VERSLAG BODEMKUNDIG ONDERZOEK I.V.M.
LEUCAENA PROEFAANPLANT TE
MAMMIE'S VLEESMARKT
Il

VERSLAG BODEMKUNDIGE VELDORIENTATIE
OP HET BEDRIJF VAN A.L. LIEUW-SJONG
TE CAFOLINAKREEK (PARA)
door

R.M. Westerink

1988

Faculteit der Technologische
Wetenschappen
Anton de Kom Universiteit
van Suriname

j

Verslag bodemkundig onderzoek i.v.m. leucaena-proefaanplant te
Marrrnie' s Vleesmarkt (Irrlira Gëmdhiweg).
Ix:or

Drs.

R.M.westerink, Bodankundige, Faculteit der Technologis che

Wetenschappen, Anton de Kan Univer siteit van Surinarre .
Datum :

30 maart 1988 .

1 . Inlei ding:

In het kader van het regionaal O.A.S. Project: "Leucaena as a source
of feed , fue l and erosion control" waarin de Anton de Kan Universiteit
participeert o.l.v.

Dr.J.

Ruinard zijn er een aantal Leucaena-proef-

aanplanten aangelegd (o.a. te Lelydorp en te Coebitie) . M:menteel ¼Drden
voor:bereingen getroffe.ri an bi j een aantal particulieren eveneens proefaanplanten aan te leggen an hierrree rret narre het verband tussen de veevoereigenschappen van Leucaena en de reacties van het vee hierop nader te
kunnen vaststellen . .Marrmie's Vleesmarkt is één van deze particulieren.

Het is een vleesverwerkend bedrijf dat sedert enkele jaren zijn eigen
varkens (± 800 s tuks) kweekt. Het bedri jf is gelegen aan de Indira
Gandhiweg, km 16, bij de afslag Berge n s ~ . Tijdens het ve ld.bezoek
0-01-1988) zijn een 4 tal boringen verri cht en zijn er 9 grondrronsters
voor bodeIChanisch en granulair onderz.oek ge1Xm2I1.
2. :SOOr beschrijvingen

Voor de textuurbenarningen wordt verM=zen naar fig.l
Boring 1 : (30 rn Ov. Pad van Wanica; 1 0 m Zvan ncordgrens bedrijf .
0 - 50 an: Ionkerbruine (7 , 5 YR 3/3 ) zeer fijnzandige zware l eem met
10 % helderbruine
(7,5 YR 5/8) en 10% grijsgele (2, 5
50 - 80 an: Grijze (7,5

Y

Y

6/2) vlekken

6/1) zeer fijnzandige klei net 50% heldergeelbruine

(10 YR 6/8) vlekken.

80 - llS an: Idem 50-80 cm, nu ~er fijnzandige z-ware leerri..
115 - 120 an: Grijs {7 , 5 Y 6/1) lemig zeer fijn zand.
Grondwater: 110 an - rnv
M::>nsters : 0 - 50 an; 50 - 80 i 80 - 115 an.
Bov~nd maakt een verstoorde indruk ; voonnalig citrus- bedden-terrein
(l:x:>ring heeft op een voonnalig bed plaatsgevonden) •

- 2 -

!\

.,,
0

Q,V'

--.,..,,.

ç>,

() 0

~>-

·-)i-:,=;c.:.::.:.:.:.;;:.:.:.:.;:,,:.::~~~~:'=:."'\

"'

/

/
90

I

70

60

::;uand %

:(

5!J

►

tf,Jg.1. Grafische voorstelling die de percentages k]ei
stof (0,002 - 0,05 nm) en zand (0,05 - 2,0 mm)

0,002

'

!Tlffi1'

in de basis

bodem texturen laat zien.
Indeling zandfractie ( 0, 05 - 2, 0 mn) : Zeer grof zand ( l, 0 - 2, 0 rrm) ,
Grof zand : 0, 5 - 1, 0 mn), Midgrof zand (O, 25 - 0, 5 mn), Fijn zand
(0,1 - 0,25 mn), Zeer fijn zand (0,05 - 0,1 rrm)

Boring 2 : (90 cm O van Indira Gandhiweg; 10 m Z van N(X)rdgrens bedrijf)
0 - 30 cm: Grijze (10 Y 7/1) zeer fijnzandige zware leem met 20% helder

-roodbruine (5 YR 5/8) vlekken en brokken humeus materiaal
(bruinzwart - 10 YR 3/2) •

30 - 110 cm: Bruinzwarte (10 YR 3/2) klei met 20% helder bruine

(7,5 YR 5/8) vlekken.
Grondwater : 25 cm - mv
M::>nster

30 - 80 cm

N.B.: - boring in drassig kawfoetoei:P...rrein dat in het centrale gedeelte het

laagst is (aan de randen hoger a.g.v. ophalen trenzen).
- Ook dit profiel maakt een verstoorde indruk.

Bo ·

g 3: (90 m O van de Indira Gandhi~; 30 rn N van Elergensl'cop.,.ieg).

O - 50 cm: D:>fgeelbruine (10 YR 4/3) huneuze zandige klei met 30% geeloranje
(10 YR 7/8), 20% helderbroodbru.ine (5 YR 5/8) en 5% lichtgeeloranje
(10 YR 8/3) vlekken.
50 - 120 cm: Lichtgrijze (7,5 Y 7/1) zeer fijnzandige zware leem met 25% helder

geelbruine (10 YR 6/8) en 10% helder rooélbru.ine (5 YR 5/8) vlekken.
Grondwater

100 cm - mv.

l\'bnsters

O - 50 an; 50 - 120 an.

Boring 4 : (10 m O van de Indira Gandhiweg; 25 m Z van N-grens bedrijf).
0 - 25 cm: (Opvulzand) I:ofgeelbruin (10 YR 5/4) zeer fijn zand met schelpfragmenten.
25 - 65 cm: Bruinzwarte (7,5 YR 3/1) zandige klei met 10% 'vvürtelroest (7,5 YR 5/8
65 - llO an: Lichtgrijze (7 ,5 Y 7/1) zandige zware leo_m tot zandige klei met 30%
heldergeelb:ruine (10 YR 6/8) en 10% helderrccdbruine vle..1<l<:en.
110 - 120 an: Lichtgrijze (7,5 Y 7/1) half gerijpte klei.
Grondwater: J\bnsters: 0-25 cm; 25-65 cm; 65-110 an).
3. De Jxxiemchemische eigenschappen
De genanen grondm:msters zijn geanalyseerd door het CEIDS-laboratorium.
De uitslagen zijn -weergegeven in Tabel 1. 'We kunnen hieruit het volgende
concluderen:
- Het bovengrond monster van boring 4 neant een sterk afwijkende positie in:
het heeft een hoge pH (en een hoog gehalte aan Ca en Mg (venroedeli jk a.g.v.
aanwezigheid schelpfragmenten).
- De overige monsters vertonen een lage pH-kCl, 6 van de 9 monsters kunnen
aangeduid worden als pseudo-katteklei (pH-kC13,0-3,5) verder vertonen ze
een lage pH-H2ü (zeer sterk zuur).
- Het %Cis in boring 2 (30 - 80 cm) opvallend hoog, dit duidt erop dat
we venroed.elijk met een verstoord profiel te doen hebben. 1:g}::oring 4
wordt van 25. - 65 an een relatief hoog %C aangetroffen; he~er de oud.e
humeuze bovengrond. De hoeveelheid beschikbaar Pis (zeer) laag, alleen
in boring 3 wordt in de bovengrond een hogere waarde aangetroffen.

Ook de totale hoeveelheid P 2o5 is in dit monster bijzonder hoog en aanger:anen mag worden dat dit het resultaat van batesting is.
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Tabel 1

Bcxlaochernische eigenschappen en korrelgrootteverdeling.

a

6,o

(
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De h:eveeTheid uitwisselbaar Na en

ca in

Kis steeds zeer laag, de hc€veelheid uit-

in de orrlergroncl steeds
laag. De hoeveelheid uitwisselbaar MJ is in alle nonsters hoog; dit kan nogelijk verklaard v.Drden door het vrijkanen van MJ bij de afbraak van 2 : 1 klei-

wisselbaar

de bovengrond steeds natig hcx:q en

mineralen als nontm:Jrrilloniet en vermiculiet.
De

Al-verzadiging is, op het nonster van het opgebrachte zand (boring 4 0-25 an)

hoog.
CEC-effectief (= CEC bij pH van de bodem= bufferend venrogen V(X)r kunstmest)

na, steeds (zeer)
De

is matig h(X)g.
4. Landgeschiktheid voor Leucaena

4.1. Inleiding
L"1

Westerink (19 87, p. 5-14) worden een aantëü landkwaliteiten besproken

die van :belang zijn voor de groei en prc:<lu.ktie van Leucaena. Deze lar1dkwaliteiten zullen nu achtereenvulgens besproken v10rden, waarbij er tevens
enige algerrene adviezen gegeven zullen worden.
4. 2. Bev,,10rtelbare diepte; bewortelbaarheid

Klei heeft (in vochtige toestand) een geringe indringingsweerstand zc:<lat
wat dit betreft er geen problerren worden verwacht.

Bovendien scheurt de klei in de droge tijden, waardoor de wortels van de
scheuren gebruik kunnen maken. Ten gevolge van de hoge Al-verzadiging kan
de beworteling wel beperkt zijn (Al-toxiciteit); hiervoor zal het nodig
zijn te bemesten (zie & 4.6).
Aangezien vergelijkbare bodems tot enkele meters diepte ontzild ZlJn ,is
het niet verwachtbaar dat zout-toxiciteit.en beperkingen zullen -vonnen -voor
de beworteling. Wel kan de hoge grondwaterstand in boring 2 een ernstige

beperking vomen -voor de doorworteling. In dit deel van het terrein dient
de ontwatering dan ook verbeterd te worden.
4. 3. Vochtvoorziening
In perioden dat de (potentiële) verdamping (= optimale verdamping door

het gewas)

groter is dan de neerslag is het gewas afhankelijk van

de hoeveelheid vocht in de boden. Vergelijkbare bodems in de Jonge kustvlakte hebben hoge waarden voor de vochtr..apaciteit (gemiddeld 20%

=

hoeveeTheid vocht tussen pF 2 (veldcapaciteit) en pF 4,2 (verwelkings-

1
t

punt)

o

Wanneer we uitgaan van èen bewortelir1gsdiepte van 1 m dan bedraagt

de beschikbare hoeveelheid bodemvocht ± 200 :rrm (Windrneijer 1987)

n

hetgeen

in de meeste droge tijden -voldoende is an de neerslagtekorten te karpenseren"

Verder zal het gev,ras in drocgteperioden vocht kunnen verkrijgen door
capillaire opstijging vanuit het relatief orrliepe grorrlwater (effectieve
opstijging, d.w.z. leverantie van enkele mn's vocht per dag, is voor klei
ongeveer 50 an. ,Consulentschap 1976).

Wel dient hiertoe het water in de

trenzen vastgehouden te worden middels stuwen o.i.d.
4.4. Zuurstofvoorzieningen voor de wortels

Vergelijkbare klei.bodems vertonen meestal zeer lage waarden voor de
luchtcapaciteit (2 - 7 vol. % = \IOl · ~/_,

tussen pFo en pF 2, O ~

\

/

Windmeijer, 1987). 'Ibch schijnt dit voor de meeste g·ewassen in Suriname
geen beperking te zijn ondanks het feit dat in de internationale literatuur meestal een minimale waarde van± 13% wordt gegeven.
De hoge grondwaterstand in boring 2 zal wél de zuurstofvoorziening
zeer sterk beperken. Zoals al is opgemerkt dient in dit deel vaJ:i het

terrein de onb,vatering verbetert te vvorden.
4.5. De zuurgraad (pH) van de grond
Uit Westerink (1987, p.9.) blijkt dat de optimale pH-H 0 voor I.eucaena
2
ligt bij 5,5 of hoger. Aangezien op één na alle boderrnonsters een (veel)
lagere pH-H2 0 hebben wordt geadviseerd de pH te verhogen tot waa:t-den van
5.5 a 6.0. De hoeveelheid hiervoor benodigde kalk bed:t-aagt naar scr..atting:

2,5 ton/ha per dm bodemliepte. Om de pH over de gehele bevlortelingsdiepte
i'.

op het gewenste niveau van 5, 5 à 6, 0 te brengen is dus 25 ton J<-.alk/ha nodig.

1

Voor het effect van een te lage pH op Leucaena en de effecten van bekalking

i

wenselijk dat, wanneer tot bekalking 'WOrdt besloten, er een regelmatige

1

wordt verder verwezen naar Westerink (1987, pog. 9-11 en 13-15). Het is
nonstername plaatsvindt (diverse diepten), z.odat het verloop v.d. pH-stijg·

rret de diepte kan worden gereystreert. Een alternatief zou kunnen zijn het
gebruik maken van Leucaena-variêteiten die een hoge resistentie hebben voor
een lage pH (c.q. lage basenverzadiging en dus een hcge Al-verzadiging).

Zie hiervoor Westerink (1987, p. 15).
4 • 6. Voorziening van yoedinJsstoffen
De Ieucaena aanplant gaat gebruikt worden t.b.v. de veevoervoorziening.

Hierbij zullen vooral de gedroogde blaadjes benut worden. Uit Westerink
(1987, p. 10) blijken deze de volgende sanenstelling te hebben:

N(2,2-4,3%), P(0,2-0,4%), K(l,3-4 0%), Ca(0,8-2,0%) en M;J(0,4-1,0%).
9

Dit betekent dat wanneer we uitgaan van een drcge stof prcductie van

10 ton/ha/jaar er per ha resp. 220-430 kg N, 20-40 ton P, 130-400 ton K,

80-200 kg ca en 40-100 kg. Mg onttrokken zal 1NOrden aan de bodem.
Aangezien Leucaena een legurninoos is, is het in staat in zijn eigen Nbehoefte te voorzien, waarbij het -wel van belang is een startergift aan
N- tegeven (en eventueel Rhizobium bacteriên). De overige voedingsstoffen
1NOrden onttrokken

aan

de bodem. Wanneer

we

uitgaan van

een

J::>ev.Jortelings-

diepte van 100 cm, dan valt uit Tebl L af te leiden dat er per ha gemiddeld 936 kg K, 53 kg P, 936 kg K, 3294 kg Ca, 4236 kg MJ vvardt onttrokken.
Dit betekent dat na 1,3-2,6 jaar (P), 2,3-7,2 jaar (K) 16,5 -41,2 jaar (Ca)
en 42,4 - 105,9 jaar (Mg) de boderrrvoorraad aan beschikbaar (c.q. uitwisselbaar) P,K,

Ca

en MJ uitgeput zal zijn. Hieruit valt af te leiden dat met

name P en K binnen relatief korte tijd orn.roldoende besci1ikbaar zullen zijn.
Wel dient opgemerkt te worden dat dit slechts een zeer globale benadering
is waarbij geen rekening is gehouder1 met eventueel optredende fixatie,
het vrijkomen van ionen bij de verwering van (klei)mineralen, aanvoer van
ionen uit het grondwater etc.
Ook

is het nog onduidelijk of de voedingsstoffen over· de gehele J::>ev.Jortelings-

diepte opgenomen kunnen 1NOrden. Om nauwkeuriger uitspraken te doen over de
bemesting is het noodzakelijk bladanalyses te laten verrichten en/of te letter1
op eventueel optredende gebrekssymptonen. In Westerink (1987, p.13 - p.17)
worden verder nog enige algerrene literatuur gegevens m.b.t. berrestiP.g besproken.

5. Voortgezet bodemkundig onderzoek: _

Het verdient aanbeveling an regelnatig bodemmnsters te neren an zodoende
het effect van de (eventueel toe te passen) bekalking op de pH-H o en de
2
Al-verzadiging te registreren.
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Verslag todernkundige veld oriëntatie

cp het bedrijf van A.L.Lieuw-Sjong te

carolinakreek (PARA).

Iocr

Drs. R . .M.Westerink, Bc:<lemkundige , Faculteit der TecllX)logische
Wetenschappen, Anton de Kan Universiteit van Surinarre.

Datum : 20 - 03 - 1988 .

1 . Inleid ing:
In het kader van het O.A.S. Project "Leucaena as a s ource of fuel ,feed and

eros ion con trol", waarin de Unive rs i tei t participeert o .1. v. Dr. J. Ruinard,
is er op het bedrijf van de hr.A . L.Lieuw-Sjong, alwaar scha_r.:>en v-.0rden gekweekt, een r..eucaena proefaanplant geprojecteerd.
De aanleg

van de proefaanplant zal geschied8.!î o.l. v . Lsc. R.Tj ien Fooh_

De Leucaena aanplant zal veJ2Voer leveren rret een h(X)geiwitgehalte.

Hiertoe zullen de bladeren en groene. twijgjes om de paar maanden gecx::>gst
i,..orden en als bijvoedering aan de schapen toegediend v-.0rden (tot± 20% v.d.
totale hoeveelheid voer, dit i. v.m. de aanwezigheid va..'1. het giftige mirrozine
in de Leucaena b l aderen) .

De rest van het voer zal bestaan uit s. p. gras

(nu reeds ingeplant), scha:pegras (gepland op veld 2, zie f i guur 1) en olifants
gras (gepland in ZO van veld 1 ).

Voor de Leucaena- aanplant is gekozen voor een

ÎO h a groot

stuk terrein,

gelegen in vel d l . De reden waaran de locatie n iet werd gekozen o . g .v.
gedetailleerd todemkundig onderzoek is gelegen in het feit dat de Leucaena
p lantjes nodiy uit de kwekerij ITPes ten en in het feit dat er ge e n geld neer
beschikbaar is om een dozer te huren an event ueel ~

zige , qua todan

geschikte , arealen te ontginnen .

Het bedrijf, dat gelegen is

ct~

de weg Zanderij-Kraka bij de brug over de

Carolinakreek, heeft een totale oppervl akte van 24 ha, waarvan na:renteel ±
12 ha ontgonnen zi j n : 9 ha rret de harrl (à ± 1125 SF/ha) en 3 ha root een dozer
(à 250 0 SF/ha). All een het ged.eel te van v e ld l direct ten N. O v.d . Carolina-

kreek i s ingeplant

(rret Sp-gras) .

Verder is in veld l

t

ket

d e hand on tgonnen).

de leucaena proef aanplant

'
gepro jecteerd (zie: fig .l).
De r est van veld l v~)rdt narenteel ingezaaid met wat.e:areloen, verder is er
(in het ZO-gedeelte) een oli fan -sgrasäanplant .gèprojecr-eerd .

Figuur l : Globale ligging van de
de boorpunten in de twee ontgonnen velden in het perceel
van A. L. Lieuw S jong

r

-

.
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\l
~

Veld 2 is nachinaal ontgonnen en is geprojecteerd als schapegrasaanplant.

Verder is er op het bedrijf een eenàenkwekerij a.arwezig en zijn er plannen

cm tropische sierplanten en vissen te gaan kweken.
Ter ondersteuning van het !euceanaonderzoek op het bedrijf èn cm tot een

zo effectief rrogelijk ~ i c h t i n g te kanen is het noodzakelijk een beter
inzicht te verkrijgen in de bodemg-esteld'1eid van het bedrijf. Om een eerste
irrlruk van de bodemgesteldheid te krijgen en cm het bedrijf beter te leren
kennen heeft a;hP 19-2-1988 een veld.bezoek plaatsgevonden. Hierbij vond er
een rond.leiding plaats en werden er enige grondboringen verrichte

Het onderhavige verslag is bedoeld an de resultaten van het eerste veldbezoek
weer te geven, en an o.g.v. literatuurgegevens alvast een globale indicatie
te geven van de boderncherrilsche en bodernfysische eigenschappen, en de land-

gebruiksmogelijkheden. Verder wordt aangegeven welk nader bode-nkundig onderzoek er plaats dient te vinden.
2. Geologie en gecuorfologie
Het bedrijf is gelegen op de flanken (hellingen) van het dal van de carolinakreek, in het Zanderijlandschap. Het Zanderijla'.1.dschap bestaat uit vlakke
tet zwak golvende plateaus afge"'isseld met kreekdalen (die bestaan uit hellingen en vlakke kreekdalbodEmS) .
In de kreek.dalen in dit gebied kanen uitlopers voor van het Oude Zee.klei landschap (Oude kustvlakte).
Verder dagzanen in bened\:n-hellingen van de kreekdalen op een aantal
plaatsen zgn. residuair:e afzettingen (verweringslaag op vastgesteente).
Figuur 2 toont een schanatische dwarsdoorsnede door het bedrijf.

Figuur 3 toont de bodemgesteldheid van de cmgeving van het bedrijf.
Verder is ervan het bedrijf een nauwkeurige hoogtelijnenkaart (schaal I/: 1333)
aanwezig(samengesteld door landmeter S.O.Esajas ä sf.50,--/ha).

Helaas is de juiste ligging van de 2 velden (zie figuur 1) niet aangegeven op
deze kaart.

Legenda:
JONGE KUSTVLAKTE
-.Dal.bodems

115! Onvolkorren en slecht gedraineerde g=--rijpte klei rret bruine, gele

en/of rode vlekken; plaatselijk stofklei en stofleen.
OUDE KUSTVIAKTE
- Para of Oude Zeeklei Landschap

illJ Matig

goed en onvolkanen gedraineerde stof ( leem) over stugge stofklei

ZANDE,.,._~J LANDSCHAP

:. Plateau.gronden

lJ5.i Excessief

gedraineerd gebleekt (mid) grof zand.

j35Sj Idem, savanne.

- Helling en plateaugrond.en
)1Q]Matig goed en onvolkanen gedraineerd lernig zand tot zandige klei;
plaatselijk enigszins excessief gedraineerd (gebleekt) (mid)grof zand
- Kreekda.19"E<?nden
ID:J Slecht gedraineerd (mid)grof zand, zandige leem, vaak over klei,
plaatselijk venig zand

t=J

Ligging perceel A.L. Lieuw Sjong

Figuur 3

Gedeelte overzichtsbodem.kaart van Noord-tSuriname,
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3. De bodE.rn3:esteldheid van het bedrjjf
In Appendix 1 worden een 14-tal l:oringen beschreven. Hieruit blijkt dat
er in de onderzochte velden 1 en 2 (ligging: zie figuur 1) en de directe
argeving daarvan een 5-tal bodemtypen voorkorren.

In de onstaande tekst zullen deze bodemtypen nader besproken worden, en
zal,op grond van zeer surrmiere veld gegevens en o.g.v. literatuurgegevens,
enige globale uitspraken gedaan worden over de bodemchemische, bodemfysische
eigenschappen en de landgebruiksrrogelijkheden. Meer definitieve uitspraken
over deze aspekte.11 kunnen pas gedaan worden na uitgebreid bodemkundig
onderzoek. (zie hoofdstuk

4)

Bodemtype l:
Omschrijving: matig goed (l:ovenhellingen) tot slecht (beneden.hellingen)
gedraineerd k:vvartsgrindhoudend en micahoude..nd rnidgrof zand, rridgrofza..ndige
leem en klei.
- locatie: borLTJ.g 9, 10, 13 (in steile hellingen nabij de kreek)
- Interpretatie: Re~iduair (vexweringsdeJ<:: op vast gesteente).
- Bodemchemische eigex1schappen: pH- zeer laag ( ± 4 , 5) , na tuur li jke vruchtbaarheid - zeer laag; bufferend verrrogen voor kunstmest - laag;
Aluminiurnverzad iging - hoog.
- Bodemfysische eigenschappen:doorlate..ndheid -- rratig hoog; luchtcapaciteitmatig - hoog; vochtcapaciteit - matig.

Gebruiksmogelijkheden: het hoge grindgehalte (problemen met doorworteJ_ing),
de veelal steile hellingen (erosiegevaar, rret name bij èénjarige gewassen)
en de geringe natuurlijke vruchtbaarheid vonnen de belangrijkste beperkingen
voor deze gronden. Weinig geschikt voor rreerjarige gewassen en veeteelt;
ongeschikt voor èénjarige gewassen.
Boderntype 2:
-Omschrijving: Onvolkarren gedraineerde geelgrijze stofleem op roodgevlekte,

carpacte stofk.lei.
- locatie: boring 6,7,14 (achterin velden l en 2); zeer flauw hellend terrein

(hellingen 1-2%),
- Interpretatie: oude zeeklei.
- Bodemche:nische eigenschappen: pH-zeer laag (± 4,5); natuurlijke vruch~r-

heid - zee.r laag; bufferend ve:rnogen voor kunstmest: laag.
- Bodem.fysische eigenschappen;, geringe structuurstabiliteit a.g.v. hoge siltgehalte, hierdoor gevoelig -voor ooopactie en verslerrping, een geringe door.
. •
.
·.
; vochtbergerrl vemogen-lxx>g.
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- Gebruiksm)gelijkheden: rratig tot ~inig gesdrikt voor de veeteelt. p..g.v.

de geringe structuurstabiliteit dient grote aandacht gegeven te worden
aan de graskeuze (zode-vonrer), oppervlakte ontwatering en beweidingsscherca,
teneinde vernieling van de 1::ovengrond te voorkaren.

Benesting is noodzakelijk. Dcx:lr de reeds genoem::le lage structuurstabiliteit
weinig geschikt voor één- en meerjarige gewassen.
Ongeschikt voor pinda.
Bodemtype 3 :
- Omschrijving: matig goed tot onvolkanen gedraineerd fijn zand op fijnzandige
(zware) leem.
Locatie :i::oringen 2,3,8.
- Interpretatie:Colluvium? Terrasafzetting?
- Bodemchemische eigenschappen:venroedelijk een lage pH, een lage natuurlijke
vruchtbaarheid en een laag bufferend venrc,gen voor kunstrresL
- Bodemfysische eigenschap,een:venroedelijk (ma.tig) gunstig;
Landgebruiksmogeli jkheden: venroedeli jk na tig geschikt voor veeteelt er1 meer-

jarige gewassen (goede bemesting noodzakelijk), weinig gescl1ikt voor éénjarige
gewassen.

Bodemtype 4:
- Omschrijving: idem 3, nu met een canpacte, ora_,.1.je gevlekte (pcdzol-B?)-

horizont op 60 á 80 an diepte.
Locatie: boring 4 + 5 (veld 1).
- Interpretatie; zie 3.
- Bodemchanische eigenschappen

zie 3.

- Bodemfysische eigenschappen: idem 3, nu met in de regentijden kans op water-

stagnatie op de canpacte laag in de ondergrond; verder kan deze laag ernstige
problemen voor de doorworteling veroorzaken.
L _!__ -C>r.
- Gebruiksrrogelijkheden: verm::::edelijk weinig geschikt voor veeteelt, een=«

meerjarige gewassen.
Bodantype 5 :
- Omschrijving : zeer slecht gedraineerde stoflean, stofklei en midgrof zand.

- locatie :
beneden

1::oring 11 + 12 (JG:reekdalbodan, ongeveer overeenkanend met terrein

5 m + NSP) •

- Interpretatie: kreekdalbodemafzettingen.
- Gebr.riksmogelijkheden:

door zeer slechte drainage a,geschikt voor een-,

meerjarige gewassen en veeteelt. M:)gelijk te benutten als waterreservoir
(visteelt) ~
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Verder kan in het alganeen gesteld v.Drden dat, vanwege de geringe natuurlijke
vruchtbaarreid het van groot

belanJ is dat

de hum2uze tovengrcnd behoooen

blijft (deze bevat nml. het grootste gecleelte van de voedillgsstoffen).

Hierbij kan o.a. geclacht worden aan inzaai van groenbanesters, gras, bodenbedekkers, het toepassen van mulching etc. Verder bij voorkeur hand.ontginning,
aangezien bij machinale ontginning vrijwel altijd (een deel van) de hum2uze
bovengrond wordt weggeschoven.
Hoofdstuk 4 :

Nader bodemkundig onderzoek

Om tot een verantwcorde planning en bedrijfsinrichting te kanen is het noodzakelijk an naast de al aanwezige hoogtegegevens te beschikken over nauwkeurige
todankundige gegevens.
Hiertoe wordt geadviseerd een detailkartering van (delen van) het bedrijf te
laten uitvoeren. Hierbij kan dan gedacht wurden aan een boordichtheid van± 4/ha,
hetgeen neerkant op een totaal van ± 96 boringen. Hiervoor is het wel ri00dzakeli jk dat er in het nog niet ontgonnen deel van het bedrijf een aantal lijnen
vv0rdt gekapt of gebruik gemaakt vJOrdt van al eventueel aanwezige paden.
Aan

de :b..and v.d. detailkartering kan dan een detailbodemkaart worden samengestelq

Verder dienen er per bodemeenheid van enige amrang rronsters voor bodemchemische
laboratorium analyse gena.nen te worden.
Geadviseerd wordt hierbij de volgende bepalingen. te laten verrichten:
Organisch stofgehalte, pH-H20; hoeveelheid uitwisselbaar Na,K,ca, M:f, H, Al;
P-Bray (totale kosten SF135,- per rronster; bepalingen kunnen op het
CEI..OS- laboratorium verricht worden) .

- korrelgrootteverdeling {textuur) : deze bepaling kan (verrroedelijk) kosteloos
verricht worden op het laboratorium van de Universiteit.
Verder dienen er ook nog per

bodeneenheid van enige

anva..'lg

bodanfysiche bepalingen te worden verricht:
~

penetrometeiwaarde (indringingsweerstand)
b doorlatendheid

~

volunegewicht, veldvochtgehalte en pF-bepalingen (pF. 0; l, 2; 2, 0; 4, 2) •

Bepalingen a. en b. kunnen door de Hr .Westerink in het veld 'WOrden verricht.
Bepaling c. geschiedt in het laboratorium.
M:.menteel beschikt alleen het llandbouw P.roefst.ation over de m:igelijkheid hiertoe (kosten: ± 20 SF per duplo).
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Appendix 1.

&:>orbeschrijvin]en:
Cm een eerste, globale, indruk van de l::x:x:largesteldheid te verkrijgen zijn
er een J~ tal oori.ngen (tot max. 120 an diepte) verricht. Voor de locatie
1314J

van de boorpunten 1 t/m ~~rdt verwezen naar figuur f • Voor de textuur
benamingen wordt verwezen naar figuur 4.

\

.\

Zeer grof zand: 2,0 - 1,0 rrm
Grof zand: 1,0 - 0,5 nm
Midgrof zand : 0, 5 - 0, 25 mm
Fijn zand: 0,25 - 0,1 mm
Zeer fijn zand: 0,1-0,05 mm
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fig.~. Grafische voorstelling die de percentages klei (

0,002 fTllll),

stof (0,002 - 0,05 rrrn) en zand (0,05 - 2,0 rm,) in de basis
bodem texturen laat zien.

Boring 1 : (30 m ten ZW v.d. kreek; weiland met Sp-gras; ± 0,5 m boven hoog-

water

Caroli.nakreek

=

± 5 m + NSP).

0 - 10 cm:humeus midgrof zand.

10 - 60 grijs tot gebleekt midgrof zand.
60 - 65 idem, nu met ijzer in~lingsbandjes.
65 - 100 geelbruin lenig midgrof zand.

Grondwater: Boring 2 :
0 - 10 cm:humeus fijn zand.

10 - 50;licht humeus geelliruin lenig fijn zand.
50 - lOO;lichtgele fijnzandige leem (vernoedelijk a.g.v. lateraal watertransport;

Grondwater: M:msters

O - 10; 10 - 50; 50 - 100 cm.

Boring 3
O - 15 an: humeus lenig fijn zand.
15 "'" 45 an: licht hmieus lenig fijn zand.

(il.,. g ·X•

~ ·.
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Boring 4:
0 - 40 an: hurreus, donkerbruin lenig fijn zand. ( Opvallend dikke hurreuze
:t:ovengnm:1) •

40 - 60 an: lichthumeus, lenig zeer fijn zand. (Op 60 an zeer scherpe grens)
60 - 75 an: lichtgrijze fijnzandinge leem met veel oranjevlekken;
canpact. (Podzol-B-horizont?)

75 - 95 an: idan 60 75 an, nu met minder oranje vlakken.
95 - 120 an: idem 75 - 95 cm, nu met grijsgele gaI:igen en vlekken.
Grondwater: -

Boring 5:
0 - 35 cm: humeus lernig fijn zand.
35

80 an: dofgeeloranje fijnzandige leem (op 80 an: zeer scherpe grens).

80 - 100 an: lichtgrijze fijnzandige leem met veel oranje vlekken
(Poëlzol -B-horizont) .

Grondwater: -

Boring 6:
0 - 15 an: humeuze, grijsbruine fijnzandige leen.

15 - 45 an: dofgeeloranje, licht humeuze, fijnzanclige zware leen.
45 - 100 an: heldergeelbrui,.îe stofklei, veel rode vlekken, zeer a::rnpa.ct.
!'1::mster: 15 - 45; 45 - 100 an.
Grondwater: -

Boring 7:
0 - 55 an: fletsgele zware stofleem (humeuze bovengrond ontbreekt a.g.v.
ontginning?).
55 - 100 cm: heldergeelbruine stofklei met veel rode vlekken; zeer canpact.

Gmndwater: -

Boring 8:
0 - 10 an: hurreus donkerbruin fijn zand.
10 - 60 an: licht humeus, dofgeelbruin fijn zand.
60 - 100 cm: dofgeeloranje lenig fijnzand tot fijnzandige leem.
100 - 120 cm: gebleekte fijnzandige leen.
Grondwater: -
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Boring 9

(bij

ZW.-h)ek

opslaglocxls ± 25 rn ten 00 van het huis)

M:m]sel rnidgrof zan::1, h::>ekig kwartsgrirrl (wit); op 90

an

oranje vlekken.
Grondwater: -

Boring 10 : (

bo

n,

NO uan ~uis) -

0 - 10 an: gebleekt rnidgrof zand ( colluviun.)
10 - 60 an:hurreus rnidgrof zand
60 - 100 an: zie boring 9.
Grondwater: -

Boring 11 : (veld 2, in kreekdalbcdem)
0 - 15 an: venige stofklei
15 - 6 0 cm: rnidgrof zand
Gronmvater: 60 cm - mv.

Boring 12 : 200 m (in kreekdalbcdem, 200 m ZW van huis hr. Lie1....T\N-SjongJ
0 - 80 an:

lichtgrijze stof (leem)

Grondwater: 80 cm - mv.

Boring 13:

0 - 50 an: donkerbruine hurreuze midgrofzandige leem.
50 - 70 an: overgnagshorizont.
70 - 100 an: oranje midgrofzandige zware leem tot klei; kwartsgrind hou::le.YJ.d.
Boring 14

zie boring 7.

