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1.

GLOBAAL OVERZICHT GESCHIKTE BODEMS VOOR VEETEELT

a.

Jonge Kustvlakte
ten noorden van de lijn Galibi-

Ligging gebied

B,=:,ska.mp-

Apoera"

ritsen

geschikt,

el is bemesting nooàzakelijk~

De

tussen

ank eg,
itsen

de

ontwaterde

Saramacca,

ge~egen

laacten die

gebruiken als
te

zijn goed

scl1elpritsen)

De bredere

Voorbeelden

langgerekte,

zijn opgevuld)

aardegras,

orden.

De kleiplaten

(ingepolderde zwampen,

coede

olifantsgras)

o.a.

zijn te
Om deze

oude plantages):

lijken deze

paardegras,

extensieve

noodzakelijk).

slacht-

gronden goede perspektieven te oieden.

Voordeel is de hoge natuurlijke vruchtbaarheid

leg

slecht

resultaten op de veeteeltarealen van de Hr.van

rechteroever Commewijne,

veeteelt)

smalle,

ten dele met klei

aangelegd te

Ale

(zandritsen)

Kwatta.

zwinnen

snijgrasareaal

tot matig

als weide-areaal dient eerst een goede ontwatering

gebrui

Gezien de

Lelydorp-

weinig bemesting

Nadeel zijn de hoge kosten voor inpoldering en aan-

an een ont ateringssysteem.

In de oude,

aarloosde plantages is dit wel aanwez

vee

al sterk ver-

(renovatie nodig).

Een ander nadeel is de tengevolge van verwaarlozing opgetreden
verziltino

(plantages

langs benedenlopen van de rivieren).

Verder ziin de kleigronden veelal trapgevoelig en in de
tijden meestal

slecht te berijden met trakteren etc.

regen-

Een moge-

lijkhe~d zou zijn het vee op stal te houden en sniJgras arealen
aan te

~~ggen die periodiek met de hand of machinaal geoogst

kunnen
De

orden

zwampen in het zuidelijk deel

van

de

Jonge

Kustvlakte

voorkomen van po~entiele kattekleien
D

0nvoldoende

rijpina

1 stevigh0id)

zijn

sterk zure

n e t geschikt.

De Oude Kuscvlakte~

Ligging
Lel

Lek,
der:

vrucl1tba

hemes

ak

<",

zodat mee:ti

goed ontwaterd,

de lagere ritsdelen

en interritsdepressies)
Reeberg,

Voorbeelden

(hellingen naar erosiegeulen

zijn minder goed ontwaterd.
Landsboerderij.

De gebleekte ritsplateaus zijn niet geschikt

(te arm,

te slecht

ontwaterd).
De stofkleigronden

•

(Paradoti), die we aantreffen in het zuiden

van de Oude Kustvlakte,

zijn matig tot weinig geschikt.

als gevolg van de geringe stuktuurstabiliteit

(draagvermogen)

grote aandacht geschonken worden aan de graskeuze
oppervlakte ontwatering en be~eidingsschema.
is noodzakelijk

gronden,
c.

(zodevormer)

Een goede bemesting

(deze kleigronden zijn veel armer dan die van de

Jonge Kustvlakte).
De erosiegeulen

Wel dient

Km

Voorbeelden

(zwampen)

2 î;l .(c H i 1 v e r s um) .

zijn niet geschikt

(slappe,sterk zure

bovendien vormen ze de natuurlijke ontwateringswegen).

Het Zanderij Landschap.
Ligging

ten zuiden van de Oude Kustvlakte,

o.a.

gebied Zafiderij

vliegveld-Kraka).

•

De gebleekte plateaus
baar,

(savannes)

zijn ongeschikt

(zeer onvrucht-

zeer laag vochtbergend vermogen).

De ongebleekte zanden en lemen

(plateaus en hellingen) zijn matig

geschikt voor v~eteelt, doch noodzakelijk zijn een goede graskeuze
en een goede bemesting

(zandige bode•s ~ijn minder vruchtbaar

dan ritsen Jonge/Oude Kustvlakte.Voorbeeld
d.

: Tibiti

(S.E.L.)

Residuair Heuvellandschap :
Ligging

ten zuiden van de lijn Albina-Patamacca-Jodensavanne-

Kraka-Witagron.
De steile en/of sterk grindige gedeelten zijn meestal weinig of
niet geschikt

(erosiegevaar,

hoge bemesting noodzakelijk).

De vlakkere en grindarme gedeelten zijn matig tot weinig geschikt
(hoge bemesting noodzakelijk.

Gelet dient te worden op de aanwezig-

heid van drinkwater.

Bigi Batra

Voorbeelden

~Km 68 Afobakkaweg)

en diverse be~ri7ven

in Frans Guyana.

2.

VRIJE GRONDEN.

Een eerste indruk hiervan ~an verkr&gen woróen van de Kaart*

worden waar er

(bodemkundig)

~~n

Diens~

qeschjkt0 JTonden vrij zijn. Btj de
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plaatselijke resortleiders en bestuursopzichters zijn kaarten
aanwezig waar de nog vrije terreinen staan aangegeven .
Aa ngezien d .e

schrijver van dit stuk goed bekend is in de diverse
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4.

NADERE INFORMATIE VAN DE OPDRACHTGEVER(S).

Een nadere omschrijving van de plannen is noodzakelijk om verdere
adviezen etc.

te geven.

-Welke dieren

(runderen,

Hierbij valt te denken aan
schapen, welke sóorten)?

-Welke kennis is al aanwezig?
-Alleen weekend of full-time?
-Intensief/extensief?
-Hoeveel bereid te investeren? Deviezen beschikbaar?

5.

ENIGE OPMERKINGEN.

Ten aanzien van de benodigde deviezen dient opgemerkt te worden dat
om tot een rendabele bedri;i:~voering te komen het onder àe huidige

omstandigheden vermoedelijk noodzakelijk zal zijn bm 4e volgende
zaken te importeren
-Vee

(als basis

fokmateriaal).

-Medicijnen voor de dieren.
-Spore-elementen(in de vorm van likstenen bijv.). De meeste bodems in
Suriname bevatten weinig/geen spore-elementen. Onderzoek heeft uitge-

-wezen dat dit een absolute voorwaarde is voor een goede produktie.
'

-Machine-onderdelen

'

'

(indien niet ioJéaal beschikbaárf.

Vanwege het la:Je eiwitgehal.te van de grassoorten in de Tropen zàl de
eiwitvoorziening voor het '\lee een probleem opleveren. Op de lokale

markt heerst momenteel een schaarste aan eiwithoudende véêvoercomponenten.

Gedacht kan worden aan Leucaena als eiwit veevoer~ewas. Op de

Universiteit worden hiermee- momenteel proeven gedaan
20%,

(eiwi.t-% ongeveer

opbrengst ongeveer 10 ton/ha).

6. VERDERE AKTIVITEITEN.
a.

Voor men met de inrichting van het bedrijf kan beginnen is het
sterk aan te raden een bodemkundig onderzoek te laten verrichten.
Middels een detailbodemkartering, waarvan de kosten naar schatting

ongeveer 1500 Sf bedragen (ind~en het terr~in toegankelijk is, ind1en
er l~jne~ gekapt moeten worden ko~t er ongeveer lOüO Sf b~j).

•
1,

0

' . . ::· _,, . .' 1

Het analyseren van bodemmouste~s tost onge~eer6}5,- Sf/monster
{ standaard bofü:cm·.,che:misehe bepalingen, VE"rmo,;:f,eL:.j ic sij:u er 1.0 t:,:,t
20 mon.:.C!t:<:or'"'

te itnalyser~u),

uitgevoerd werden.

Dit ,:nHie:r.zoek ka.n :iooi~

,jch'rlye:i deze:::,

•

- 5-

b.

In aansluiting op het bodemkundig onderzoek kan een cultuurtechnicus een ontwateringsonderzoek verrichten.

Dit zal met

name in de Jonge en Oude Kustvlakte van belang zijn
Sf 20,-/uur).

(kosten:

Dit onderzoek wordt verricht aan de hand van

bodemkundige gegevens en hoogtemetingen.
waterbeheersings-,

Hieropvolgend kan een

ontsluitings- en d~tailinrichtingsplan

worden opgesteld. Noodzakelij~ is dat wel wordt aangegeven
welk beweidingssysteem gebruikt zal worden,

waar welke kavels

en stallen komen etc.

Op grond hiervan kan een bestek voor een aannemer gemaakt woraen
die het terrein volledig bedrijfsklaar zal opleveren
klaar,

met compleet ontwateringssysteem, bedden,

doch excl.

(plant-

sluizen, duikers

bedrijfsgebouwen en eventuele pompen).

Om een idee te verkrijgen van de te verwachten inrichtingskosten
de volgende cijfers
kleigrond
graven,

4500 Sf/ha;

bedden maken;

zandgrond:

2500 Sf/ha

(ontbossen,

sloten

excl. hoofdlezingen en wegen).

Ook is de cultuurtechnicus ü:1

staat de te verwachten exploitatie-

kosten uit te rekenen. Wel dienen dan basisgegevens als aahtal
vee/ha,

veesoort (en}., grassocp::t(~n}_. aard/hoeveel.heid bemesting,

frequentie maaien en ploegen etc. beke~d te zijn.
c. Ten aanzien van adviezen met b-etrèkki:ng tot grassoorten-keuze,
grasonderhoud,

veeverzorging zijn ~r peXRonen bereid gevonden

hun medewerking te verlenen.
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a-Zakelijke titel
b.Persoonlijke ~itel
Voorheen werden de gronden onder de v:::ilgende Titels uitgegeven.

a.Zakelijke Ti.!@ls
1.
2"
3.

Alloàiale eigendom en erfelijk bezit
Eigendom

l.

Huur

2.

Gebruik tot wederopzegging

Nu --,.,,::,rdt gronà alleen in grondhuur uitgegeven en.bij uitzondering
onder een persoonlijke titel.

II.

III.

1.
2.

Ter uitoefening van de landbouw
Ter uitoef'ening van de tuinbouw

3.
4.
5.

Voor het houden va..11. vee
Ter ~ebouwing en Bewoning

Wie

Voor byzondere doeleinden:voor het ;Jpzetten van winkels,ca.f'e 1 s
en industrië.le doeleinden.
voor een s.tuk Do~t~~nd'?
Surinamers 1 diec·i,I:l·Surinaoe woonachtig zijn

•
•
•~

Venootscmppere~?~ Koophandel en rechtspersçionJ ijkheid be~itten4- lichamen E!Il.Stichtingen die in Sur~me gevê~tigd zijn
en~naar Surinaamsrecht zijn opgericht.(N. V,. ,Firma,B.-V" enz.)
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1
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Erîpacl1t

·--

3.

Buiten1.aiiders(met toestemming van de Raad van Ministers)

-2onà wordt aan

De wi · ze waaro

XV.

d.

De aanvraag van Domeingrond geschiedt schriftelijk
van N .H.E.en wordt ingedie_l'.ld op het Domeinkantoor.

-~.,
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aan

.de 11JJ:l,ister

lie

·In.
aanvraag dienen de volgende gegevens· vermeld täi~wordÈm:
- Naam/v&cirnamen

<1
J

-

Woonplaats.:

...

Nat~onàllteit
Burgerlijke Staat
Doe111 waarvoor het perceel wordt aangevraagá
Ligging van het aangevraagde perceel

•

Bij indieningvan de aanvraag moet worden overgelegd.
- een Nationa.1lt,titsverklaring
.
- een :tl~tieYe·~( bij ongenummerde percelen·)·
- en!Ben y-olladi.g ingevulde:Panquette :rormulltr.
De auv~gwonit ~ e e r d en krijgt een la D No.
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