot zeer slechte ontwatering

•

•
•
•
•
••
•
•
•
•
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lijks aan de bodem ontt~ekt en anderzijds van de hoeveelheid
voedingsstoffen die zich in de bodem bevinden. Geadviseerd
wordt om dit door een landbouwkundige uit te laten zoeken.
Bufferend vermogen voor kunstmest •

2.6.

Voor ananas worden verschillende soorten bemesting toegepast t.w. bladbemesting (korrel- en sprayvorm) en bodembemesting (korrels). Vooral op goed doorlatende bodems, waar de
uitspoeling van meststoffen groot is wordt,vaak gebruik gemaakt
van bladbernesting. Indien bodembemesting wordt toegepast is
het bufferende (vasthoudende) vermogen voor kunstmest van belang.
Kriterium

C.E.C.-effectief

= bufferend vermogen voor kunst-

mest= een maat voor de hoeveelheid voedingsstoffen
die de bodem kan vasthouden tegen uitspoeling door
het percolerende neerslagwater.
Klasse

> 3, 0

Waardering
weinig of geen beperking

1,5 - 3,0

matige beperking

0,5 - 1,5

sterke beperking

L..

0,5

(meg/100 gr.grond).

zeer sterke beperking

2.7. De zuurgraad van de bodem.
De pH (zuurgraad van de bodem) is een maat voor de hoeveelheid zuur in de bodem. Hoe lager de pH is hoe zuurder de
bodem is. Lage pH-waarden gaan samen met lage produkties •
Optimale groei en produktie van ananas vindt plaats bij een
pH-H 2 o van 5,0 - 6,5 (Smooth Cayenne) en 4,5 - 5,5

(Red Spa-

nish). Dit heeft te maken met de volgende factoren
a. Bij lage pH-waarden neemt de oplosbaarheid van mangaan-en
aluminium verbindingen sterk toe. Mangaan en alurniniu~ kunnen
dan in toxische

(giftige) concentraties in het bodemvocht

voorkomen. Hoe lager de pH, hoe ~roter deze concentraties zijn .
Een te hoge aluminiumconcentratie leidt tot aantasting van het
wortelstelsel : de wortelontwikkeling neemt af, wortels kunnen
kort en dik worden en rotte plekken kunnen verschijnen. Aluminium

J

•
•
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heeft de neiging zich op te hopen in de wortels, hetgeen weer
ongunstig is voor de opname en transport van calcium en fosfaat
in de plant. Ook zal de hoeveelheid beschikbaar calcium, magnesium en fosfaat in de bodem lager zijn bij hoge aluminiumgehalten,
hetgeen tot gebreksverschijnselen en lagere produkties leidt.
b. Een lage pH gaat meestal gepaard met een lage waarde voor de
C.E.C.-effektief en daarmee met een laag bufferend vermogen voor
kunstmest (=vermogen van de bodem om door bemesting toegediende
voedingsstoffen vast te houden tegen uitspoeling).
c. Hoe lager rle pH is, hoe geringer de hoeveelheid beschikbaar
fosfaat in de bodem is. Bovendien zal bij een lage pH een aanzienlijk deel van de door bemesting toegediende fosfaat gefixeerd
worden en niet beschikbaar komen voor de plant.
Op gronden met een te lage pH zal het dus noodzakelijk zijn
om door middel van bekalkin.g de pH op een hogere waarde te brengen, bij voorkeur 5,5 tot 6,0. Wordt de pH nog verder verhoogd
dan kunnen er tekorten aan o.a. mangaan en fosfaat ontstaan.
Bo~en pH 6,0 neemt de beschikbaarheid van deze voedingsstoffen
namelijk af. Men dient wel de kosten van bekalking af te wegen
tegen de te verwachten opbrengstverhoging. Om de toe te dienen
hoeveelheid kalk te berekenen is bodemchemisch onderzoek noodzakelijk.

Kriterium

de pH van de grond (pH-H

Klasse
5,0

2

o).

Waardering
6,5

weinig of geen beperking

4,5 - 4,9 of 6,6 - 7,0

matige beperking

4,0 - 4,4 of 7,1 - 7,5

sterke beperking

~

Smooth Cayenne.

4,0

of

~7,5

zeer sterke beperking

Kriterium: de PH van de grond (pH-~

2

o).

Red Spanish.

Klasse

Waardering

4,5 - 5,5
4,0-- 4,5

weinig of geen beperking
matige beperking

3,5 - 4,0

sterke beperking

~

3,5

zeer sterke beperking

2.8. Afwezigheid van toxiciteiten
Voor de meeste landbouwgewassen geldt dat hoge zoutgehalten
van de bodem leiden tot lage produkties en kwaliteitsverlies.

•

Bij welk zoutgehalte dit voor ananas zal optreden is vooralsnog
onbekend .
Bodems met een hoog kalkgehalte ( meer dan 2%) zijn ongeschikt voor de teelt van ananas. Hoge kalkgehalten gaan samen
met hoge pH-waarden (>7,0) en daarmee met lage waarden voor de
hoeveelheid ijzer in de bodemoplossing.

Een tekort aan ijzer

veroorzaakt chlorose. De chlorose kan men opheffen door behandeling van de bladeren met een oplossing van ijzerzouten of door
het toedienen van ijzersulfaatkristallen aan de wortels. Behandeling is echter niet feasibel op commerciële basis.
Ook gronden met een hoog mangaangehalte veroorzaken chlorotische planten. De mangaan zet oplosbare ijzerverbindingen

■

nml. om in onoplosbare, waardoor er ijzergebrek optreedt, en
daardoor chlorose ontstaat. Het mangaangehalte van de bodemoplossing is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid vaste mangaanverbindingen, het zuurstofgehalte van de bodem en de pH.
Vermoedelijk kunnen er bij waarden boven de 4 ppm problemen
verwacht worden .

•

2.9. Structuurstabiliteit.
Bodems met een geringe structuurstabiliteit zijn gevoelig
voor compactie en verslemping,waardoor de groei en produktie van
ananas negatiefbeinvloedt wordt. Onder verslemping verstaan we
het dichtslaan van de bovengrond, als gevolg van het inslaan van
de regendruppels op een kaal bodemoppervlak. Dit leidt tot een
sterke afname van de infiltratiecapaciteit en een toename van
de kans op bodemerosie. Compactie leidt tot afname van de infiltratiecapaciteit, doorlatendheid en de wortelruimte en

lucht-

,,

capaciteit. Bodems met een laag organisch stof gehalte, een hoog

~

stof (silt) gehalte en een laag ~jzergehalte hebben in het algemeen een geringe struktuurstabiliteit.

Ook speelt het vocht-

gehalte in de bovengrond een belangrijke rol (hoe hoger, hoe
lager de structuurstabiliteit). Dit laatste is o.m. afhankelijk
van de neerslag, de doorlatendheid van de bodem en de grondwaterstand.

Men kan het gevaar voor compactie en verslemping verminderen
door:
a. Een goede ontwatering.

•

b. Handontginning toepassen of een zo voorzichtig mogelijke machinale ontginning in de droge tijd, waarbij de vruchtbare humeuze
bovengrond zoveel mogelijk gespaard wordt. Eénarmige graafmachines
verdienen hierbij de voorkeur boven dozers. Vanwege het feit dat
de meeste bodems in Suriname van nature (zeer) arm zijn aan voedingsstoffen {uitgezonderd de schelpritsen en de kleiplaten van
de Jonçe Kustvlakte), en vanwege het feit dat een groot deel
van de aanwezige voedingsstoffen zich in de humeuze bovengrond
bevindt, wordt aanbevolen de mogelijkheden van handontginning te
overwegen. De kosten hiervan zijn vrijwel hetzelfde als van
machinale ontginning. Uit proeven in Peru bleek dat er op handontgonnen blokken 1,5 tot 3 keer hogere opbrengsten werden behaald.
Een nadeel is dat men blijft zitten met boomstromken (stobben),
hetgeen de eventuele mechanisatie hindert en minder planten per
ha toelaat.
c. Een h ~ i s c h stofgehalte in de bovengrond handhaven
door het inzaaien van gras of andere bodembedekkers direkt na

Il
Il
Il
Il

•
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de ontginning. Hierdoor wordt ook de bodem beschermt tegen de
inslag van regendruppels.
d. Het ploegen van de grond, indien mogelijk, onder zo droog
mogelijke weersomstandigheden laten plaatsvinden.
2.10.Eewerkbaarheid.
Zoals al eerder is opgemerkt dient er voor het inplanten
geploegd te worden. In dit

verband speelt de bewerkbaarheid

van de bodem een belangrijke rol. Bodems met veel (70,1%) stenen
(>2cm) en/of veel (72%) grind (D,2-2 cm) worden geacht

sterke

beperkingen op te leverep. Bodems met een hoog kleigehalte

( ✓ 40%)

zijn in het algemeen moeilijk te bewerken. In de droge tijden is
de bodem te hard, in de regentijden te plastisch (kleeft aan de
ploeg). Dergelijke bodems zijn het best te bewerken op de overgang van de regentijd naar de droge tijd en omgekeerd.

•
•
•
•••
•
•
•
•
•
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2.11. Weerstand tegen erosie ..
Van

ananas is het bekend dat het zelfs in het volwassen

stadium, slechts ten dele de bodem bedekt (naar schatting 2050 %) . Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een bodembedekker, gras of landbouwplastic tussen de ananasplanten, is er
een hoge mate van erosiegevoeligheid te verwachten.
Kriterium: helling (in%).
Klasse
L. 2

Waardering
weinig of geen beperking

2 - 6

matige beperking

6 -

sterke beperking

15

15 - 25
~

25

zeer sterke beperking
extreme beperking

2.12A Vrijheid van verkaveling .
Afhankelijk van het te kiezen bedrijfstype (grootte in ha)
zal het van belang zijn om de vorm en de afmetingen van geschikte bodemeenheden te beoordelen. Kleine en/of langgerekte,
smalle bodemeentlden zullen bij grootschalige teelten beperkingen opleveren. Ook het feit of de bodems over aanzienlijke
oppervlakken min of meer homogeen zijn (bijv. Zanderijplateaus)
of juist heterogeen zijn (bijv. afwisseling ritsen en zwinnen
in ritsenbundels van de Jonge Kustvlakte)

speelt een belangrijke

rol bij de beoordeling van de mate van geschiktheid voor grootschalige teelten .
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HOOFDSTUK 3

DE BODEMGESTELDHEID VAN DE PLANTAGES
CORPINABO EN LA BONNE AVENTURE.

3 .1. J;nleiding.

1

In 1977 is het gebied waarin de betreffende plantages gelegen zijn gekarteerd door de Dienst Bodemkartering (Edelman en
Kartoredjo, 1978). Een gedeelte van de bodemkaart, alsmede een
..

herschreven versie van de legenda zijn als bijlage aan dit rapport toegevoegd. In totaal heeft de Dienst Bodemkartering op de
betreffende plantages ongeveer 100 boringen ver_richt (ligging
zie bijlage 1). Door de schrijver van dit rapport zijn in het
archief van de D.B.K de bijbehorende boorstaten en maaiveldschetsen bestudeerd en vergeleken met de bodemkaart. In het
l~dels½J.

algemeen kan gesteld worden dat het kaartbeeldYgoed overeenkomt met de boorgegevens. In het bijbehorende rapport zijn een
tweetal profielkuilen (met bodernchem.ische gegevens) weergegeven.
Een van deze kuilen is direct ten zuidoosten van de afslag naar
Matawaribo gelegen.
Verder is er in 1985 door de Dienst Bodemkartering een detailveldkartering verricht op de nabijgelegen Welgelegen Savanne,
die qua bodemgesteldheid overeenkomt met die van de plantages

•
•
•Il
•
•
•
•

Corpinabo en La bonne Aventure.(Windmeijer en Bliek, 1986). In
het karteringsrapport worden een viertal profielkuilen, met bijbehorende bodemchemische en bodemfysische gegevens besproken.

2

Verder is er in 1982 door de Dienst Bodemkartering een
profielkuil beschreven op km 29 van de Kennedy Highway (werkgroep SCL, 1982) .
3.2. Beschrijving

van het landschap.

Het gebied is gelegen in de Oude Kustvlakte, die ongeveer
100.000 jaar geleden gevormd is bij een zeespiegel die enkele
meters hoger was dan de huidige. De Oude Kustvlakte bestaat uit
het Lelydorp of Oude Ritsen Landschap, dat overwegend uit zandige

.

afzettingen bestaat en het zuidelijk daarvan gelegen Para of
Oude Zeeklei Landschap, alwiar geen zanden voorkomen. In de

laatste ijstijd

70.000 - 10.000 jaar geleden) is onder invloed

van een ±100 rn lagere zeespiegelstand de Oude Kustvlakte sterk
door erosie aangetast, waardoor de Oude Kustvlakte nu bestaat
uit een ontelbaar aantal (schier)eilanden van enkele tot hon2
derden km groot, omgeven door erosiegeulen. De (schier)eilanden
worden omgeven door een sterk vertakt stelsel van erosiegeulen
(100 - 1000 m breed; hoogteligging O - 2 m+NSP). De (schier)eilanden worden aangeduid

met de term schollen. Deze schollen

bestaan uit zwak golvende plateaus (hoogteligging 2 - 7 m +NSP)
waarin soms ondiepe depressies voorkomen (restanten van toenmalige getijdegeulen) en flauwe hellingen naar de erosiegeulen
(flanken).
In het zuidelijke deel van de Oude Kustvlakte komen 8pduikingen van het Zanderij Landschap voor (hoogteligging 8 - 10 m
+NSP). Dit landschap is 2,5 - 7 mi

oen jaar geleden gevormd.

Op grond van de bodems wordt er een onderscheid gemaakt in
gebleekte (witte)

zanden enerzijds en de ongebleekte zanden

en lemen anderzijds, die meestal een geelbruine kleur hebben.
In figuur 3 is een schematische dwarsdoorsnede door het
gebied weergegeven.
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~ Pliocene afzettingen

( Zanderij

zanden en lemen)

~ Pleistocene afzettingen (Oude Zeeklei of Para doti)

~

Holocene afuttingen

(Jonge Zeeklei)•

(naar: Edelman en Kartoredjo, 1978).

Figuur 3

Schematische dwarsdoorsnede

door het gebied

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.3. De bodem.
De legenda van de bodemkaart geeft aan

dat er in het gebied

diverse bodemtypen voorkomen. Vanwege hun zeer geringe verbreiding zal er op de Zanderij bodems

(eenheid 3.2.1.) niet verder

worden ingegaan. Ook de bodems van de erosiegeulen zullen verder
niet besproken worden vanwege het feit dat zij ongeschikt zijn
voor de teelt van

ananas.

De schollen worden onderverdeeld in plateaus en flanken.
Op de scholplateaus kunnen we een onderscheid maken tussen de
wat hoger gelegen delen, die gekenmerkt worden door het ontbreken van kawfoetoes en de wat lager gelegen delen die steeds
kawfoetoes vertonen, hetgee~ duidt op een{zeer)slechte ontwatering (drainage), die gepaard gaat met een waterlaag van
enkele dm's op het bodemoppervlak in de regentijden. Ook de
flanken (hellingen naar de erosiegeulen) worden steeds gekenmerkt door het voorkomen van kawfoetoes. Deze verschillen in
ontwatering komen niet tot

uitdrukking in de overige bodem-

eigenschappen .
De scholbodems (eenheden 2 .1.1. ,. 2 .1. 2. en 2. 2. 1.) bestaan
in het algemeen uit een 15 tot 50 cm dikke vaag of ongevlekte,
grijs(geel)bruine, soms gebleekte,

(zware) stofleem bovengrond,

eel"l

die tamelijk abrupt overgaat invsterk (meestal rood en/of paars)
gevlekte ondergrond

die uit stugge (compacte) stofklei bestaat.

Het stofgehalte (deeltjes van 0,002 - 0,05 mm) in de bovengrond
bedraagt meestal 60 - 80 %, in de ondergrond meestal 40 - 60 %.
Op de plateaus komen plaatselijk depressies voor die opgevuld
zijn met met lateraal aangevoerd materiaal. De bovengrond kan
daar zeer ho§e stofgehalten vertonen (tot 90%).
In het zuidelijke deel van het gebied komen bodems voor die
qua uiterlijk sterk lijken op de hierboven omschreven bodems,
doch afwijken door een veel hoger zandgehal te (eenheden 2 .1. 3.,
2.1.4. en 2.1.5. op de bodemkaart). Het betreft hier zogenaamde

.

mengprofielen, waarbij of een dunne laag oude zeeklei rust op
een zand-of leemondergrond (Zanderij afzettingen) of aan de bovenzijde
is bedekt door een zandig verspoelingsdek afkomstig van zuidelijk

•
•
•
•
•
•
•
•

gelegen Zanderij heuvels. Door homogenisatie door de bodemdieren
(wormen en mieren)

is dan de huidige midgrofzandige ( zware)

leem

textuur ontstaan.
3.4. Bodemchemische ei~enscnappeu.
Zoals al eerder opgemerkt zijn er door de Dienst Bodemkartering 7 profielkuilen in scholbodems (oude zeeklei) beschreven.
De nu volgende tekst is een samenvatting van deze gegevens:
-De zuurgraad van de bodem (pH-H 2o) is (zeer) laag : 4,4 - 5,4
in de bovengrond (O
~30 cm) en 4,5 - 5,7 in de ondergrond.
-De hoeveelheid aan de bodemdeeltjes geadsorbeerde basen (TEB)
is (zeer)laag: 0,16 - 1,25 meq/100 gr. grond in de bovengrond,
waarbij de hoogste waarden samengaan met hoge organisch stofgehalten. In de ondergrond is de T.E.B. zeer laag :0,11 - 0,88.
Opvallend zijn de zeer lage gehalten aan kalium en vaak ook
aan calcium: meestal slechts 0,01 meq/100 gr.grond.
-Het bufferende vermogen voor kunstmest is laag in de bovengrond:
0,64 - 1,91 meq/100 gr.grond. Ook hier blijken relatief hoge
waarden samen te gaan met hoge organisch stofgehalten. In de
stofkleiondergrond komen hogere waarden voor : 2,04 - 4,26
hetgeen matig tot hoog te noemen is .
-De aluminiumverzadiging is zeer hoog: 48 -

90 %.

-Het organisch stofgehalte varieert in de humeuze bovengrond
sterk : 0,3 - 2,0 %.
Resumerend kan gesteld worden dat de scholbodems qua bodemvruchtbaarheid zeer arm zijn .
N.B. Er zijn geen cijfers betreffende het gehalte aan beschikbaar
fosfaat voorhanden. Vermoedelijk is dit echter zeer laag .
3. 5. Bodemfysische e.(genschappen .
-De wortelruimte (=volume-% porien groter dan 0,18 mm)

is

laag: 2,4 - 6,0 % in de (zware)stofleem bovengrond (0 -±30
cm). In de stofklei ondergrond is deze zeer laag: 1,2 - 3,2%
-De luchtcapaciteit (=vol.% porien groter dan 0,03 mm)

is zeer

laag: 3,2 - 11,9 %. In de ondergrond komen extreem lage
waarden voor : 1,2 - 4,2 %.
-De vochtcapaciteit (=vol.% porien tussen 0,03 en 0,0002 mm) is
hoog in de bovengrond: 30,8 -

39,8 %. In de ondergrond (zeer)

•
•
•
•
•
•

laag: 2,2 -25,9 %.
-De hoeveelheidbeschikbaar

bodemvocht bedraagt voor de bovenste

30 cm 84 à 111 mm, hetgeen matig hoog te noemen is.
-De doorlatendheid van de bovengrond is onder natuurlijke omstandigheden hoog en in de ondergrond variabel : 0,41 - 5,7
m/etmaal. Opgemerkt dient te worden dat de doorlatendheid slechts
in een profiel bepaald is. Uit metingen elders in Suriname
blijkt

met name de stugge, compacte stofklei ondergrond

vaak zeer ondoorlatend te zijn.
Verder hebben bijna alle bodemfysische bepalingen plaatsgevonden
aan min of meer natuurlijke, ongestoorde bodemprofielen.
Vanwege de geringe structuurstabiliteit van met name de bovengrond
is het waarschijnlijk dat bij ingebruikname (ontbossing, ploegen
etc.)er compactie en verslemping zal optreden, hetgeen zal leiden
tot een sterke daling van de wortelruimte en de luchtcapaciteit
alsmede de doorlatendheid. Vermoedelijk

worden de bodems met

zandbijmenging (eenheden 2.1.3. t/m 2.1.5.) gekenmerkt door een
hogere structuurstabiliteit.
3.6. Qntwatering •
Zoals al eerder opgemerkt worden de lagere plateaudelen
gekenmerkt door een waterlaag van enkele dm's op het bodem •
oppervlak gedurende de regenti-j den. Het is vaak moeilijk uit te
maken of dit veroorzaakt wordt door hoge grondwaterstanden of
door stagnatie van percolerend

neerslag-water op de weinig door-

latende ondergrond. In de droge tijden zit het grondwater vermoedelijk op enkele m's diepte.
De hogere plateaudelen zijn beter gedraineerd. In de regentijden reikt het (grond)water tot aan of in de boveRgrond; in de
regentijden zit het grondwater vermoedelajk op 2 - 3 m diepte.
Vanwege de geringe doorlatendheid van de stofklei-ondergrond
treedt de afvoer van het neerslagwater in de bodem vnml. lateraal
(zijdelings) op door de (zware)

stofleem bovengrond in de rich-

ting van de erosiegeulen.
De erosiegeulen staan het grootste deel van het jaar onder
water (zwampen); de oeverwallen vormen hierbij de relatief hooggelegen, wat drogere terreindelen.

•
•
•
•
•
•
•
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Hoofdstuk 4 : Vers

veldwerkzaamheden

Op 19 en 26 augustus is er een bezoek gebracht aan het betreffende gebied. Helaas bleek er geen ananasaanplant van enige omvang
te zijn, waar ananas op stofleem-op-stofklei bodems wordt geteeld.
Dit is van groot belang omdat er tot op heden nog geen ervaring is
met de grootschalige teelt van ananas op dergelijke bodems.
De bodem van de kleine ánanasaanplant van de hr. Mijnals bleek
uit een zgn. mengprofiel te bestaan: mengsel van para doti en
midgrof Zanderij zand .. Vanwege de vermoedelijk wat hogere struktuurstabiliteit lijkt deze bodem geschikter te zijn voor ananas.
Het achterste deel van de ananasaanplant bleek te liggen in een laaggelegen, drassig terrein. De bovengrond vertoonde hier een zeer hoog
stofgehalte. Vermoedelijk betreft het hier een depressie in het
scholplateau die opgevuld is met lateraal aangevoerde stofdeeltjes
(bodemerosie o.i.v. de mens).
Onder meer voor het bodemkundige onderzoek zijn er in het betrokken gebied een aantal lijnen gekapt. De eerste lijn markeert de
westelijke grens van de plantage Corpinabo. Vanwege het feit dat
er verzuimd is genummerde piketten te plaatsen, was het niet goed
moqelijk de precieze locatie van de diverse boringen vast te stellen.
Van± 150 tot± 300 m vanaf de weg naar Zanderij bleek er zich een
erosiegeul ( zwamp) te bevinden. Deze staat echter ni·et op de bodemkaart aangegeven. Opvallend was verder het veelvuldig voorkomen van
trenzen (oude plantages). Op plaatsen waar hout is uitgesleept blijken ten gevolge van compactie +20 cm diepe sporen voor te komen,
hetgeen duidt op een geringe structuurstabiliteit van de bovengrond.
Uit de controleboringen bleek dat de bodemkaart redelijk klopt met
de waarnemingen in het veld. Alleen bleek er in de de eerste drie
boringen (vanaf de weg naar Zanderij) geen zandige klei (zoals vermeld
op de bodemkaart) voor te komen doch (zware) stofleem op stofklei .
Aangezien het al dan niet aanwezig zijn van bijmenging met zand in
de bodem vermoedelijk alleen d.m.v. boringen is aan te tonen en niet
aan de vegetatie of op luchtfoto's waar te nemen is, kan men zich
afvragen hoe de bodemgrenzen tuss~n de afgeboorde lijnen zijn getrokken. Vermoedelijk is de bodemkaart wat dit betreft minder betrouwbaar. Ook bleek het al dan niet voorkomen van kawfoetoes

-..LID-

in de meeste gevallen niet overeen te komen met de veldsituatie.
Het voorkomen van kawfoetoes is nml. karakteristiek voor de
bodemeenheden 2.1.2 .. 2.1.5. en 2.2.1. Mogelijk
is dit te
dç1.t
wijten aan het feit het onderscheid tussen terreindelen met
of zonder kawfoetoes slechts in het veld goed te maken is.
Op de luchtfoto's zijn de verschillen in ontwatering, en daarmee het al dan niet voorkomen van kawfoetoes veel minder goed
of zelfs helemaal n,· el:

waar te nemen, waardoor wat· dit

betreft de betrouwbaarheid van de bodemkaart minder is.
Tot slot kan opgemerkt worden dat er bij de veldbezoeken
slechts controleberingen zijn verricht in de westelijke grenslijn alsmede een dwarslijn van+ 500 m lengte

Hierdoor is

slechts in een beperkt deel van het betreffende gebied de
bodemkaart gekontroleerd.
Het had aanvankelijk in de bedoeling gelegen vijf dwarslijnen
te laten kappen, maar vanwege problemen met de kappers werd dit

•
•
•
•
•
•
•
1

plan niet volledig uitgevoerd. De opdrachtgevers vonden de
hierboven beschreven controleboringen voldoende om een beeld te
kunnen vormen van de bodemgesteldheid en de betrouwbaarheid
van de bodemkaart .
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HOOFDSTUK 5 : CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
5.1. Inleidinq
Vanwege het ontbreken

van kwantitatieve, in Suriname verkregen

gegevens met betrekking tot de relatie bodem-ananas, is het slechts

•

mogelijk kwalitatieve uitspraken te doen. De geschiktheidstermen
hebben hierbij de volgende betekenis

* Het is te verwachten dat goede produkties worden
Goed geschikt:
gehaald, ook op lange termijn.
Matig geschikt

De produktieverwachtingen liggen lager of de
kosten om tot een

goede produktie te komen

liggen hoger. Het wordt echter (bodemkundig)
verantwoord geacht de betreffende bodemeenheid
in gebruik te nemen.
Weinig geschikt

De produktieverwachtingen zijn laag en/of de
risico's groot. Productieverhoging wordt mogelijk
geacht door landverbetering of verbeterde technieken

Voorlopig ongeschikt: Het land komt nu niet in aanmerking voor het

•
•
•
•
•
•
•
•1
1

beschouwde landgebruikstype. Betere perspectieven worden echter niet onmogelijk geacht
bij ingrijpende landverbeteringsmaatregelen
of bij een verandering in de kosten-baten
verhouding.
Permanent Ongeschikt

Het land komt niet in aanmerking voor het
landgebruikstype.

5.2. Geschiktheid van de diverse bodemeenheden
De erosiegeulen (eenheden 1.1.l. en 1.2.l t/m 1.2.5. in
Bijlage 1) zijn permanent ongeschikt vanwege de zeer slechte
ontwatering, de meestal onvolledige rijping van de klei, het
veelvuldig voorkomen van zgn. potentiële kattekleien (bodems die
na ontwatering extreem zuur worden). Verder vormen de erosiegeulen een onderdeel van de natuurlijke ontwatering en dienen als
als zodanig zoveel mogelijk gehandhaaft te blijven. Verder vormen
de hoge ontginnings-/inpoldering?-/en ontwateringskosten een
sterke beperking.
De Zanderijgronden (eenheid 3.2.1.), die in het uiterste
zuiden van het gebied over enkele ha's voo~komen, zijn vermoedelijk matig geschikt. Elders in Suriname wordt op dergelijke
*)

indien er weinig of geen b2perkingen aanwezig zijn leidt dit tot de klasse
goed geschikt; indien er één of meer rratige b2perkingen aa.I1¼7ezig zijn leidt
dit tot de klc_sse matig geschikt etc.
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gronden met redelijk succes ananas geteeld.
Het grootste deel van het gebied bestaat

uit

Scholgronden: ~ware) stofleem op zeer compacte, sterk gevlekte
stofklei (eenheden 2.1.1., 2.1.2. en 2.2.1.), in het zuidelijke
en westelijke deel van het gebied plaatselijk bijgemengd met
midgrof zand (eenheden 2.1.3. t/m 2.1.5.). Vanwege het feit dat,

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
Il
Il
1

zover bekend bij de schrijver van dit rapport, nergens in Suriname
. .

. .

ana,.,cis

.

met redeliJk succes op dergeliJke grondenvverbouwd wordt, dienen
de onderstaande uitspraken met de nodige voorzichtigheid te worden
beoordeeld.
Vanwege het feit dat de onvolkomen tot zeer slechte ontwatering tot (zeer)sterke beperkingen voor

de zuurstofvoorziening

van de wortels zal leiden, zijn onder de huidige omstandigheden
alleen de hogere plateaudelen te gebruiken voor de teelt van
ananas (vermoedelijk weinig geschikt).
Na aanleg van een adequaat functionerend ontwateringssysteem
zal deze beperking

worden opgeheven, hoewel de geringe

luchtcapaciteit vermoedelijk nog voor een matige beperking zal
zorgen. Vanwege de geringe doorlatendheid van de stofklei-ondergrond zal het grootste deel van de neerslag oppervlakkig of
sub-oppervlakkig (door de bovengrond) lateraal moeten worden
afgevoerd, hetgeen de aanleg van smalle (±6 m) en bolle bedden
noodzakelijk maakt. Vanwege de zeer lage struktuurstabiliteit
kunnen er ernstige problemen met de trenzen worden verwacht:
inkalving en erosie zullen vermoedelijk veelvuldig optreden.
Het aanbrengen van zeer flauwe taluds (=landverlies) en het
inplanten van een bodembedekker kunnen mogelijk de risico's
verminderen. Voor de aanleg van het ontwateringssysteem dienen
er hoogtemetingen verricht te worden. Tevens wordt sterk aangeraden de benodigde berekeningen als mede het opstellen van
het ontwateringsplan door een cultuurtechnicus· te laten
verrichten.
Na de aanleg van een adequaat

functionerend ontwaterings-

systeem zijn de scholgronden vermoedelijk weinig tot niet
geschikt voor de grootschalige teelt van ananas vanwege:

.

- De (zeer) lage struktuurstabiliteit van met name de (zware)
stofleem bovengrond, die met zich meebrengt dat déze gronden

-20-

zeer compactie- en slempgevoelig zijn. Compac

een verslemping

leiden tot een sterke afname van de wortelruimte en de luchtcapaciteit

alsmede de infiltratiecapaciteit. Dit laatste zal

aanleiding geven tot ~rnstig~ bodemerosie (het wegspoelen van

•1

de relatief vruchtbare bovengrond alsmede eventuele meststoffen,
door oppervlakkig afstromend water tijdens regenbuie~ .
Vermoedelijk hebben de rnengprofielen (eenheden 2.1.3., 2.1.4.
en 2.1.5.) een wat hogere struktuurstabiliteit, tenminste
wanneer het zand zich (ook) in de bovengrond bevindt. Mengprofielen waar het zand pas in de ondergrond voorkomt hebben
eveneens een zeer lage struktuurstabiliteit. Om deze laatste
bodems te kunnen afscheiden van de overige bodems in de eenheden
2.1.3.t/rn 2.1.5. is een detailbodemkartering noodzakelijk
( zie appendix) .
Ook bodems met een relatief hoog organisch stof gehalte in de
bovengrond hebben vermoedelijk een hogere struktuurstabiliteit
dan de overige scholbodems.
Indien toch besloten wordt om de scholgronden te benutten, dan
wordt er geadviseerd gebruik te maken van handontginning (zie
blz.10). Zo snel mogelijk na de ontginning dient er een bodembedekker (bijv. gras) ingeplant/z~aid te worden. Ook kan eventueel overwogen worden gebruik te maken van landbouwplastic.
- De zeer geringe hoeveelheid voedingsstoffen die van nature

1

Il

in de bodem aanwezig zijn, alsmede het vrijwel ontbreken van
verweerbare mineralen die voor een eventuele nalevering van
voedingsstoffen zouden kunnen zorgen, brengt met zich mee dat
een hoog bemestingsniveau noodzakelijk is, hetgeen tot hoge
kosten leidt.
- De zeer geringe wortelruimte en luchtcapaciteit (zie par.
2.2. en 2.4.). Voor het inplanten dient er geploegd te worden.

1

Vanwege de zeer lage strtiktuurstabiliteit zal dit eerder leiden

•
•1

ruimte en de luchtcapaciteit (mond.med. Ir.D.Noordam, Land-

1

tot een afname dan een toename van de grootte van de wortelbouwproefstation).
- Die bodems die gekenmerkt worden door een dunne (zwàre) stofleem

.

bovengrond, zullen mogelijk sterke beperkingen vertonen

voor de bewerkbaarheid. Dit i.v.m. de zeer compacte, stugge
stofkleiondergrond.

- Aangezien de pH (zuurgraad)van de bodem in delen van het gebied
vermoedelijk beneden de optimale waarde van 5,0 - 6,5 (Smooth
Cayenne) ligt, zal dit op die plaatsen een matige beperking
vormen.

•

Vanwege het gebrek aan ervaring met de grootschalige ananasteelt op dergelijke gronden, en vanwege het vermoedelijk weinig
tot niet geschikt zijn van de scholgronden wordt, indien men
toch ananas wil telen, geadviseerd eerst een proefaanplant van
bijv. enkele ha's aan te leggen.

Men kan dan ervaring opdoen

met het management op dergelijke gronden. Het zou hierbij nuttig
zijn om te bekjjken of de wat gunstiger lijkende bodemtypen
(bodems met zandbijmenging in de bovengrond en bodems met een
hoog organisch stofgehalte) hogere produkties opleveren. Indien
dit het geval is, dan zou d.m.v. een detailbodemkartering van
(delen van) de plantages Corpinabo en La bonne Aventure deze
betere stukken opgespoord kunnen word~n. Ook zou het nuttig zijn
hierbij nader bodemfysisch en bodemchemisch onderzoek te verrichten (zie appendix). Verder lijkt het nuttig te zijn om een
bezoek te brengen aan grootschalige landbouwbedrijven die gelegen
zijn op vergelijkbare gronden (bijv. Kensenhuys).
Indien men op grond van de in dit hoofdstuk aangegeven
beperkingen besluit om af te zien van de teelt van ananas, zou
men eventueel aan veeteelt kunnen denken, waarbij ook hier
sterk wordt aangeraden handontginning toe te passen en een goede
ontwatering aan te brengen. Verder is het gebruik van de juiste
grassoort (zodevormer, dit i.v.m. vertrappingsgevaar)van groot
belang en wordt aangeraden het vee in de regen-tijden op stal
te houden.
Een andere mogelijkheid is om te zien naar andere gronden
voor de grootschalige ananasteelt. Met name de ongebleekte
geelbruine Zanderijgronden biede. n hierbij vermoedelijk gunstige
perspectieven.
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APPENDIX

OVERZICHT AANVULLEND BODEMKUNDIG VELD- EN
LABOR}\TORIUM ONDERZOEK.

Detailbodemkarterin~: Sf 500,-/dag

=ongeveer 25 boringen=

= 25 ha indien van een boorpuntennet
van 100 x 100 m wordt uitgegaan.
(excl. kosten kappen lijnen).
Bodemfysisch onderzoek
a. Bepaling van de porie-grootte verdeling (pF 0, 1.2, 2.0 en 4.2)
en het volumegewicht on diverse dieptes.
Doel : -vaststellen van de grootte van de wortelruimte, de
luchtcapaciteit en de vochtcapaciteit ( zie par. 2.1,
2. 2 en 2. 3) .

-Vaststellen van compact.ie in de boven en/of ondergrond
Kosten

ongeveer Sf. 100,- per bodemprofiel.

Plaats

Landbouw Proefstation, Dienst Bodemkartering.

b. Penetrometerwaarde.
Doel : vaststellen verband indringingsweerstand met de
diepte; identificeren van compacte lagen in de bodem.
Kosten · Plaats
veld (penetrograaf) aanwezig op de Universiteit en
het Landbouwproefstation_.)

Il
1
1
1
1
1
1

1
1

c. Doorlatendheid:
Doel : beoordeling van de doorlatendheid van de diverse
bodemlagen.
Plaats

veld.

(apparatuur aanwezig op de Universiteit).

Kosten · Bodemchemisch onderzoek
a. Uitwisselbaar Na, K, Ca, MS[, H=en Al.
Doel : -berekening C.E.C-effectief, T.E.B. en Al-verzadiging.
-uitspraken over bodemvruchtbaarheid en Al-toxiciteit.
-adviezen bemesting en bekalking.
b. P-bray.
Doel: hoeveelheid beschikbaar fosfaat vaststellen;· adviezen
fosfaat bemesting.

c. pH-KCl en pH-H

2

o.

Doel : adviezen bekalking.

1

•1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

d; Textuur (gewichts-% zand, stof en klei).
Doel : uitspraken kunnen doen over de struktuurstabiliteit
en andere bodemfysische eigenschappen.
e. Mangaan en ijzer gehalte (vrij Mn en Fe; Mn en Fe gehalte
van de bodemoplossing).
Doel . vaststellen ijzer of mangaan tekort; vaststellen
van mangaan toxiciteit.
f

Kalkgehalte (CaC0 ) van de bodem.
3
Doel : vaststellen van ijzergebrek

Kosten a. t/m f.
Plaats

( zie par, 2. 8) ,

::!:175,-/rnonster.

Dienst Bodemkartering, CELOS, Landbouw Proefstation.

.

(als gevolg van defecte apparatuur en/of gebrek aan
chemicali~n/personeel kunnen een of meer bepalingen
mogelijk niet uitgevoerd worden).

U..NDSCHAP
LANDSCHAPSELEMENT
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Para of Oude Zeeklei landschap

i

Il
1
1
1

l.Opgevu'lde erosiegeulen

c=l

1.1.0e verwallen

1.1 . 1 _. zeer slecht gedraineerde (bijna)
ge r i jpte (stof }klei

1.2. P l a t e n

1.2.1. Zeer sl ec h t g edra i ne e r de oppervl a kk i g
gerijpte (stof) k lei
1 .2. 2 . Zeer slecht gedraineerde bijna tot
half gerijpte (stof)klei
1 . 2 . 3 . Zeer slecht gedraineerde bijna ongerijpte tot half gerijpte (stof)klei
1.2.4 . ,Z ee r s l e cht gedra i ne e r d (klei ig ) ve e n
1. 2 . 5. Complex van 1. 2. 2. en 1. 2. 3.

1

1

2.Scho ll en

1
1

2 . l.Plate2_ns
Ho gere delen

C==:J

2.1.1 . Onvo lkomen to t slecht gedra i neerd e
( zware ) s tof l eem op z ee r c ompacte
sterk gevlekte ~to fklei

(gee n kaw fo etoes)

2.1.3. Mat i g g o e d t ot onvolkomen gedr a ineerde
rood en p aar s gevlekte z a nd i ge klei

1
1

2.1.4. Onvol k omen tot sl echt g e drai neerde
( z andige) ( zwa r e) leem o p ste r k
ge v lekte zand ige k lei
Lagere delen

C":J

2. 1 .2. Idem 2 . 1 .1:, z eer slecht gedr aineer~

(met kawfoetoe s )

2 .1. 5 . Idem 2.1.4., zeer s l echt gedrainee rd

1
2 . 2 . Flanken
CJ 2 . 2 . 1 . Idem 2 . 1 . 5 . (met kawfoetoes)
:---~--------- - - - -- - --+-'- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - -1 Zanderij landschap
3 . 2 . Heuvels

CJ

1

1

L_ _______ --- - ·--·--- ----------- -- ----

3.2.1 . Goed gedraineerd · onge v lekt lemig zand
op z a ndige (z ware) leem met een di e pe
humeu z e bovengrond

. . . 1 -- - ..------
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-
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1 Toevoe g ingen '.

1, • ~

~ Lijn Dienst Bodemkartering 1977 met boorpunten

- - - -- Lijn t . b . v . dit onderzoek gekapt
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BIJLAGE 1

GEDEELTE SEMI-DETAIL BODEMKAART COROPINA
(SCHAAL l: ~ 0 . 000), Edelman en Kartoredjo, 1978 .

