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FACULTEIT DER TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN
ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

Excursiegids

l~?)ó

Excursie door Noord-Surina me

Samengesteld door R.M . We sterink

Aan: Deel nemers excursie (Practicum Bodemkunde)/
Data: 13-tlö 1u.li 1990 (Jln;wsi'J<!_1t) "1 ILJ+is
Vertrek: 7.0-0 precies, Gebouw 17 Universiteit.
Retour: ± 19.00 uur
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Meenemen: laarzen, regenkleding, notitieboekje, schrijfgerei, excursiegids,
identiteitskaart, lunchpakket, soft/ijs (gezamelijk regelen).
Programma: Jonge Kustvlakte, Oude Kustvlakte en Zanderij Landschap van noord
naar zuid
Excursieverslag: per groep van studenten dient er een verslag gemaakt te worden
van hetgeen er tijdens de excursie verteld is.
Per excursiepunt dient informatie gegeven te worden over:
(hoofd)landschap, landschaps(sub)element, relief, geogenese
landgebruik/vegetatie, bodemprofiel, bodemfysische/bodemchemische
eigenschappen, bodemvormende processen, landgebruiksmogelijkheden;
geologische informatie (aard gesteente, geologische structuur,
aard verweringsmateriaal).
Nadrukkelijk dient opgemerkt te worden dat informatie uit de
excursiegids niet behoeft te worden weergegeven.
N.B.: Vóor de aanvang van de excursies dient de excursiegids aandachtig bestudeerd
te.î:)orden + hoofdstuk 6 van het collegedictaat (incl. sheets).
Excursieleiding: Dt's. R.t•l. Westerink
Samenstelling excursiegids:
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Drs. R.M. Westerink
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Algemene informatie:
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Figuur
(blz. 3): Geologische dwarsdoorsnede (Noord-Zuid) door Suriname.
Bijlage 1: Overzichtsbodemkaart 1:200.000, Blad C
, incl. legenda.
Bijlage 2: Proces van rijping. (zie collegedictaat).
Bijlage 3: Chronostratigrafie, Lithostratigrafie, Processen en Landschappen
in Noord-Suriname.
- Bijlage 4: Algemene eigenschappen van de klei- en rits-afzettingen van de
Comowine, Moleson, Wanica en Mara Fase.
- Bijlage 5: Huidige Kustprocessen.
Bijlage 6: Bodemchemische eigenschappen van een aantal bodemprofielen in
de Jonge en Oude Kustvlakte.

Punt 1: Modderbank ± 50 m ten naar.den van Algemeen Crematorium te Weg naar Zee.
Landschappen in Noord Suriname (kaart Brinkman en Pons 1968).
Per landschap: Verbreiding, geomorfologie, geogenese.
De Jonre kustvlakte:diverse fasen en hun kenmerken (kaart Brinkman en Pons
1968 en bijlage 4 excursiegids).
De huidige kustprocessen (bijlage 5 excursiegids).
Geogenese en pedogenese in de Jonge kustvlakte.
~odemprofiel enkele dm's bijna gerijpte klei op bijna ongerijpte klei:
Rijpi-~gsproces (effect Parwa vegetatie, krabben etc.)(= bijlage 2).
Landgeschiktheid estuariene kuststrook.
Punt 2: Einde Suikerrits, afslag naar crematieplaats.
- Ontwaterde kleiplaat Comowine fase.
Bodemprofiel: 0-80 cm brakke bijna gerijpte, geelbruin gevlekte klei:
80-120 cm zoute bijna ongerijpte tot half gerijpte zoute grijze klei.
- Bodem~1hemische eigenschappen: nr. 11 + 25, Appendix-A, Serno 1984).
Kawfoetoes (Ontstaanswijze).
Landgeschiktheid: voor/nadelen van kleigronden.
Bodemgesteldheid Weg naar Zee gebied (Bijlage 1 en figuur 1. Serno 1984).
Punt 3: Halverwege suikerrits, zuidzijde (nieuw huis).
Smalle midgrofzandige rits (Eomowine fase).
Bodemprofiel ritsflank: 0-25 cm humeus midgrofzand (Ah); 25-80 cm qebleekt
midgrof zand (E); 80-95 cm inspoelinqshorizont (ijzer en orgarlisch materiaal
= Bhs); 95-120 cm
veen en klei.
Bodemprofiel ritstop: 0-5 cm humeus midgrof zand (Ah); 5-90 cm geel zand,
naar beneden toenemende grijze vlekking; 90-120 cm bruin zijnd (inspoelingshorizont).
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Bodemeigenschappen: nr. 4, Appendix-A, Serno 1984.
Landgeschiktheid: problemen: lage vruchtbaarheid, lage pH, grote hoogteverschillen, geringe breedte rits, variatie in dikte Ah, behoud Ah.
Bodemvormende processen: homogenisatie,vorming humeuze bovengrond,verbruining
(voorloper ferralitisatie), ontkalking, gley, podzolizatie.

Punt 4: Cedrehee ± 100 m westelijk van de weg.
smalle schelprits Comowine fase.
Bodemprofiel: ± 90% schelpfragmenten, naar beneden meer hele schelpen.
Bovenin wat roder gekleurd.
Bodemeigenschappen (hoge pH, Ca- en Mg gehalten, gering vocht bergend vermogen,
losse pakking);
Landgeschiktheid:problemen met bewortelbaarheid, vochtvoorziening (meerjarige
gewassen), fosfaat fixatie.
Mogelijkheden: tomaat, schel pwi nn i ng ( ka 1kproduk tie) . ( kooe 1 ~ja)ot:f;q,..,, b)oe,...>-.oo/ ).
Punt 5: Tingiholo rits, weg (Okerdam) ± 2 km naar binnen (bij nr. 143)
± 400 m rechts van de weg.
hoge, brede zand- en schelprits, Molesonfase.
oude cultuurgrond (indianen, ouderdom± 2000 jaar).
Profiel: 0-80 zeer humeuze bovengrond met veel schelpen en artefacten.
Op± 80 cm diepte bevinden zich een aantal indianengraven (onderzoek
Archeologische Dienst),
Verschillen ritsenbundel Moleson fase en enkelvoudige smalle ritsen Comowine
fase.
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Punt 6: Kwattaweg, tegenover zondagsmarkt. Ongeveer 100 m ten zuiden van de
weg. Overgang schelpenrits naar zwinklei.
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Punt 7: a) 100 m Welgedacht-B, weg in, ongeveer 10 m ten noorden van deze weg
kokosveld). Op rits.
Samenhang fys iografi sche positie, drainage en moedermateri aal binnen Kwatta
landschap.
Rug va~ een zeer fijnzandige rits van de Wanica fase
- Bodem behoort tot de Saron serie en bestaat uit matig goed gedraineerd lemig
zeer fijn zand en/of zeer fijn zand.
- Bodemprofiel: Licht humeuze A-horizont, met een bruine tot dof geelbruine
kleur. Soms gebleekte zandkorrels aanwezig. Op geel bruin tot geel oranje
zeer fijn zand of lemig zeer fijn zand met gelig bruine en oranje vlekken.
Bodemchemische eigenschappen, zie bijlage 6, Saron serie.
b) 100 m Welgedacht-C weg in. ± 80 m ten noorden van deze weg.
- Flank van een zeer fijnzandige rits van de Wanica fase (ritsvoet),
- Bodem behoort tot de Braamshoop serie en bestaat uit onvolkomen tot slecht
gedraineerd lemig zeer fijn zand en/of_zeer fijn zand.
Bodemprofü-•l: Licht hurneuze A-horizont met een zandige uf lemig zandig textuur.

Op:
_gelig bruin tot licht geel zeer fijn zand of lemig zeer fijn zand.
In deze horizont vinden we veel grijze vlekken. (gley),
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c) 100 m Welgedacht-C weg in,± 200 m ten noorden van de weg,
- Zwin van het Kwatta landschap, klei van de Wanica fase
- Bodem behoort tot de Krapa-serie en bestaat uit slecht tot zeer slecht gedraineerde klei op zeer fijn zand.
Bodemprofiel: Licht humeuze A-horizont is tussen de 5 en 25 cm dik en ligt op
bruinig grijze tot licht groenig grijze klei met veel oranje en
gelig bruine vlekken. Deze klei is sterk beïnvloed door gley.
Binnen 1 m gaat de klei over in (lemig) zeer fijn zand.
Bodemchemische gegevens: zie bijlage 6, Krapa serie.
OUDE KUSTVLAKTE:
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Algemene informatie:
Bijlage 1: Overzichtsbodemkaart 1:200.000, Blad C + H, incl. legenda
- Bijlage 7: Beschrijving landschap, landschapsgenese en bodemvormende processen
in de Oude Kustvlakte, (zie collegedictaat).
Bijlage 8: Schematische dwarsdoorsnede door Oude Ritsen (Lelydorp) Landschap.
Bijl age 9: Schematische dwarsdoorsnede door Oud~ Zeeklei (Para) Landschap.
Bijlage 3: Chronostratigrafie, Lithostratigrafie, Processen en Landschappen
- ç,~'""-'"3

- Figuur 1.

b~~~~i~;~~l~m~atc.- l.~~~p-f'ar4- Dek(~b') L~oitcÁ.,-~.

Geologische dwarsdoorsnede (noord-zuid) door Noord-Suriname.
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?i;:;.1., Sim,>lified N-S section of -the coastal ."rea near Paramaribo (modified
afte:'." i<:rook and Mulders,

1971)
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Excursiepunten

f

Punt 8: km 17,9 Indira Gandhiweg. Begin Oude Kustvlakte.
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Punt S: Langs de Rijsdijkweg. 1200 m naar
nnen. Huisnr. 70.
- Vlakke plateaux van de ritsen.
- Slecht gedraineerde gebleekte zandprofielen met podzol B.
Rijsdijk of Pallisade serie.
- Bodemprofiel:
0- 15 cm bruingrijs zeer fijn zand
15- 70 cm lichtgrijs, gebleekt zeer fijn zand
70- 80 cm verKitte podzol~B
80-120 cm lichtgrijs zeer fijnzandige leem met veel bruine en geeloranje
vlekken.

Punt 1'2..: Onverdacht. Distriktscommissariaat Para, nabij volkswoningbouwproject.
Para klei (sterk rood en paars gevlekte stofklei met een grijze,
stofleembovengrond). Grondstof Para Industries (baksteen e.d.).
Alternatief: achter huis Fam. Brandon, km 28)
Punt q =--~m 39, Mara-erosiegeul (million $ road).

ZANDERIJ LANDSCHAP:
Algemene informatie:
- Bijlage I
Gedeelte Overzichts-bodemkaart 1:200.000
- Bijl age 10
Algemene informatie over landschap en bodems van het Zanderij
Landschap.
Bijlage 11
Schematische dwarsdoorsnede door dal Carolina Kreek.
- Figuur 1
Bijlage 12

Geologische dwarsdoorsnede (noord-zuid) door Noord Suriname.
Podzolizatieproces.

EXCURSIEPUNTEN:
Punt ~: Km 44,6 ± 70 m na afslag Bersaba: overgang Oude Kustvlakte (Coropina
Formatie) naar Zanderij Landschap (Upper Coesewijne Formatie); overgang
Ongebleekte lemen naar Gebleekte zanden
Punt 15" Jan Starke opleidingscentrum (km 48) L.B.B.: Giant podzol (gebleekt
Zanderij zand op een humus-ijzer inspoelingshorizont).
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SOJOLGRONDEN/PLI TEA U SOILS

AND MARSH SOILS
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Mat il
en or1rwoikomen 100.utolol' "" ,10!1eem over !lhllllll• (lriof•)

olttl>! , _ . ~

V,ry poo,-ly

IUVl EROEVER- EN ESTUAIUUM
l'!.AATGRONDEN/RIVER AND
ESTUAR Y FLIT SOILS

UNDULATING VERY

LOW LAND
(,<ei!Jt• i>eWillus<,q>Ut 5'ope
+!'151')

< 8%; 0

• 1Om

filJ

DIJ

Onvolkomen 11edreà.neerd stof en stoflttm.
lmpnfectly dreined dt i,11, 1 - .

JONGE KIJSTVLAl![TE!YOUNG COAS·
TALl'LAIN

[I[]

Jedrai.neerde Leao es

Onvolkomen
klei over zand.

-·

imperfectly .d.Nined /{)(Zffl and day onr

CORONU! LAN'DSOIMILANDSCAJ'E

[EJ

Onvolkomen tol zeer e.le,dat i ~
nttrde g1trijpte lot haU gerijpte (venls:e) klei
met bruine. gele en/of rode vlekken. plutselijk stofldei en stoOeem.

coMOWINE EN/AND MOLESON

FA5E/PHASE
RITSGRONDEN/RIDGE SOILS

rï7

Goed (tol slecht) gedraineerde schel~schelppuis" schelpzand, midg:rof' e-n fijn
1 1 nd tot undi:ae kem.
Well (to poorly) drai.ru•d Jhelb.. sheD-grit,
shellJJtJnd. medium and fîne sand to :sandy

zw~MP· EN MOERASGRONDI-.N/SWAM'P

MARSH SOJLS

ASO

lmperf,,cf/y ro very poorty d,.,,;,,ed rlpe to
halfrip, /p,eoty} day wlth brown. y~Uow
and/or red morrk-.1. locallJ• dlty cl.Dy and .rilr
loarn

[IJ

Slecht en onvolkomen ;:edraànettde
gerijpte ldei met 3eie en rode vlekken.

Poorly and lmperf«rly dr-d rlpe clay
with yelJ.ow ibRd red monk.1

[JJ

SH'cht gedraineerde half 3erijpte en
gerijp1e klei ffle.t bi'uW!le en gele vlekken,
plaatselijk O'li"'er veen.
Poorly drobvd /Wif-ripe ,md rip,: cüy wi#a
brown ond yel.J,.c,w matrle:1.. locally over pest.

C!:J

Zeez decht se-draineerde half.s.erijpte
klei met olijfk~flle vtek.ken, plut31elijk.

vfetlen. plaa1Khjk zware leem over )uni@

OEVERWAL· EN KOMGRONDEN/1.é Vf.E

AND BASIN SOTLS

day loam in the Nb.roiJ (ph:mtsric,,u;.

[!!]

Zeer 1lecht ged.ra.Wude h.!l!f m:eri,tpt:a

Very

poorl->•

drain.ed

M.lf-ripe

day

(f"l.ce

field,)

Tl':RRASSfN!llRIIACES

MARA I.ANDSCHM!lA NDS("AJ'E

PlATEAll- EN HELUNGGRONDEN/
PLATE/1 U ANDSLOPE SOILS

.=IT]

Zeer J..lecht aedraineerde half gerijpte.
bijna ongerijpte en on,erijpte, mettb&J py.
riethoudende klei en veen..
Very poorly drolncd half-rlJ><, ~ y
unripe and unripe. mo31ty pyrl.rk day and
p,eat.

'

, -,

OUD!! ICUSTVI.All(TEJOLD COASTAL
l'l.A!N

WANICA FASf./PHASE

[ill (M.at}I) goed iedu..ineerd :r..and. leem
en klei en slecht en onvolkomen gedraineerde klei
(Mod<Nllt<ly) wdl drtdned ,and. loom and
day, tilnd pocrly Uèd imperfe-ctly drained
da:v.

klei (rijstvelden)

:D

unrtp,, """"" c:hy.

(steilste heUinJ/3'upnt sope 2 · 16%; IO ·
IOOm •NSP)

zand en1of zandij:e lware ieem in de onder@:rond ( plantages).
(Formerly) arrrtcialJy drained ripe day wtm
yel1ow, brown and/or ffd monkJJ,. l ~ y
cüy loam over l0tamy "1md, and/or ,..,,,,Y

ZWAMP. EN MOERASG RONDE N/Sl>'AMJ'
A:VD MARSH SOILS

Zeef' slecht 1edr-aineerde ons:erijpte

GOLVEND EN STERK GOLVEND
LAAG LAND/UNDULA TING AND
ROLLING LOW LAND

RJVIERVLAICTESIRfVER fLOOD-

Very poorly d ~ Mlfrlpe day with olive
locdy J/llhy day.

W

Slecht en zee slecht g:edra.ineerde
stuiu:e B1:off'11e zware leem en k.P.ei over
"'"ne (stof•) klei.
Poorly ""'Y poorly drsb,,d >riff nlry
ci,ay IMm ,md clay over stift (>ihy) day.

f'lAl\'S

mottl~:,,

en bijna ongerijpte zoute klei.
V ery poorly dra:inttt &Jrtrlpe and procrica1Jy

wJ

POLDf:R(; RONDEN/POLDt.R SOILS

'itoflr.lei

Zeer skcht 111edraineerde bijna onge-rijple en half gerijp1:e brakke klei.
Ve,y poorly dNllinffi prtJCticaUy unriP'(' and
luilf-rip< t,,..,.,llim c:uy.

Onvolkomen em :dedu 1edra.ineerdie
mtoUeem over stuue stoff"tee zwaxe &eem en
(olof·) kiel
lmperf«:tty imd poorly dnlned nlt loam
Offrtmffslhy cl,zy lo,,m w,d (:dlry) clay.

L!1.J

(Vroeger) kunsrmuig gedn..ineerde
gerijpte kki met gde. b,uine en/of rode

{(1-0"1.

l<lei.
ModntStriy wdl
lmperftttty
s l l t - "'1< lo<lim ow:r nlff (mry) day.

lliJ

Goed en ma1Îil, goed s.edraineerd mid
grof en g;rof tand, :zand~e (zware) l-eem en
(zu'Kli&e) klei. plaatselijk onvolkomen ge
draineerde stofk:Jei or gebleekt midpof en
grof und.
Well t:nd mode-NJtrly well droined nu:dium
and coc.ne und, ,..,,,:Jy /c/4y} lo<am, and
(,an,dy/ doy, lo<c"4Jy l.mfHrf«rly - d .ril•
ry day {lf bleoched medn.tm and c04n:e Jtmd.

Dl':11: I.J;J,JDSOI.AJ!ILANDSCAJ'C
PLATEAUGRONDENJPLATEAU SOILS

RITSGRONDIENfR/DGE SOTLS

l..l!L YDORJ' OF OUDJE IUTSEN/OR OW
RlDGES/LANDSCHAP/l.ANDSCAPE

OJ

(Matig) goed sedraineerd midgror en
rijn nnd.
/Moderwtely) wdl dn,,lned medium and fint'

[ !J

0-,,voOtome-a gedraineerd midsror en
rijn und toe zandiife leem, ploat,.,lijk zandia•
klei op ~ o f e,i flta und.
l"'(>trfutty dn,lnftl medium and ft,,e xnd
to -.dy loom. loa,l1y zandy clay 01' m.-.

d;,,,,,

,a,.,:1

fl- -

1

ZWAMP- JEN MOERASGRONDEN/SWAM1'
ANDMA.RSH SOILS

--

~ Slecilll "" ..,.,. Biecht gedraineerde bii·
ede en/or rode riel<l<en,
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PLATEAU AND DEPRESSION SOILS

HELLING-EN l'LATEAIJGROND!öN/
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RITSGRONDEN/R/DGE SOILS
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"'"JI'·
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Afzetting zanden en lemen
door verwilderde rivieren

Zanderij la

De Jonge
ets
te Y ten
s een chen
lain
Een chen
rplain is een door de zee gevormde kleivl
e die
onderbr en 'wor
door langgerekt.e zand en/of schelpenlichamen
(cheniers of ritsen}. Kenmerkend is dat deze ritsen zowel aan
de zeewaartse, als aan de landwaartse, als aan de onderzijde
begrensd worden door k~eiafzettingen. De ritsen in Suriname
zijn enkele tientallen tot enkele honderden meters breed,
enkele (tientallen) km's lang en steken 1-3 m boven de
omringende kleiafzettingen uit.
De vorming van de Jonge kustvlakte blijkt zich volgens
Brinknan en Pons (1968) te hebben voltrokken in een 4-tal fasen.
De afzettingen van deze fasen kunnen v a n ~ naar
in de
Jonge kustvlakte worden herkend:
~~ rd
1. Comowine fase
Ouderdom
: 0-1000 jaar
Eigenschappen kleiafzettingen:
± 1 m + NSP
hoogteligging
rijping
tot 20 !50 cm diepte half
gerijpt, daaronder bijna onrerijpt.
ontzilting
- oppe.rvlakkig ontzild, verder
brakke tot zoute gronden
vlekking
of afwezig of vage (olijf) bruine,
grijsgeel (bruine) ,(geel ) bruine
vlekken tot ± 60 cm diepte
(Munsell notatie: 7.5 YR 4/3, 5/4
4/4, 5/6, 10YR5/4, 4/4, 2,5Y4/4
gereduceerde ondergrond
vanaf
± 60 cm, (olijf)grijs
(5Y4/l tot 5GY4/l).
organisch stofgehalte
laag.
pyrietgehalte
overwegend laag .
...,

.-,

Eigenschappen ritsafzettingen:
relatief weinig ritsen; in Nickerie vrijwel geen ritsen.
smalle, enkelvoudige ritsen.
fijn of midgrof zand, veelal schelphoudend, soms alleen schelpen.
2.

t-~oleson fase:
Ouderdom
1300-2500 jaar
Eigenscha:i;,:pen klei afzetting.en_:
hoogteligging
0-1 m + NSP
rijping
0-40 à 70 cm bijna g~rijpt,
daaronder half gerijpt, vanaf
± 120 cm bijna ongerijpt.
ontziltingsdiepte
100 tot 150 cm
vlekking
t o t 50 à
10 0 cm o 1 i j fb r u i n e ,
(dof) geelbruine en bruine vlekken
(7,5 YR 4/4,
5/5;10YR 5/3 5/4
4/4
7/6 5/6
5/8;2,SY 4/2, 5/3
4/3, 5/4, 4/4, 5/5; 5Y5/3, 4/3,
5/4,
4/4,
6/5 )
gereduceerde ondergrond
:vanaf 120 cm, olijfgrij~ (5GY4/l)
organisch stofgehalte
:laag.
pyrietgeha.lte
: overwegend laag.

Eig nschappe

r~:·

relatief weinig ritsen in Nickerie, in de rest van Suriname
relatief veel ritsen.
deels enkelvoudige ritsen, deels ritsenbundels
zand, zandige leem, veelal schelphoudend, soms pure schelpen.
3. Wanica fase:
Ouderdom
3000-6000 jaar.
~igenschappen kleiafzettingen:
hoogteligging
rijping

ontziltingsdiepte
vlekking

gereduceerde ondergrond
oq;anisch stof %
p:rrietgehalte

1-1,5 m + NSP (oost-Suriname

tot 3 m + NSP )
:0 tot 50 á 120 cm gerijpt ( soms
bijna gerijpt ) • vervolgens tot
150 à 200 cm half gerijpt, daaronder bijna ongerijpt.
±
250 cm
tot 100 à 150 cm gele, heldergeelbruine, (geel) oranje, roodbruine en soms rode vlekken

( lOR4/8; 2,5YR. 4/8; 7,5YR 7/5,
7/7, 6/6, 6/8, 5/8;10YR 6/4;
6/6; 2,5Y 6/4, 7/6, 6/6, 7/7)
:vanaf 190 cm (olijfgrijs
5GY 5/1)
: laag
:overwegend laag

Eigen§çhappen ritsafzettingen:
veel ritsen, overwegend in ritsenbundels.
kalkloos lemig (zeer) fijn zand. Deze ritsen ziJn vermoedelijk
wel schelphoudend afgezet, maar ten gevolge van bodemvorming
(oplossinGlkomen nu slechts kalkloze ritsen voor.
Î' - ,

4. M2-ra fase:

1

Ouderdom : 6000 jaar en ouder
In deze fase komen al 1 een ..kltl_a_fz.e_Lt..i.u.gJ~O. voor; rits en on tb re ken.
De afzettingen bestaan uit klei;venige klei en soms veen,
en worden veelal overdekt door jongere klei- ~n pegasseafzettingen.
hoogteligging
± 0 m NSP
rijping
half gerijpt tot bijna ongerijpt
vlel\king
:niet of nauwelijks gevlekt
matrixkleur
donker grijs
organisch stofgeha]te
hoog
11 oog
pyriet gehalte
Opgemerkt dient te worden dat de bovengenoemde eigenscliappen
van de diverse afzettin6sfasen betrekking hebben op mariene
kleiafzettingen in natuurlijke ligging (zwamp of dras ).
Wanneer dergelijke kleigronden vorden ingepolderd en ontwaterd
zullen de gronden dieper rijpen, ontzilten etc.
Langs de rivieren treffen we het zgn. rivierenlandscha~ aan.
Het betreft fluviomariene klei/afzettingen in de vorm van
oeverwallen en kommen. De
oevPrwalafzettingen zijn in het
algemeen diep gerijpt, hebben een hoog stof-% (50% of meer),
zijn meestal rood (bruin) gevlekt, en hebben een 111.ge pJI-KCl.
( pseudo-zure sulfaatgronden ). De kommerr zijn wat lager gelegen
en minder gerijpt RlR de oeverw~llen maar komen qua ejgenr~happen
verder overeen.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de gronden 7an de
Jonge kustvlakte wordt verwezen naar Dijkshoorn (1971),
Edelman (1972) en Brinkman en Pons (1968).

Huidige kustprocessen:
De Jonge kustvlakte van Suriname is in de afgelopen 10.000
jaar onstaan door sedimentatie (= afzetting) van klei en zand
langs de kust van Suriname. Om tot een goed begrip te komen van
de geologische en landschappelijke opbouw, en daarmee van de
bodemgesteldheid van de Jonge Kustvalkte, is het belangrijk de
huidige kustprocessen te bestuderen. Deze verschaffen immers
inzicht in de processen zoals die in het verleden in de Jonge
Kustvlakte hebben gespeeld.
De onderstaande tekst is een samenvatting van het proefschrift
van Augustinus (1978).
Het langs de Surinaamse kust gesedimenteerde materiaal wordt
getransporteerd door:

1. De Guyanastroming:
deze oost-west gerichte zeestroming, die
tot 250 km voor de Surinaamse kust zijn invloed doet gelden,
ontstaat onder invloed van de overwegend (noord) oostelijke
winden in dit deel van de wereld. De stroom snelheid bedraagt
1,8 tot 3,3 km/uur.
2.

Getijdestromingen: Het getijdeverschil langs de Surinaamse
kust varieert van 1,0 m (doodtij, tijdens halve maan) tot
2,8 m (springtij, tijdens nieuwe en volle maanl.
De getijdegolf komt in dit deel van de Atlantische Oceaan
loodrecht op de kust aan;de hierdoor veroorzaakte getijdestromingen_zijn alleen van belang in de riviermondingen en het
door de getijden beinvloede gedeelte van de rivieren;
daarbuiten zijn ze slechts zwak .

.,,~

3. De golfwerking

Ond~F invloed van de overwegend (noord)
oostelijk winden ontstaan in dit deel van de Atlantische
Oceaan, 1,5 tot 2,5 m hoge golven die min of meer loodrecht
op de kust staan. Wanneer deze golven dichter bij de kust
komen, zullen ze ten gevolge van de geringere waterdiepte
omgebogen worden (refraktie) waardoor ze scheef op de kust
invallen. Wanneer deze golven niet te hoog zijn, transporteren
ze van de zeebodem afkomstig materiaal naar de kust toe.
Ten gevolge van de ombuiging van de golfricht5.ng ontstaat er
op plaatsen waar stranden aanwezig zijn in de hrandingszone
een sterke oost-west gerichte stroming (long-shore 2urrent)
die zand en schelpen kan transporteren. Tensl0tte ~an doo~
de scheef invallende golven een zig-zag patroon ~an oplopend
( swash ) en teruggaand
( backwash ) water ontstaan
waardoor, er eveneens een rietto sedimenttransrc,r-t van ':iCJSt
naar west langs de kust kQn plaatsvinden.

Eigenschappen en he:r·ko:ms°é, van hF·t
gesedimenteerde mat~r~Ral:

1

1.

langs

de

:3uriJ,,•ê:'.lflSf:• l\l,SL,

Het door de Guyanastromi_~-~-èl.a~1gevoerJe l:'.lei:;:·~ j_~ sc::dia1e~_:!:_
van de Amazone rivier dat voornameli ik in een 20 tet 7:,o km
brede zone langR de k1rnt -wordt getrans-porteerd, n1.e.rbi_,i 0r
sedimentatie plH:➔.ts•rindt in rie vorm van modderl,t,.~1keu.
De belangrijkste 1-enmerken van het op onbegrue 1(1':. ,n:,dd•:n-banken ges~dimenteerde materiaal zijn:
0

2,5% (gem. 1%)
Zand
%
0,3
50 % (gem. tro%)
Stof
%
30
klei
% 50
70 % ; De mineralogische samenstelling van de
klei fractie is als volgt:
kaoliniet, illiet, muscoviet en kwarts; 5% tot meer dan 20%
smectiet (o.a. montmorilloniet). interstratified minerals:
1 - 20%
haylosiet, chloriet, veldspaat, chaTiosiet en glauconiet:
0 - 5%
gibbsiet en hematiet :vrijwel afwezig.
Kalkgehalte
± 0,4%. Ten gevolge van de geringe golfhoogten nabij
de modderbanken wordt er overwegend zeer fijn schelpgruis
gesedimenteerd, de grovere schelpfragmenten sedimenteren buiten
de modderbanken. Ten gevolge van de aanvoer van zuur rivierwater
lost het fijne schelpgruis bijna volledig op in de hele km's
brede zone langs de kust, waardoor het lage kalkgehalte
verklaard kan worden.
Organisch stof - % : varieerend van ± 1,5% (in dieper water)
tot 2 - 4% dichter bij de kust.
Primair Pyriet - %: overwegend 0.1 - 0,3 gew. % Fe S2
~r wordt een onderscheid gemaakt tussen primair Pyriet dat in
het aangevoerde sediment aanwezig is en secundair pyriet dat
in het met mangrove begro~ide afzettingsmilieu ontstaat.
Zie verder het artikel van Fons (1966, bijlage 3).
2 .

Mi d g r o f z an d
: Dit zand wordt overwegPr,d in Oost-Suriname
aangetroffen. Zware mineralen onderzoek heeft aangetoond dat
het afkomstig is van de Marowijne rivier en de kust van
Frans Guyana (plaatsen waar erosie van oudere ritsafzettingen
plaatsvindt). Vanaf de Marowijne rivier, neemt in westwaartse
richting de hoeveelheid en de korrelgrootte van het midgrove
zand af.
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de kleinere
li~n~re korrels makkelijker en dus verder westwaarts worden
getransporteerd dan de grotere, zwaardere korrels. Verder worden
ritsen bestaande uit midgrof zand veelal ingehaald door zich
westwaarts verplaatsende modderbanken.

3.

Fijn zand
: Dit zand wordt in Oost-Suriname overwegend fijn
verdeeld of geconcentreerd in zeer dunne laagjes in de klei
aangetroffen. In West-Suriname komt het voor als dunne ritsafzettingen. Zware mineralenonderzoek heeft aangetoond dat dit
zan~ van de Amazone rivier afkomstig is en tegelijkertijd met
ie klei wordt gesedimenteerd. Daor latere erosie en uitwassing
van de kleiafzettingen kan het zand door de golfwerking
accumuleren tot fijnzandige ritsen. Dit vindt voornamelijk in
West-Suriname plaats, in Oost-Suriname overheerst dE aanvoer
van midgrof zand zodanig dat hier het fijne zand sle~hts een
klein deel van d.e zandfractje ·1jtmaakt.

4 . S c h e 1 p en

: 0 n dank s de v e E 1 grot e re a f met in ge n ge cl 1 · ':l. gen
schelpen ten gevolge van het lagere soortelijke gewi :hl Pn
de a fw i j ken de v or rn z i_ c h ir. 1-: et ]{ u s t !TJ i l i e u als é an C

De schelpen zijn afkomstjg ir,w -lE zeebodem \Toói: .]E 13·.1.rinaamse
kust en worden door de goJI;.rerJ,j1,g naar de kurd: er,ctt·:insuor+.eeri
alwaar ze tezamen met h~t 7.anc'l w·orrlen afgezet.

De hoeveelheid schelpen die langs de kust wordt afgezet is
overal ongeveer gelijk, alleen neemt de hoeveelheid midgrof
zand in westelijk richting af, waardoor de schelpen ( en ook het
schelpgruis ) in J'idden en West-Suriname een belangrijke rol
spelen. In figuur 1 wordt de verdeling van hoeveelheden schelpen,
midgrof en fijn zand langs de Surinaamse kust weergegeven.
Langs de Surinaamse kust worden de volgende kusttypen onderscheiden:
1.
Aangroeikusten.
1.a.Modderaangroei-kust
Als gevolg van de Guyanastroming en de golfwerking vindt er la-ngs
de Surinaamse kust voortdurend transport van materiaal van
oost naar west plaats. Voor de Surinaamse kust zijn een aantal
modderbanken aanwezig. Deze modderbanken reiken tot 20 à 40 km van
de kust overeenkomend met de 20m dieptelijn, zijn 20 - 50 km lang,
en worden afgewisseld door enkele tientallen km's brede troggen
die gekenmerkt worden door grotere waterdiepten en golfhoogten.
Op de modderbanken zelf neemt de golfhoogte in westelijke richting
af; aan de westzijde van de modderbank is de golfhoogte zeer gering.
Hier vindt overwegend sedimentatie plaats. Aan de oostzijde van de
modderbank komen relatief hoge golven voor en vindt overwegend
erosie plaats. Op deze wijze ·verplaatsen de modderbanken zich met een
snelheid van 1 - 2 km per jaar in westelijke richting.
De westzijde van de modderbanken is relatief steil ( gradient
1 :500 ) de oostzijde reJatief flauw ( gradient 1 : 300 ) .
De modderbanken worden naar het zuiden ( kust ) toe geleidelijk
hoger. Figuur 2 geeft een beeld van de afwisseling van modderbanken en troggen voor de Surinaamse kust. Op de hoogste delen
van de modderbanken, komt vanaf gemiddeld hoogwater een parwa
vegetatie voor. De parwavegetatie heeft een belangrijke invloed
op de sedimentatie- en erosie processen:
de a,aJ,;,wezige parwabomen/struiken verminderen de stroomsnplheid
va~ het water, waardoor de sedimentatie wordt bevorderd.
de wortels houden eennaal gesedimenteerd materiaal vast
( bescherming tegen erosie ).
door de sterke wateronttrekking aan het sediment vindt er al
een aanzienlijke rijping van het sediment plaats, waardoor er
minder snel erosie optreedt.
Op plaatsen waar een modderbank voor de kust ligt vinèt er nettosedimentatie plaats, men spreekt dan van modderaangroeikust.
Voor ui~gebréide informatie met betrekking tot de sedimentatie en
bodemvor'ming van de Surinaamse kustklei wordt verwezen naar
Pons ( 1966, zie bij lage 3 ) .
Wanneer een dergelijke modderbank bij de monding van een relatief
kleine rivier komt, dan zal deze naar het westen worden omgebogen.
Een recent voorbeeld hiervan vormt de Mana rivier, die door een
met 100 à lBOm per jaar aangroeiende langtong naar het westen wordt
"gedwongen"( zie fig. 3 ) . In het verleden is hetzelfde gebeurd
met vrijwel alle kleinere
urinaamse rivieren. De grote rivieren
hebb~n te grote afvoeren e1· in/uit-gaande getijo.e:ë;tromingen en
"overleven" 2en pasf3erende mooderbank:
Hierdoor vertonen ze in het algemeen een rechte fno0rd-zuid
verlopende) monding.
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Tussen de modderbanken in komen diepere kustgedeelten voor
(de zgn. troggen). Hier kunnen relatief hoge golven van de
oceaan de kust bereiken. Deze golven zijn in staat om zand en
schelpen naar de kust te transporteren en af te zetten
(=sedimentatie), doch zijn eveneens in staat materiaal in
zeewaartse richting te verplaatsen (=erosie). Afhankelijk van
de op de zeebodem en in ·de brandingszone beschikbare hoeveelheid
zand en schelpen zal er aangroei of afslag van de kust plaatsvinden.
l.b. Zandaangroeikust 2 dit kusttype wordt voornamelijk in OostSuriname aangetroffen (o.a. Baboensanti, Eilanti en Matapica).
Naast (midgrof) zand worden ook veel schelpen en/of schelpgruis
aangetroffen. De ritsen worden aangevreten aan de oostzijde
en groeien aan de westzijde aan en verplaatsen zich hierdoor
met een snelheid van 1 - 2 km per jaar. Wanneer er zeer veel
zand/schelpen beschikbaar zijn kunnen er meerdere ritsen
naast elkaar gevormd worden, gescheiden door langgerekte,
ten dele met klei opgevulde depressies.(de zgn. zwinnen).
De hoogte van de ritsen komt overeen met de maximale hoogte
tot waar de golfinvloed reikt (= waterniveau bij springvloed
+ 1 a2 meter golfoploop.
l.c.

In West-Suriname (Coroni·e, Nickerie) worden afwijkende
ritstypen aangetroffen. Aan de oostzijde van een modderbank
vindt erosie van de klei plaats, hierbij kan het(fijne)
zand uitgewassen worden en in een smalle zone langs de
laagwaterlijn sedimenteren als een enkele dm's dikke laag
zand. Deze fijnzandige ritsafzettingen verplaatsen zich bij
verder erosie van de modderbank in landwaartse richting en
worden hierbij meestal hoger. Een en ander is schematisch
weergegeven in figuur 4. Verder kan er ter hoogte van de
hoogtewaterlijn sedimentatie van schelpen plaatsvinden
(.,,,,~helprits)

2.
Erosie-kusten
2.a. Rechte erosiekust
Wanneer de aanvoer van zand en schelpen vermindert, bijv.
onder invloed van een uit het oosten naderende modderbank,
zal er erosie (afbraak) van de rits getreden. Hierdoor ontstaat
er aan de zeewaartse zijde een klif(steilwand), dat zich
geleidelijk landinwaarts verplaats. In een volgend stadium
kunpen de golven over de rits heen slaan (wash-over), waarbij
het weggeslagen ritszand in de achterliggende zwinnen of op de
met parwa begroeirte oudere kleiplaten terechtkomt.
2.b.

Happenkust:
Wanneer de rits tenslotte geheel is opgeruimd,
worden de 1 andinwa arts , liggende oude k 1 e:i. afzet t i. n gen
aangevreten door ~e zee (erosie). Hierhij dringt de zee op
lage plaatsen (bijv. kreekmondingen) het verste landinwaarts,
.waardoor er inhammen ( 11 ha.p:p"::'n") ontstaan. Dit kusttype wordt
voornamelijk aangetrofen in West-Suriname. Vanwege de geringe
afmetingen van de dtsen 11.lûaar, zullen ie-;,;e snelJ.er door
de ze e we g ge r ui ma ,r o r den , [ n 1î o s t - S u r j n n. m c , 1r aar v e e l me e r
(midgrof) zand in Je kustzone aanwezig is tieden de bredere
ritsen langer wee:cstand en overleven züd.oE·nde in veel gevaJ]en
een erosiefase. Dit laatete wordt weergegeven in figuur 5-

k)/::,j chenier (in statu

narnndi)

----- old chenier
Fig lj

The gradual shifting of a fin,· sand chenier toa direction parallel to th,- ,·o.ist du,
to wave refraction.
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De bovengenoemde kusttypen komen niet willekeurig doch steeds
in een vaste opeenvolging, naast elkaar voor. Van oost naar west
treffen we de volgende kusttypen aan (zie ook figuur 5):
a. Modderaangroeikust (op plaatsen waar een modderbank voor de
kust ligt).
b. Zone met overwegend afslag. Ten gevolge van de aanwezigheid
van een modderbank ,. direct ten oosten van deze zone stagneert
de aanvoer van zand en schelpen langs de kust. Er vindt afslag
(erosie) plaats waarbij het gegrodeerde materiaal
deels langs
kust in westelijke richting wordt weggevoerd en deels door de
golven over de rits heen aan de achterzijde wordt gedeponeerd
(= rechte erosiekust). Bij verdere erosie kan een happenkust
ontstaan.
c. Zandaangroeikust. Hier vindt nettosedimentatie plaats. Het zand
en de schelpen zijn afkomstig van de afslag verder oostelijk
en wordt voorts aangevoerd vanuit de zee door de golven.
d. Oostelijke zijde modderbank. Hier treedt erosie van de eerder
gesedimenteerde klei op. Er ontstaat een lage klif (steilwand)
van maxinaal lm hoogte die de landwaartse grens van de erosie
markeert. Het uitgewassen zand kan tot smalle fijnzandige
ritsen accumuleren.
Uit het bovenstaande blijkt dat er langs de Surinaamse kust
op een bepaald tijdstip zowel aangroei als afslag kan plaatsvinden. Verder kan op een bepaalde plaats afslag na verloop van
tijd overgaan in aang:i:'oei -en omgekeerd. Wat is nu het nettoresultaat voor de ligging van de kustlijn in de loop van een
aantal jaren.Aan de hand van luchtfoto's kon voor 3 opeenvolgende
tijdvakken de verplaatsing van de kustlijn worden vastgesteld:

.,.,,~
1948-1957
1957-1966
1966-1970

West-Suriname

"idden-Suriname

- 180m

-

190m
+
36m

-

-·

-\

Oost-Suriname

tr 3m
23m
llm

+ 100m
++-

20m
39m

(positieve waarde= aangroei;negatieve waarde= afslag).
Hieruit blijkt dat perioden van netto-afslag opgevolgd kunnen
worden ?oor perioden van netto-aangroei. Opgemerkt dient te
worden dat het hier gaat om gemiddelde waarden berekend voor
delen van de Surinaamse kust. De maximale aangroei op ~~n plaats
kan± 300m per jaar bedragen;de maximale afslag ~ 150m per jaar.
Literatuur:
±
±

±

August i ll u s , P . G . E . F . , 19 7 8 - The c h an g i n g s h o r e l i n e ,) t'
$urinam (South-Amcrica). Thesis. University of Utrecht.
Brinkman, R en L.J. Pons 1968 - /1. ped,1-geomorpholog]_r;1cd
classification and map of the holocene sediments in the coastaJ
plain r):f the three Guianas. Soi] survey pape1·,.· no. J.1,
Netherlands soi1 81irYey Institute, WagPningen.
Dijkshoorn, J .A., 1971 - Een onder7,oel!: naar de geogellese "!11 ,Je
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Pons, L.J. 1966 - Geogenese en pedogenese in de jong-hobcene
kustvlakte van de drie Guyanas. Tijdschrift K.N.A.G. 83 blz.
153-172.
Serno, G., 1984 - Beknopt verslag van de semi-detail kartering
Weg naar Zee Oost/West. Rapport no. 94. Dienst Bodemkartering.
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Een werb roe
1

bestaande uit ef:~_i!.~_!!_tal bioloG__'2-:fl_~!1- planolosen van

c1~-~t~nst L.B.f'!_~_L__g~_ Vi~~er~jdienst ':n _het _M:iri.. yanI~ ..!I.E, ____ _h."'~g:__ j._p.
'J:'}74 een nota C8f!~J.1.!.~.Y~!1: ()yer ___de potEontjel~_nio13eliJlcJ:leden en de ftmc.t_ies van cl2 estuariene kus,!_~.!.!.Q?_t.•.
In deze nota worden voor- en nadelen oEc:hanrJeld die de vernietiE;f.Bg_
van

het tlntuurlijk ecosysteem zullen tewee:7:brenr~en door omzf> :tine, in

asrarisch 3ebied.
De belnncrijkste conclusies uit r1e not:1 wor-,Jcn hieronder weerj,ercven.

Voor cle ontwikkelin~ van lnnclbouw en veeteelt best<vm in rîeze
zone sterk belE:Illlll2rende factoren? met n3I'1e de zeer sl11ppe r;ronden,het
zeer ho(;e zout?ehnlte en instabif,le karakter van het ;ebied ten 0 evolp,e van cyclische afwisseling van kustafslar, 211 aan;:,.roei.
Deze zone levert een zekere buffeftmctie met betrekkinf, tot kustbescherming {vervanrinR van ktmstmati~e zeewerin 6 en).
Een anèere buffererfunctie bestaat uit de opname-mof,elijkheid van
menselijke afvalprodukten door het in ,leze zone ruimschoots aanwezig
dierlijk en planaardig leven.

In deze zone komen kreekmondincen voor die fungeren els kraamkamer voor veel zeevissen en rarnalen, en misschien ook voor zoetwatervissen. Aan tas tinG; van de kraamkamer .:al ,1e visvangsten op zee nadel · c-:
beinvloeden.
Deze zone leent zich uitmuntend voor de teelt van garnalen• vis-·

vangst, en krabben, de jacht op eenden e.d. (eiwit-voorzienin~) en de
bijenteelt.
Tèn~otte is deze zone in verband met o.a. de voselrijkdom belang•·

rijk voor het toerisme.
Op srond van het voorgaande wordt aan?esloten bij de aanbevelin3en van de werkgroep om het estuariene oecosysteem behorende Jeel van

de kuststrook tot een "Bijzonder Beheerssebiedn aan te wijzen. Dit
r.10et laf.den tot een zodanig beleid dat de unieke natuorlijka, pote.ntie-

e).e functies van

dit gr::bied or, ratiouele wijze ,-mrden gebruikt.

· De werk:;;roep stelt in haar nota voor om een zone die

ten noorden van een lijn is eelegen welke loopt van Leonsberg
naar een punt ongeveer 4 km ten noo~den vnn de Kwattaweg in het
westen vnn het katt-erinp,sp,ebied tot hij zonûer beheersgebied te
bestemmen, Deze zone komt overeen met de eenheden K4 , K3 en een
deel van K • EchtP.r lijkt het gevaar voor kustafs1:1.s in de een
2

heden K en het grrotste dcr.J van K ?erinp;.
3
2
"Eenheid K is van belang voor eer<lergenoemde"Kraam-·
4
kamerfunctie p Het belang van eenheid K hiervoor is minder zeker
3
gezien het geringe aantal kreken dat komend vnnuit eenheid K3
uitmondt in zee. Reden waarom nader onderzoek naar het relatief
belang van deze kreekmondigen voor d2 kraamkamerfunctie 11 gewenst is,
is, alvorens tot in8ebruikname van deze eenheid besloten wordt.
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BIJLAGE 10

ZANDERIJ LANDSCHAP
_ Genese: Verwilderde rivierafzettingen, die in het Plioceen

2 5-7

oen jaar

geleden) zijn afgezet aan de voet van het omhoogkomende Guyana Schild
(dat ten zuiden van het Zanderij Landschap is gelegen).
- Landschappelijke opbouw: 2 tot 10 km brede en vele tientallen km's lange plateaus,
die afgewisseld worden door hellingen en kreekdalen.
- Hoogteligging: 10 min het noorden tot 50 á 100 min het zuiden.
- Ontwatering7-plateaus

➔

centraledelen:

➔

randen: (zeer)goed

onvolkomen

-flanken(hellingen): van boven naar beneden (zeer)

goed

➔

slecht

-kreekdalen: zeer slecht
- Bodems:

Gebleekt zand, voorkomen gebonden aan (voormalige)

savannes op de

plateaus. ± 40% van de opp.
kenmerken: -midgrof zand (99% kwarts= inert), geen klei, op een
dunne Ah na vrijwel geen org.

stof ➔

zeer onvruchtbaar

(zeer lagè CEC, Baseverzadiging, vrijwel geen voedingsstoffen aan het ads. complex).
-lage pH (± 4.5)

➔

te laag voor de meeste gewassen

-zeer gering vochtbergend vermogen
geschiktheid: wegenzand, glaszand, niet geschikt voor landbouw/veeteelt
(mogelijk ananas)
·1

'@

Ongebleekte (geelbruine) lemen, voorkomen gebonden

aan hoog bos.

kenmerken: Bodemchemisch:
-bevat 10-30% klei en 5-10% org. stof in de bovengrond
(ondergrond: 1-2%)

➔

hogere vruchtbaarheid dan A, alleen

de pH is veelal erg laag (4.0-4.5), hetgeen hekalking
nodig maakt.
Bodernfysisch zijn deze gronden goed te noemen (hoge lucht
en vochtcapaciteit, goede bewortelbaarheid, 1ir,ge doorlatendheid, goede bewerkbaarheid).
Alleen kunnen de ll·'men, vooral onder natte omstandigheden
erê!n qeri nge structuurstabiliteit hebben

(compact.ie en

verslernpinqsgevaar)
-Maat.rege] >'-~n tot behoud van de humeuze bovf'nqro11d zi -jn
qewPast (deze bepaa]t. nl. grotendPc-üs de Pat,rn1.l.i.jJ.;:e
vrurhtbaarheid). Hj.erbij kan gedacht worden ~dn ro~atJ2s
met gras.land, orgaiusche bemesting 0.n/of qroenbr>rne!,i:er .

. /2

Geschiktheid: - Goed geschikt voor veeteelt (goede graskeuze en bemesting noodzakelijk).
- Matig geschikt voor meerjarige gewassen (goede bemesting .. )
- Weinig geschikt voor èènjarige gewassen (a.g.v. geringe
bewortelingsdiepte teelt niet mogelijk in G.D.T.)
N.B. Mogelijkheden van handontginning dienen overwogen
te worden (waarschijnlijk hogere kosten maar, a.g.v.
behoud humeuze bovengrond en minder compactie hogere
opbrengsten).
N.B. Op steile hellingen,

vnl. bij eenjarige gewassen

erosiegevaar.
N.B. Grond zo snel mogelijk bedekken, dit om uitspoeling
voedingsstoffen en achteruitgang Ah-horizont te
voorkomen.
Bodemvormende processen:
1. vorming Ah

2. het zijn oude, sterk verweerde en uitgespoelde profiele11 (geen verweerbare
primaire mineralen meer, alleen kaoliniet als kleimineraal, zie verder:
bodemchemische eioenschappen); lage pH.

.,,,-,

3. kleiverplaatsing in drogere klimaatsperioden kwartair

(~ ijstijden) +

.

klei- percentage neemt toe met de diepte. Onder huidige klimaat wordt de
ingespoelde klei weer afgebroken.
4.

lage pH a.g.v. uitspoelen basen en afbraak org. stof.

5. bleking/podzolizatie

➔

gebonden aan de savannes (deel~ natuurlijk (overblijfsel

laatste ijstijd),deels 0.i.v. mens (branden).

Samengesteld cJoor: R.M. Wé"sterink

m.b.v. gegeven:3 Dienst B,vlemkartering.
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legenda
-l-lw'- -

LW-

Hoogwaternivo kreken
laagwaternivo kreken

Recente

(holocene)

kreekdalbodemafzettingen

Pleistocene oude zeeklei

î'""Ongebleekt

~
~

( z wa re)

.

geel/bruin (Jemig) midgrof zand en midgrofzandige
1 e e m . (Zande r i j forma t i e)

Gebleekt midgrof zand

(GJ

(zeer slecht gedraineerd zand+
klei
(onvolkomen gedraineerde Cstof)leem
stetK
rood gevlekte storklei).

(Zanderij

Formatie)

Geelbruin tot oranje grindhoudende zand tot zandige leem
plaatselijk zeer kwarts- en/of micarijk (Residuair ·-verweringsdek op vast
gesteente).
Bijlage 1 1

"

Bijlage 12

Podzolizatieproces

Podzolisering:
- dit proces treedt vnl. op in arme en zure bodemmaterialen (bijv, ritszanden
jonge+ oude kustvlakte, Zanderijzanden)
Wr"$t

-

- veelal treedt..,kleiverplaatsing en kleiafbraak (verwering) op, waardoor een
aan klei verarmde horizont
neer (argillic B)

(E) ontstaat. Dieper in het profiel slaat de klei

en/of vindt nieuwvorming van amorfe producten plaats.

- vervolgens vindt er afvoer van een deel van de Fe plaats d.m.v. het blekingsproces

(ontijzering a.g.v. waterstagnatie op zwaardere Bt en/of lateraal

watertransport)

+

vorming bh.ke E (= Albic).

- Nu is het materiaal in de bovengrond voldoende arm+ zuur, waardoor er cheluviatie kan plaatsvinden. Fe vormt met organische stof (o.a. fulvozuren)
oplosbare complexen die dieper i~ het profiel weer neerslaan.(= vorming spodic)
bf in het grondwater terechtgekomen (colawater Zanderijgebied).
- We tn,ffen zwak ontwikkelde spodic horizonten met dunne r: hor.

Surina1T1e:

op de flanken van de ri tscn van de LTonye Kustvlakte; soms ook
ritsplateaus
-

aan
Of)

(= plaatsen met slechte drainage)

In de Oude Kustvlakte worden dP ritsplyteaus veelal 9ekenrnerkt door

..,,-, S0-100

.

cm dikkE' F'. horizonten ,,n daaronder ef'n ciuidelijkc spodic B

(meestal verhit
-

Ortste in)

In het Zanderij landschap komen zeer dikke E horizonten voor
al dan niet met oen spc)dic B.

SarnengestE îi.d: R.M. Westeri nk
0

(= giant podzo1).

( tot > 3 m)

BIJLAGE 13

Surinaamse terrassen en planatievlakken
stroomafwaarts deel van de rivieren

-+ in interglaciaal (= pluviaal) sedimentatie

(hoge zeespiegelstand). Versnijding (ontstaan terrasvorm) in glaciaal (= interpluviaal) a.g.v. lage zeespiegel.
b)

stroorropwaarts deel van de rivieren -+

in glaciaal(= interpluviaal) = droger

(semi-aride) klimaat met neerslag in de vorm van stortbuien. Hierdoor en door
de schaarsere vegetatie en intensievere mechanische verwering meer los materi~al
op de hellingen en meer erosie-+

"

hellingen wijken terug+ rivierdalen worden

opgevuld.
In interglaciale periode (natter, dicht vegetatiedek
verwering, weinig afspoeling)

overwegend chemische

trad er versnijding op (waardoor de terrasvorm

kan ontstaan of de zgn. planatievlakken)

(terras= restant voormalige dalbodem;

planatievlak is vlak dat ontstaat door terugschrijding van dalwanden (in interpluviaal).
Resultaat: - een nieuwe, lager gelegen dalbodem (met oeverwal-kom)
- het oude pedimentoppervlak blijft achter als een zeer flauw (~ 1%)
naar de rivier hellend oppervlak (= planatievlak), dat hoe ourler,
en hoe dichter bij de rivier gelegen en hoe hoger, door terugschrijdende erosie versneden is (door zijkreken van de hoofdrivier)
In veel gevallen zijn slechts heuveltoppenniveaus overgebleven;
in andere gevallen die delen van de planatieniveaus die door
lateriet (= ijzerrijk mat.) kappen beschermd worden.
- voormalige dalbodems = terrassen
Het binnenland van Suriname heeft een trapsgewijze landschappelijke opbouw:
wanneer we naar de hoogteliqging van heuveltoppen, plateaus en terrassen kijken,
dan blijkt dat er een aantal niveaus te onderscheiden zijr1, ook wel planatievlakken
genoemd. Hoe ouder liet planatievlak, hoe hoger het gelegen ü: ,m hoe verdec

we hPt

aantreffen van de riviere~:
De hogere planatiev lakken

(±

110; ± 200; ± 400; ± 550 en i. ''JOIJ m) zi Jn ~veelal niet eeri

laterietkap bedekt, waardoor ze zeer resistent zijn. Deze vlakken zijn over g1DtP
afstanden, ov1:1 ric wat"rscheidingen heen te Vl:'rvolgen (reqir~na.a1 karè1.kter),, waarb..Lj
er a.CJ,V. verschJllen in opht:>ffing wel hoogteverschillel! kunnt"n Zl]'' nni-::staan_
Genese: 1. afwissc~ling d.rc,c,y klimaat met nat klimaat (ziE rY>vcn)

st:U.st:::ind

·➔

planatiEc (terugwijken daJwand"'.n)

l'eh.iai.r

- De lagere planatievlakken hebben in het algemeen geen laterietkap; hebben meer
een lokaal karakter en zijn meestal niet over de hoofdwaterscheidingen heen te
vervolgen. Genese: afwisseling droge en natte perioden (zie boven)
in Pleistoceen. Hoogte: 90, 50 en 30 m.
Als hoogte niveau in het huidige landschap treffen we de recente dalbodems aan,
bestaande uit oeverwallen, kommen en locaal soela's.
N.B. - Planatievlakken bestaan uit (resten van) pedimenten

erosie oppervlak

Direct langs de huidige rivieren treffen we ook rivierterrassen aan
(op 30, 15 en 5 m + rivierniveau) = fluviatiele afzettingen.
Laterietkappen ontstaan a.g.v. laterale wateraanvoer met daarin Fe in de
laagste delen van het landschap

-+

plinthietvorming

-+

verharding: lateriet.

Bodems van het Residuair
- Geelbruine, oranje en rode, al dan niet grindhoudende, lemen en kleien.
- Bevatten geen verweerbare primaire mineralen (alleen kwarts), enige kleimineraal
is kaoliniet.
- Lage CEC + pH,

(zeer) weinig basen aan het complex, hoge Al-verzadiging, laag

bufferend vermogen voor kunstmest.
- Geschiktheid: grindrijke bodems zijn niet/slecht te bewerken, verder belemmering
mechanisatie door steile hellingen (ook erosiegevaar !) en voorkomen gesteenteblokken (lokaal). In het algemeen weinig geschikt voor landbouw en veeteelt.
(mede""'~
als gevolg van lage bodemvruchtbaarheid).

Samengesteld door R.M. Westerink m.b.v. gegevens Dienst Bodemkarteri.nq.

dal

_J

J
erosiegeul

t
Suriname
rivier

i
-

Hoogw
aanleg
-Huidig
Terra
ir
1

andcsha~

Hoog
Terras

s

s

en

L

a nd s c h a p_

Midden
Terras

Laag
Terras

P.ecente
Kom

Riviervlakte
Oeve
wal

kom

Resid

Heuve

!
recente
aanslib
oever

1

- ~ - •-~-+--•
j
. ~~ ""'0~1 e:
lemig ~iogrof zand op midgrof1
:;

,
·
1.
r1rioi e i: g r i n dj
c za,i•·
ei tot

zandige (zware) leem, geelbruin,
soms met (fossiele) vlekking,
!n diepere ondergrond veelal rego1 iet (verweerd vast gesteente)
(matig) goed

goeo

4:

Schematische

(fllat ig)

goed
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zware stof
leem en
stofklei

lemig
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fijn
zand

bedding

ongerijpte
zandige
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dwarsdoorsnede door dal Suriname Rivier bij Victoria
M. We5._t~rink, m.b.v. qeqevens Dienst Bodemkartering)
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