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1.

INLEIDING.

Landevaluatie is een methode om de geschiktheid van verschillende
soorten land voor een bepaald gebruik te vergelijken. Het begrip land wordt
hier ruim omschreven. Het wordt gedefinieerd als ' een bepaald, aangewezen
1

stuk van het a~rdoppervlak met inbegrip van het klimaat, het landgebruik of
de

aanwezige vegetatie, en de topografie met de onderliggende bodem 11 • Het

begrip omvat ook de door de mens aangebrachte veranderingen, voor zover deze
van belang zijn voor het tegenwoordige of toekomstige landgebruik (9),
Uit de beschrijving van het overwogen landgebruik worden de eisen die
dit gebruik aan de omgeving stelt, afgeleid of geschat,
Het result3at is een landgeschiktheidsklassifikatie voor dit gebruik.
Een landgeschiktheidsklassifikatie berust op specialistische kennis van
verschillende aard. Deze omvat klimaatsgegevens, aard en ligging van de bodems,
tegenwoordige vegetatie of landgebruik, en teeltkundige, technische en beheersaspecten van het overwogen landgebruik (9),
Genoemde kennis is in Suriname verspreid aanwezig en in vele gevapen
nog fragmentarisch. Om deze informatie systematisch vast te leggen en toe te
passen werd"~ 1975 een werkgroep landevaluatie opgericht. Door deze werkgroep
werden voor enige landgebruikstypen kriteria voor landgeschiktheidsklassifikatie opgesteld (10).

In het onderstaande zal - in aansluiting op bovengenoemde studies een beoordeling gegeven vJorden van de kriteria die van belang worden geacht
voor de bosbouw in Suriname. Deze beoordeling is gebaseerd op de gedachtengang,
die

j

is weergegeven in het Framev.iork for Landeva 1uat l on van de FAO ( 1).
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2.

BCSCHR I JV I NG VAN Ll\!WGEBRU I KSTYPEN (F';, 10)

2.L

Matuurlljk produktiebos {uitkapbos).

Natuurlijk produktiebos ls bos dat qebruikt wordt voor de uitkap van
waardesoorten. Er kan sprake zijn van een eenmalige selectieve uitkap(hout=
winning) of van meermalige uitkap met verjongingsassistentie(natuur1ijk verjongd produktiebos) 1 . Eenmalige kaalkap,a1 dan niet met conversie naar andere
bodembeste~min~enw0rdt hier ni2t in beschouwing genomen.
Er is een minimum hoeve8lheid marktwaardig hout vereist van 5 - 10 m3
per ha.
Het kappen geschiedt met de hand of met een motorzaag. Daarna wordt het
hout uitgesleept met behulp van traktoren of skidders.
Er wordt geen 1t1aterbehecrsing, bemestin9 of grondbewerking toegepast.

Het bos moet toegankelijk zijn door water- of wegontsluiting en binnen
de ekonomische reikwijdte wrn verbruiks~, of venr;erkingsccntra v~llen. Deze
afstand kan op ongeveer 150 km. gesteld worden.
2.2.

Bosaanplant (aangeplant produktiebos).
Bosaanplant is aangeplAnt bos~ d0t na volgroeiing wordt geoogst.

De

aangeplante houtsoorten

in

Suriname zijn voornamelijk Pinus en Eucalyptus.

Baboen stelt andere eisen en wordt hier niet in beschouwing genomen.

Aanplant kan voorkomen als stroken in natuurbos, als een combinatie van
natuurbos en annplant, of als open cultuur op ontgonnen terrein.
De ontginning geschiedt machinaal, zonodig aangevuld met handkracht.Waar
mogelijk wordt de ontginning gecombineerd met houtextractie, bijvoorbeeld voor
houtskoolproduktie.

1.

Het onderscheid tussen natuurlijk verjongd produktiebos en houtwinning is
primair economisch en in de tweede plaats houtteeltkundig bep~ald. Bosverjongingsmaatregelen zullen om economische redenen beperkt worden tot
toegankelijke en ontsloten bosarealen nabij huidige of toekomstige verwerkings- en verbruikscentra, voorzover de a1daar verwachtbare landbouw~
kundige ontwikkeling zulks toelaot voor tenminste een kap-rotatieperiode
(15 - 25 jaar). Binnen het aldus afgegrensde areaal blijven 1 natuurlijke'
bosverjongingsmaatregelen ulternard beperkt tot die bosgedeelten, waar
voldoende jonge exemplaren v,::in gewenste houtsoorten aanwezig zljn(8).

3
Er wordt alleen proefsgewijs bemest. \•bte rbeheersing en grondbewerking
wo r de n In het al gemeen niet t oegepast. Soms wordt er na de.ontginning eenmaal
geploegd me t een s chi j ve npl oeg .
Het bos moet goed on ts loten z ijn voor exploi t atie E~·be hee r en b innen de
ekonomische reikwi j dte van verwer ki ngs ~en tr a en a r beidsreservoirs l iggen (ca .
150 km).
2.3.

Schermbos.
Schermbos is bos met een beschermende functie. Deze functie kan be s t aan

uit een regulere nde invl oed op he t (mikro) klimaat, bescherming van de bodemvr uchtbaarheid, bescherming van de bodem tegen erosie en het reguleren van de
wa te rafvoe r. All e bos i n Suriname is dus in principe schermbos.
De fun c ties schermbos e n produktiebos s luiten elkaar niet uit, maar
worden in ve le geva llen gecombineerd. Al s definitief schermbos zal het bos op
he llin gen va n mee r da n 30% e n la ng s riv ieren en s tuwmeren gehandhaafd moeten
wor den. Dit hangt samen me t het gevaa r v~n er os i e , oeve ra f sl ag en waterve rontre i niging.
Sche rmboss en die vanwe ge be volkin gsdruk een ak t ieve bescherming vere isen
dienen bovend ien onts lot en t e zi jn .

2. 4.

Sociaal bos .
Sociaal bos is bos met een andere functie voor de samenl eving dan die

Vdn produktiebos of sche rmbos , b ijvoorbeeld natuur behoud, onderzoek of onderwijs
en rekreatie.
Uit een oogpunt va n nA tuur behou d is het gewenst om van elk ekosys teem
tenminste één representatie f voorbeeld van vol doende

grootte te reserveren.

Criteria voer de selecti e van natuurgebieden in Suriname zijn beschreven door
Teunissen (6), die aanbeve l ingen doet voor de uitbreiding van het systeem van
nat~urreservaten en bosreserves in het Surinaamse laagland.
Onderzoe k- o f onderwijsbos moet qeschikt zijn voor het beoogde doel en
gunstig gelegen zijn t.o.v. het beherende instituut.
Re kreatiebos stelt als eis dat landschap en bosvegetati e aantrekkelijk
zijn. Drasbos e n zwampbos komen hier vooralsnog niet voor in aanmerkin g. Het
are~al moet tevens toeganke lijk zijn en

speciaal voor daqrecrea tie - binnen

reikwijdte van bewoningscentr a li ggen (ca. 1 - 1½ uur reistijd).
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Landkwaliteiten die van invloed zijn

or

de groei

v□ n

het bos zijn de

vochtvoorzienin:7, de zuurstofvoorziening van de wortels, de voorziening van
voedingsstoffen en de bewortclbaarhei~.
Landkwaliteiten die het beheer beinvloeden zijn de weerstand te0en erosie,
de berijdbaarheid en toeqankelijkheid en de vrijheid van percelering.

Afzonderlijk beschouwJ wordt de natuurlijke veqetatie.

4.

P,EOORDELlf-!G VAM LAMDKWAL!TEITHL

De vochtvoorzienino.
Bepalend voor de vochtvoorziening zijn het neersla0tekort in droge
perioden (potentiLle evarctronsr,iratie minus neerslao), het vochthoudend
vermogen van de wortelzone en de diepte en fluctuatie van het grondwater.
Bij onderzoekingen in het Coesewijne en Blakawatra gebied is gebleken
dat de toelevering van vocht uit het grondwater de belan1rijkste faktor is
bij het overbruggen van het neerslagtekort in aanplanten van Pinus carihaea

(3,4,5,7).

De beste groei werd steeJs geconstateerd aan de voet van hellingen

waar laterale influx van water 0laatsvin~t. Dit is equivalent aan een matig
goede tot onvolkomen drainage (3).
Daarna2st speelt de textuur een rol. Gronden met een hoger 1utumpercentage bleken in het alriemeen -~2n hoqere produktiviteit te bezitten (3). Dit
kan worden verklaard door een ho9er vochthoudend vermoqen, met name in die
gronden waar de bomen voor hun vochtvoorzieninc, zijn aangewezen ophangwater.
Volgens Slager

&

Sara (4) is ook de hoeveelheid organische stof van

belang. Een dikkere laag met dezelfde hoeveelheid organische stof zou het effect
van een grovere textuur kunnen compenseren.
Tonkes (7) d3arentegen vond geen relatie tussen rle humusdiepte en de boniteit.
Ook door Mulders (3) werd het humusgeholte in dit verband van ondergeschikt
belang geacht.
Bovenstaande conclusies 0elden voor Pinus cdribaea op gronden van de
Zanderij formatie. Voorlopig zullen zij echter generaliserend worden gebruikt
voor drooglandhoutsorxten in Noord Suriname. Bij het beschikbaar komen van
nadere gegevens zullen de kriteria waarschijnlijk moeten worden bijgesteld.

De zuurstofvoorziening van de wortels.

De zuurstofvoorziening wordt hier alleen afhankelijk gesteld van de
waterhuishoudinq. Andere faktorcn worden van mind~r belang geacht.
Als maat voor zuurstofgebrek of wateroverlast wordt de drainageklasse
aangehouden. Corresponderende krlterid zijn de kleur en vlekklng van de bodem
en de natuurlijke vegetatie.

De voorziening van voedingsstoffen,
Vanwege het lage bemestingsniveau ln de bosbouw is de natuurlljke
vruchtbaürheid van de grond belengrij!c Vooralsnog lijkt het niet zinvol be,,
perkingen aan te geven in termen van gehaltes aan plantenvoedcnde stoffen.
Volstaan wordt daarom met een indeling in drie gro.,,pen op basis van de miner.=1le
reserve,

De bewortelbaarheid.
De bewortelbere rliepte en de mogelijkheid van verankering zijn voornamelijk afhankelijk

van

de water- en luchthuishouding. Dit aspect is behandeld

in de voorgaande paragr3fen. Dn-,rn,1;-:ist speelt het 9ehalte aan grove bestand-

delen en de aanwezigheid

v3n

moeilijk doordringbare lagen een rol. Als krlteria

worden genomen het volumepercent1ge grof grind en stenen in de bovenste 50 cm
en het voorkomen van rots of een ijzerkap aan de oppervlakte.
Weerstand van de bodem tegen erosie.
De weerstand tegen erosie wordt voornamelijk bepaald door de helling
van het land en de aard van het moedermateriaal. Voor produktiebos wordt een
maximale helling van 30% aangehouden (8).
Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen sericletrijk materiaal en ander
moedermateriaal.
De berijdbaarheid en toegankelijkheid.
De berijdbaarheid en toegankelijkheid zijn afhankelijk van de helling
en de ontwatering van het land.
De maximale heli

in □

wordt bepaald door het gebruikte machinepark. Voor

natuurlijk produktiebo~ wordt deze op 30% gesteld en voor bosaanplant op 15%.
Bij bosaanplant is de helling vooral van belano bij de ontginning (8).
!'ds criterium voor de ontwatering wor Jt de draina9eklasse gebruikt.
0

De vrijheirl v~n perccl~rin0,
Voor een zinvolle houtvest2rij is een minimuMare~Rl nodig van 5010

ha.

geschikt lanrl binnen een straal van 150 km. van verbruikscentra en arbeidsreservoirs. Indien er reeds een infrastruktuur aanwezig is kunnen kleinere
stukken In exploitati2 worden genome~ (8).

De natuurlijke vegetatie.
Alleen het vegetatietype wordt hier beschouwd (2).

5,

LANDGESCH I KTHE I DSKLASS I F i KATIE.

Uit de beoordeling van landkwaliteiten kunnen kritcria worden afgeleid
voor een landgeschiktheidsklassifikatie (tabel 2 t/m 5). Met deze qegevens is
het mogelijk de verschillende bodemeenherlen in Suriname te beoordelen op hun
geschiktheid voor natuurlijk produktiet~s en voor bosaanplant.
Er worden twee ordes van geschiktheirl onrlerscheiden: orde S (suitable):
geschikt en orde N (not sultable): niet qeschikt.
Binnen orde S wordt de mate van ~eschiktheid a~ngeqeven door drie geschiktheidsklassen : Sl: q0ed qeschïl:t, S2: matiP qeschikt (voldoende) en S3: weinig
geschikt (marginaal). Binnen or~~

~1

wordt onderscheid gemaakt tussen klasse

îl1: voorlopig niet geschikt en klasse ï.l2· permanent ongeschikt.

De geschiktheidsklasse voor het beschouwde lanrlr,'3bruik wordt bepaald
rloor de mate van beperking die een nf meer landkwaliteiten opleggen aan dit
gebruik. De mate van beperking wordt vastgesteld door de eigenschappen van de
verschillende eenheden te vergelijken met de normen, aangegeven In de tabellen
2 t/m

5.
Aldus is land met tenminste een extreme beperkinq (permanent) ongeschikt

(N2): overig land met tenminste èén zeer sterke beperking is voorlopig niet

geschikt (Nl). Ander land behoort tot orde S.
Binnen orde S is land met tenminste èén sterke bererking weinig geschikt
(S3}; overig land met tenminste ~èn matige beperking Is matig geschikt(S2);

ander land is goed geschikt (S1).
De geschiktheid wordt een klasse lager beoordeeld als tenminste 3 beper-

kingen tot ~ezelfde klasse znuden leiden.
De geschiktheids-subklassc \/1/0rdt bepaald door de aard v.:-:in de landkwali-

teit, die de sterkste beperking ople~t aan het landgebruik. Indien meer dan
eèn beperkinf:1 riezelfde kl;:!ss,2 te,-:;atil t oelden pri0riteiten als aan0egeven in
tabel 1 (9).
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Tabel

1.

Codeletters 8n prioriteitsvol9orde van landkwaliteiten voor

geschiktheids-subkl~ssen
Landkwëllitsit

Code

Vochtvoorziening

m

Zuurstofvoorzieninci van de wortels

0

Voorziening van voedingsstoffen

n

Veerst:-:ind teqen erosie

e

Berijdbaarheid en tneqankelijkhei, 1

a

Vrijheid van percelering
(Vaarde) natuurlijke ve9etatie

V

11 i ng

bovenhe11ing

centrum helling

he 11 i

roma

~

d eper dan 1

ondiepe

grondwaterspie9el

gemiddelde diepte

excessief

(matlg)goed

echt

allen worden textuur en drainageklasse afzonderlijk gewaardeerd,

tot

drainageklasse 3

o.,1en en slechtere drainage wordt de textuur niet In de beoordelinr:: betr,. :-:ken; in alle

niet veroorzaakt door ongecoate zand- en siltdeeltjes

i eper dan 100 cm

en

ondieper dan 100 cm

11

rr.et

en va 1ue }

vl

ds...:hap (Zanderij formatie)

g

pos1t1e

fys i og
i
. • 1

tvoorziening

g i

1

Oem ..

(

s

J3em,

zware

1

"

rens

çrondwate

is met water

per odiek ve

di

de

d

-'1

c.1

cm en dieper

cm

~~0r

cm en dieper

5

es.

ondieper dan

tussen

dieper dan

ongecoate zand- en s11tdeel

---

binne"

ma?r niet binnen 25 cm

binnJn

ciiep:!r,

niet veroor?aakt

nt

rking

cm

cm

1asse

zeer slecht

onvol

tenm

-·--·---·~-----4--·- ···----- -------------------------------------

l,

net chroma .( 3

en va 1ue }

vh. . ""'en

. L

kleur van de bodem

zuurStJfvcorzieninr van de wortels

i

zwampver

drasse

dror:::e

natuu

--------------------------------------------------

moed,ermateri aa 1

n2tuurlijke vruchtbaarheid

voor~iening van voedingsstoffen

n i '.

i~s

van de Jonge Kustvl

,

ekt
leekte gronden

ge~leekte gronden

andere niet

niet geb

estuaria en floodplains voorzover

grcr1en

----------+-·----- ---

it

materiaal of meer

i jze

materiaal

- 15% o~ sericie

materiaal of minde

minder dan 5% cp

moeder

meer dan 15% op se

an

helling en

weerstand tegen er

rots

meer dan

gri
ondiepe

miri,1er dan 1

cm

en stenen

15 ·-

id

lte aan gro

beworte

------+---- - ---- ------------------+--------------------,---------------

n 1
raineerd

meer

of s

en

t

bos

; savannabos

droogl

drooçlandbos met

atuurlijk produkti

andere vegetaties

d

ande

b

vegeta ietype

uurlijke vegetatie

-··------.....----------~--------------------~---+----------------

:edraineerd

me~r dan 30% of slecht

tenminste onvol

onvolkomen gedraineerd

gedrainee

minrler dan

minasr ~an 30% en tenminste

inïs

t

bij bosaanpl

bij iatuurlijk produktiebos

helling en drainageklasse

lorijdb~2rheid en toegankelijkheid

eperkin;

eit
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