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Voorwoord 

In het kader van de afronding van mijn Bachelor of Science studie aan de Anton de Kom 

Universiteit van Suriname, studierichting Milieuwetenschappen met als oriëntatie 

Milieutechnologie heb ik mijn afstudeeronderzoek gedaan naar het bepalen van de mogelijke 

contaminatie bij de productie van drinkwater in een geprojecteerd pompstation van de SWM in 

de rijstvelden van Groot Henarpolder in het district Nickerie. Tijdens mijn onderzoek stond de 

faculteit begeleider mw. S. Carilho MSc. altijd klaar om mijn vragen te beantwoorden en mij te 

begeleiden, waardoor ik verder kon gaan met mijn onderzoek. De stagebegeleider dhr. A. Bierdja 

heeft mij vooral geholpen waar ik vastzat en de nodige informatie verschaft. De meelezer mw. 

Jamilla Salarbax Msc. Heeft mij bijgestaan bij het lezen van dit verslag en het geven van 

eventuele aanvullingen en aanbevelingen. Mijn dank gaat uit naar hen en aan een ieder die op 

welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het tot stand komen van mijn onderzoek. 

 

 

        Paramaribo, 25 februari 2022 

        Raghani Gangapersad 
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Samenvatting 

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) onttrekt water voornamelijk uit 

grondwaterbronnen en ondergaat vervolgens zuiveringstechnieken vóórdat het geschikt is voor 

distributie als drinkwater. Dit bedrijf heeft een nieuw productiestation geprojecteerd in Groot 

Henarpolder te Sikkimweg. Deze weg is omgeven door landbouwarealen waar er aan natte 

rijstbouw gedaan. Er komen bij natte rijstbouw waarschijnlijk 2 contaminanten voor, namelijk 

bestrijdingsmiddelen en uitstootgassen van dieselmotoren. Het doel van dit onderzoek is om na 

te gaan als het drinkwater gecontamineerd kan raken bij het functioneren van dit pompstation en 

aanbevelingen te doen om die te voorkomen.  

Het onderzoek is uitgevoerd door enquête interviews in juni tot augustus 2021, observaties en 

desktop studie. Er zijn achttien landbouwers en de sproeivliegtuigen ingehuurd door hen 

geïnterviewd. De verkregen data is daarna geanalyseerd door: het vergelijken van de 

doseringsnormen met de doseringen van de landbouwers, het bestuderen van verscheidene 

klimatologische scenario’s bij driften en het berekenen van de CO, NOx, PM en HC in de 

uitstootgassen en na te gaan of de normen zijn overschreden.  

Uit de status van de arealen blijkt dat de areaal grootte van de landbouwers tussen de 1.5 en 25 

hectaren liggen, deze landbouwers zijn ook al tussen de 2 tot meer dan 51 jaren actief op de 

rijstvelden. In het verleden werden andere bestrijdingsmiddelen gebruikt die nu afgeschaft zijn, 

deze bestrijdingsmiddelen zijn POP’s (“persistant organic pollutants”). Deze POP’s kunnen nog 

aanwezig zijn in de bodem.  

De landbouwers hebben tot heden 10 rijst variëteiten geteeld, desondanks gebruiken zij 13 

bestrijdingsmiddelen. Deze bestrijdingsmiddelen zijn: Karate (Lamda Cyhalothrin), 2.4 D 

(Dimethylammonium), Best-act (Alpha Cypermethin), At Major (Imidacloprid), Nomina 

(Bispyribac Sodium), Brestan (Fentin Acetat), Fipronil, Cyperkill (Cypermethin), Prontax 

(Imidacloprid), Panally (Metsulfron methyl), Cure (Abamectin), Gramaxone (Paraquat 

Dichloride), Glyfosaat (Glyfosaat iso propayl amine) 

De landbouwers gebruiken verschillende doseringen. Uit de 18 landbouwers gebruiken 3-8 

landbouwers hogere doseringen voor de volgende stoffen: Karate, 2,4 D, Best-act, Nomina, 

Cyperkill en Prontax. De landbouwbestrijdingsmiddelen kunnen wel bijdragen aan contaminatie 

indien er geen rekening gehouden wordt met de driften en de doseringsnormen.  

Bij het bespuiten van deze bestrijdingsmiddelen hanteren de landbouwers twee 

sproeitechnieken, nl. motor rugspuit en sproeivliegtuigen. De sproeivliegtuigen dragen bij aan 

de verspreiding van pesticiden en zorgen voor meer depositie driften dan de motor rugspuit.  

De landbouwers gebruiken ook landbouwmachines zoals tractoren en maaidorsers. De tractoren 

verbruiken tussen de 15-45 liter per ha. per seizoen en de maaidorsers verbruiken tussen de 15-

30 liter per ha. per seizoen. Door het stationair draaien van deze machines wordt het benzine 

onvolledig verbrandt. De uitstootgassen dragen echter niet bij aan de vervuiling, omdat zij vrij 

beneden de norm vallen.  

De weersomstandigheden hebben invloed op de mate van drift die er kan gebeuren bij de 

bespuiting van pesticiden en uitstoot van gassen door dieselmotoren. Er moet rekening gehouden 

worden met de windrichting, zon en neerslag. De eerste inzaai vindt plaats in de grote regentijd 

en de tweede inzaai vindt plaats in de grote droge tijd. Bij neerslag kunnen pesticiden die niet 

geadsorbeerd zijn in de bodem zich verder verspreiden middels water. Er vindt verder matige 

verspreiding plaats van de bestrijdingsmiddelen via bodem vanwege de adsorptie in de kleien.  

Zuiveringsprocessen die in contact staan met de atmosfeer zoals de beluchtingstechnieken en 

reinwaterkelders zijn kwetsbaar voor contaminanten. 

Enkele aanbevelingen zijn dat de landbouwers van de Sikkimweg getraind moeten worden in de 

doseringsnormen en het gebruik van de bestrijdingsmiddelen. De spuitdriften voortvloeiend uit 

de landbouwarealen van de Sikkimweg kunnen verminderd worden door het introduceren van 

precisie landbouw en nieuwe sproeitechnieken, zoals het bespuiten met drones. Er kunnen 

afspraken gemaakt worden met de vliegtuigmaatschappij om de vliegroutes aan te passen en niet 

te vliegen boven het waterzuiveringsstation. Deuren, mangaten en beluchting openingen van het 
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station moeten buiten de Noord-Zuidoosten ligging vallen. Er kunnen bufferzones worden 

ingelast nabij het waterpompstation. 
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1 Inleiding  

 

Dit afstudeerverslag beschrijft het onderzoek naar de mogelijke drinkwater contaminatie bij het 

opzetten van het pompstation van N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) aan 

de Sikkimweg te Groot Henarpolder. SWM is een waterbedrijf en voorziet huishoudens van 

veilig drinkwater. Het drinkwater wordt geëxploiteerd uit de waterbronnen en vervolgens 

gedistribueerd via de pijpleidingen naar de huishoudens. 

Groot Henarpolder is een ressort in het district Nickerie waar er al jaren rijstbouwactiviteiten 

uitgevoerd worden. Daarbij worden pesticiden en zware machines (dieselmotoren) gebruikt, met 

het gevolg dat er pesticiden en giftige gassen terechtkomen in het milieu.  

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de achtergrondinformatie, SWM en het voornemen 

voor de opzet van het pompstation te Groot Henarpolder, mogelijke contaminanten, 

probleemstelling, onderzoeksvragen, sub vragen, doelstelling, scope, afbakening, 

onderzoeksopzet en leeswijzer. 

1.1 Achtergrondinformatie 

De SWM is de hoofdproducent van water in Suriname. Het is een nutsbedrijf van de overheid 

en voorziet ongeveer 70% van de bevolking van drinkwater middels pompstations en 

waterleiding netwerken. Het district Nickerie wordt momenteel bediend door vijf pompstations, 

nl.: Groot Henarpolder, Paradise, Nieuw Nickerie, Sidoredjo en Wageningen (Figuur 1). Figuur 

1 weergeeft een indicatie van de ligging van de waterpompstations in het district Nickerie.  

In de pompstations van SWM vinden wateronttrekkings en waterzuiverings processen plaats. 

Deze processen zijn afhankelijk van het soort grondwater. Er wordt eerst gekeken naar de 

kwaliteit van het grondwater en daarna naar de geschikte waterzuiveringsprocessen. De 

hoofdprocessen zijn: uitpompen van grondwater, beluchting, filtratie en het opslaan van het 

water in het reinwaterreservoir (Casper van Ommen 2016). 

Figuur 1: Ligging van de vijf waterpompstations in Nickerie 

1.1.1 SWM en het voornemen voor de opzet van een pompstation te Groot Henarpolder 

Het water dat geleverd wordt door de pompstations in Nieuw Nickerie en Sidoredjo wordt 

uitgepompt uit de Zanderij-en de Coesewijne grondwaterbronnen (afbeelding 2) (Caribbean 

Development bank, 2016). 
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Figuur 2 geeft de schematische weergave van het Hydrogeologisch profiel van de kustvlakte van 

Suriname 

 

Figuur 2: Schematische Hydro geologische profiel van de kustvlakte van Suriname 

 

Het is gebleken dat het water van de pompstations in Nieuw Nickerie en Sidoredjo hogere 

chloride gehaltes hebben dan het water van de overige pompstations. Ook is gebleken dat de 

productiecapaciteit van de pompstations laag is (Caribbean Development bank, 2016).  

De pompstations in Groot Henarpolder, Paradise, Nieuw Nickerie en Sidoredjo vereisen samen 

een productiecapaciteit van 335,5 m³/uur om de huishoudens optimaal te voorzien van water. 

Momenteel voldoen deze pompstations niet aan de gevraagde productiecapaciteit. Om het 

evenwicht te behouden tussen de productiecapaciteit en het verbruik, zijn de pompstations 

genoodzaakt de distributie te verlagen tijdens de piekuren. Het pompstation in Wageningen 

voldoet wel aan de gevraagde productiecapaciteit. Voor het verhogen van de productiecapaciteit 

heeft de SWM gekozen om het nieuwe pompstation op te zetten in Groot Henarpolder. Het 

onttrokken water zal eerst gezuiverd en dan verder verpompt worden naar de drie andere 

gemalen (Paradise, Nieuw Nickerie en Sidoredjo). Tenslotte zal het water gedistribueerd worden 

naar de huishoudens (Caribbean Development bank, 2016). 

 

Groot Henarpolder ligt in het district Nickerie en staat bekend voor het uitoefenen van 

rijstbouwactiviteiten. Het station wordt opgezet in de Sikkimweg, dit is een zijstraat van de 

hoofdweg (Ingenieur M.N. Ataoellah weg) (figuur 3) (Caribbean Development bank, 2016). 

Figuur 3 weergeeft de ligging van de grond die beschikbaar is gesteld om het nieuwe 

productiestation op te zetten. 
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Figuur 3: Locatie van het nieuwe pompstation 
 

1.1.2 Mogelijke contaminanten op de locatie van het nieuwe pompstation 

Op de locatie van het pompstation wordt er aan natte rijstbouw gedaan. Er komen bij dit type 

landbouw waarschijnlijk 2 typen contaminanten voor, namelijk: pesticiden en uitstootgassen van 

dieselmotoren. Wanneer de pesticiden terecht komen in het milieu wordt het oppervlakte- en 

grondwater vervuild (PARVEEN and Nakagoshi 2001). Het verbouwen van rijst is monocultuur. 

Hierbij wordt altijd op dezelfde grond hetzelfde gewas verbouwd. De productie van rijst is 

verbonden aan bepaalde processen. De hoofdprocessen hierbij zijn: egaliseren van de bodem, 

inzaaien van de vóórgekiemde rijst, oogsten, pellen en opslag. 

 

1.2 Algemene probleemstelling, onderzoeksvragen en doelstelling 

Probleemstelling 

Het pompstation wordt opgezet in de omgeving van rijstvelden. Hierdoor wordt het 

geproduceerd water blootgesteld aan risico’s voortvloeiend uit de rijstvelden. De risico’s hierbij 

zijn de bestrijdingsmiddelen en de uitstootgassen van de dieselmotoren. De pesticiden worden 

meestal verspreid door de sproeivliegtuigen, zij komen ook voor in de vorm van residuen in de 

bodem en het grondwater terecht. Indien pesticide-of pesticidedruppels nabij de waterzuiverings 

processen van het productiestation terechtkomen, kunnen deze overgebracht worden in het 

drinkwater. Hierdoor lopen de bewoners van Nickerie het risico om gecontamineerd water te 

consumeren. Naast de sproeivliegtuigen zijn er ook andere motoren betrokken bij het oogsten 

van padie. Deze motoren zijn dieselmotoren en produceren CO en andere schadelijke gassen. De 

CO gassen kunnen terecht komen in de omgeving van de waterzuiveringsprocessen en tenslotte 

in het drinkwater.  

 

Onderzoeksvraag 

Wat is de beste manier om contaminatie van het drinkwater geproduceerd en gedistribueerd door 

de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (locatie Groot Henarpolder) te voorkomen? 

 

Subvragen: 

1. Wat is de status van de rijstarealen van de landbouwers van de Sikkimweg? 

      Welke rijstrassen worden gebruikt? 

2. In welke mate kunnen landbouwbestrijdingsmiddelen bijdragen aan contaminatie? 

a.  Welke landbouwbestrijdingsmiddelen worden gebruikt? 

      b. Zijn er overdoseringen? 
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      c. Hoe worden landbouwbestrijdingsmiddelen toegediend? 

3. In welke mate kunnen dieselmotoren bijdragen aan contaminerende emissies? 

a. Hoe groot is het dieselverbruik? 

      b. Hoe lang draaien dieselmotoren stationair? 

4. In welke mate dragen besproeiingen van landbouwbestrijdingsmiddelen door middel van 

sproeivliegtuigen bij aan de verspreiding van contaminanten?  

a. Hoe vaak vinden besproeiingen plaats? 

      b. Welke landbouwbestrijdingsmiddelen worden er gebruikt en wat is de dosering daarvan? 

      c. Komen er gevallen van overmatig gebruik van de bestrijdingsmiddelen voor? 

      d. Welk sproeihoogte hanteren de sproeivliegtuigen? 

      e. Wordt er rekening gehouden met de windrichting tijdens het besproeien? 

      f. Wordt er ook gevlogen boven de woonwijken?  

5. In welke mate beïnvloeden weersomstandigheden de drift van bestrijdingsmiddelen en diesel 

emissies? 

6. Vindt er verspreiding van bestrijdingsmiddelen plaats via de bodem? 

7. Welke processen binnen de waterzuiveringsinstallatie kunnen leiden tot blootstelling aan de 

contaminanten? 

Doelstelling: 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe het drinkwater gecontamineerd kan raken bij 

het functioneren van het pompstation in de Sikkimweg en aanbevelingen te doen om die te 

voorkomen. 

 

1.3 Scope, afbakening en relevantie van het onderzoek 

Scope 

In dit onderzoek wordt nagegaan wat de risico’s zijn uit de omgeving van de locatie van het 

nieuwe pompstation die het drinkwater kunnen verontreinigen.  

Afbakening  

Het onderzoek zal uitgevoerd worden in het ressort Groot Henarpolder aan de Sikkimweg. Dit 

onderzoek wordt beperkt tot de twee contaminanten voortvloeiend uit de plaatselijke 

rijstbouwactiviteiten, nl. pesticiden en uitstootgassen van de dieselmotoren.  

Relevantie  

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is om de mogelijke contaminatie bronnen te 

identificeren, te meten en mitigerende maatregelen te identificeren. 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat de bewoners van het district Nickerie 

verzekerd gezond en veilig drinkwater krijgen in de huishoudens. 

 

1.4 Onderzoeksopzet 

Voor het uitvoeren van dit onderzoek is ter voorbereiding middels literatuuronderzoek en 

documenten beschikbaar gesteld door de SWM informatie verkregen over de activiteiten. 

Om de mogelijke blootstellingen na te gaan zijn de volgende activiteiten verricht: 

1. Het opstellen, uitvoeren en analyseren/evalueren data van enquêtering gesprekken met  

1a. de plaatselijke landbouwers over hun chemicaliën-en dieselgebruik en  

1b. de vliegtuigmaatschappijen, die belast zijn met het besproeien van bestrijdingsmiddelen 

2. Het evalueren van het weer (windrichting, neerslag, temperatuur) gedurende de 

landbouwactiviteiten 

3. Het evalueren van bodem en bodemeigenschappen m.b.t. residuen  

4. Het doorlichten van het waterzuiveringssysteem. 
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1.5 Leeswijzer 

In het verslag zijn de volgende punten opgenomen: Hoofdstuk 2 omvat het theoretisch kader 

verzameld middels literatuuronderzoek en informatie van de omgeving Het derde hoofdstuk 

behandelt de methodologie, hierna wordt er in hoofdstuk 4 ingegaan op de resultaten en 

discussie. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. In 

de bijlage zijn onder andere opgenomen: gegevenslijst van de landbouwers, processen bij de 

grondbewerking, enquêteformulieren, fotobeelden van de reinwaterkelders, emissie factoren, 

jaarlijkse emissie standaarden, weersomstandigheden van Suriname (temperatuur, vochtigheid 

en windsnelheid), beweging van ITCZ t.o.v. Suriname, lijst met voorgestelde doseringen van 

ADRON voor de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen en de ligging van de arealen ten Noord-

Zuidoosten van het pompstation.  
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2 Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt er besproken over de handelingen van de landbouwers bij de natte 

rijstbouw, landbouwbestrijdingsmiddelen bij de rijstbouw, diesel en de waterzuiverings 

systemen. Dit is nodig om inzichten te verkrijgen over de contaminatie die kan optreden, de 

omgevingsfactoren zoals het weer die dat beïnvloeden en de fasen van het waterzuiveringsproces 

waar de blootstelling aan contaminatie het grootst is.  

2.1 Activiteiten bij natte rijstbouw 

De landbouwers in Nickerie beplanten de rijstarealen met behulp van een rijstteelt schema. De 

stappen hiervan zijn (LVV): 

1. Verbranden van stro 

2. Eerste droge grondbewerking. Dit geschiedt meestal met een offset ploeg of een 3-schijven 

ploeg (zie bijlage 2) 

3. Tweede droge grondbewerking. Dit wordt uitgevoerd met een tractor dubbele set ploeg. (zie 

bijlage 2) 

4. Bespuiten van kavelsloten. 

5. Eerste en tweede natte grondbewerking. Dit vindt plaats met een tractor (eg-chipper). (Zie 

bijlage 2) 

6. Derde natte grondbewerking, hierbij wordt er gebruik gemaakt van de tractor modderroller 

en balken. (zie bijlage 2) 

7. Inzaaien, hierbij worden de zaaizaden gestrooid op de rijstarealen handmatig of door de 

sproeivliegtuigen. 

8. Bespuiten van herbiciden, hierbij wordt het onkruid bespoten bij 20 dagen na de inzaai. De 

landbouwer huurt hiervoor een vliegtuig in of besproeit de chemicaliën handmatig.  

9. Bemesting, de eerste bemesting vindt plaats 25 dagen na de inzaai. Dit geschiedt door de 

sproeivliegtuigen of handmatig. 

10. Bestrijden van ziekten en plagen. Dit geschiedt ook handmatig of met een vliegtuig. 

11. Bespuiten van zaadwantsen bij de bloeifase/melkstadium.  

12. Rijpings fase, 90 tot 95 dagen na de inzaai worden de rijstvelden drooggelegd met behulp 

van pompen/zwaartekracht 

13. Tijdens het oogsten wordt er gebruik gemaakt van een combine(maaidorser)  
 

2.2 Landbouwbestrijdingsmiddelen in de natte rijstbouw 

Landbouwers bespuiten meestal bestrijdingsmiddelen op de rijstvelden (Roger and Bhuiyan 

1995). Deze kunnen voorkomen in de natuurlijke of synthetische vorm (Tadeo J.L,2019). 

Bestrijdingsmiddelen worden verdeeld in groepen aan de hand van de inwerking ervan op een 

bepaald type plaag. De drie belangrijkste groepen hierbij zijn (Tadeo J.L,2019): 

• Herbiciden: deze worden gebruikt om onkruid of planten te bestrijden. 

• Insecticiden: deze worden gebruikt om de ongewenste insecten te bestrijden. 

• Fungiciden: deze worden gebruikt om schimmels te doden.  

 

Bestrijdingsmiddelen worden ook geclassificeerd op basis van de chemische samenstelling. 

Enkele chemische samenstellingen van insecticiden, herbiciden en fungiciden zijn (Akashe, 

Pawade, and Nikam, 2018): 

• Insecticiden: Carbamaten(Carbaryl), Organochloor(Endosulfan), Organofosfor 

(Monocrotophos), Neonicotinoïden (imidacloprid), Spinosyns (Spinosad) en Benzolurea 

(diflubenzuron)  

• Herbiciden: anilideherbiciden (flufenacet), quaternair ammonium herbiciden (Paraquat), 

chloortriazine-herbiciden (atrazine) en sulfonylureumherbiciden (chlorimuron) 
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• Fungiciden: alifatische stikstof fungiciden (dodine), aromatisch fungiciden (chloorthalonil), 

dicarboximide-fungiciden (famoxadon) en dinitrofenol-fungiciden (dinocap) en Organotin 

fungicides 
 

In de ontwikkelingslanden houden de rijstboeren zich meestal niet aan de voorgestelde dosis. Zij 

gebruiken meer of minder pesticide dan voorgesteld (Roger and Bhuiyan 1995). 

Het overmatig gebruik van pesticiden heeft effect op het milieu. Dit zorgt voornamelijk voor 

pest resistentie, brengt schade aan de gezondheid van de mens en het vervuilt het milieu.(Zhang 

et al. 2015). 

 

Wanneer de bestrijdingsmiddelen eenmaal in de lucht terechtkomen worden zij afgebroken, 

maar de persistente actieve stoffen kunnen tot honderden en zelfs duizenden kilometers 

getransporteerd worden. Deze komen door de natte depositie weer terecht op de bodem of het 

oppervlaktewater (Stallinga H. et al, 2012). 

De residuen van bestrijdingsmiddelen verdampen niet indien zij: dieper dringen in de grondlagen 

en bij de degradatie processen (zie bijlage.10) (Bürkle et al., 2008) 
 

In Bijlage 9 zijn de bestrijdingsmiddelen opgesomd, die volgens ADRON het meest gebruikt 

worden in Nickerie. In tabel 1 wordt ingegaan op deze bestrijdingsmiddelen. Hier wordt het type 

bestrijdingsmiddel, actieve stof, doseringsnormen, “vapour pressure”1 en “volatility level”2 

weergegeven.  

 

Tabel 1: Bestrijdingsmiddelen (S.Christian, 2008), (Gervais, J.et al.,2008), (World Health Organisation, 

2021), (Gervais, J.et al.,2010),( Lewis, K.A et al ,2016), (Jackson, D.et al.,2009), (Johnson, M. et 

al.2011),(EXTOXNET.PIP,2002), (Abdel Saheb et.al.,2010),(Watts M.,2014),(Henderson, A. M. et al. 

2010), (Bijlage 9) 

 
1 Dampdruk 
2 Vervluchtiging 

Bestrijdingsmi

ddel 

Type 

bestrijdingsm

iddel 

Actieve stof Doseringsnorm

en 

“Vapour pressure” “Volatilit

y level” 

Karate Insecticide Lamda 

Cyhalothrin 

200-500 ml/ha. 1.5 x 10−9mm Hg 

 

Low 

volatile 

2,4-D Herbicide Dimethylammo

nium 

0.5-0.75 l/ha. 1 x 10-7 mm Hg Low 

volatile 

Best-act Insecticide Alpha 

Cypermethin 

300-600 ml/ha. 2.55X 10−9 mm Hg Low 

volatile 

At major Insecticide Imidacloprid 50-100 ml/ha. 3 x 10-12 mmHg Low 

volatile 

Nomina Herbicide  Bispyribac 

Sodium 

50-100 g/ha. 4.12 x 10−11mm Hg Low 

volatile 

Brestan Fungicide Fentin Acetat 0.5-1 kg/ha. 1.4x 10−5mm Hg Low 

volatile 

Fipronil Insecticide  Fipronil 1-1.5 l/ha 2.77x 10-9 mm Hg Low 

volatile 

Cyper-kill Insecticide Cypermethin  100-300 ml/ha. 1.81 x 10-7 mm Hg Low 

volatile 

Prontax Insecticide Imidacloprid 25-40 g/ha. 3 x 10-12 mmHg Low 

volatile 

Panally Herbicide Metsulfron 

methyl 

10 g/ha. 2.5 x 10−12mm Hg Low 

volatile 

Cure Insectidie Abamectin 0.5-1 l/ha. 1.5 × 10−9 mm Hg Low 

volatile 

Gramaxone Herbicide Paraquat 

Dichloride 

1.5-3 l/ha. 7.50 x 10−8 mm Hg Low 

volatile 
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In de bovenstaande tabel wordt ingegaan op de “vapour pressure”. Dit geeft het 

verdampingsvermogen aan van de bestrijdingsmiddelen, hierbij verandert het bestrijdingsmiddel 

in de gasfase. Indien de “vapour pressure” hoog is heeft het bestrijdingsmiddel de neiging om 

sneller te verdampen, dit wordt ook aangeduid met “high volatility” (Hanson, B.,2016). 

De bestrijdingsmiddelen met “high volatility” komen eerder terecht in de atmosfeer, hierdoor 

worden meer drift deposities gevormd (“off target are”) (Bacey J., n.d.). 

In paragraaf 2.2.1 wordt nader ingegaan op de driften. 
 

In het verleden werden bestrijdingsmiddelen gebruikt die nu niet meer in omloop zijn, ook in 

Nickerie gebruikte men deze vroeger. De meest gebruikte pesticiden waren (Wit, T.M, 1960):  

• MCPA (herbicide) 

• Lindane insecticide (BHC) 

• DDT (insecticide) 

• Toxaphene poeder(insecticide) 

• Aldrin(insecticide) 

• Dieldrin(insecticide) 

 

Deze opgesomde bestrijdingsmiddelen behoren tot POP’s (persistant organic pollutants), indien 

zij in het milieu terechtkomen wordt het moeilijk afgebroken (Hugo Van Hooste,2013).  

De halfwaardetijd bepaalt de tijd die nodig is om de oorspronkelijke concentratie van een stof 

met de helft te verminderen. De halfwaardetijd van de pesticiden gebruikt door de rijst 

landbouwers in Nickerie kunnen een indicatie geven hoeveel tijd het pesticide nodig heeft om af 

te breken in de bodem. De halfwaardetijd van deze pesticiden zijn: 

• 60 tot 140 dagen voor het pesticide Fentin acetaat (Keijzer and Loch 1995) 

• 1 tot 10 dagen voor het pesticide Malathion (Henson-Ramsey et al. 2008) 

• 7 dagen of minder voor het pesticide Nuvacron (Monocrotophos) is ≤ 7 dagen (Kumar et al. 

2014) 

• 30 dagen voor het pesticide Lambda cyhalothrin (Senoro et al. 2016) 

• 60 tot 800 dagen voor het pesticide Endosulfan (Kataoka and Takagi 2013) 

• 15 tot 50 dagen voor het herbicide MCPA ( Marsden P., 2015) 

• 120 dagen voor het pesticide Lindane (Sang and Petrovic 1999) 

• 10 dagen tot meer dan 10 jaren voor het pesticide DDT(Boul 1995) 

• 100 dagen tot meer dan 10 jaren voor het pesticide toxaphene poeder 

(“Pcs_95_39_2004_05_13.Pdf” n.d.) 

• 1,5 tot 5,2 jaren voor het pesticide aldrin (Jorgenson 2001) 

• Meer dan 4 jaren voor het pesticide Dieldrin (Jorgenson 2001) 

 

2.2.1 Driften  

Bij het besproeien van de bestrijdingsmiddelen komen delen hiervan (spuitdriften) terecht in de 

atmosfeer, deze worden ook mee vervoerd op korte en lange afstanden. Door evaporatie en regen 

wordt het weer teruggebracht naar de aardoppervlakte. Deze spuitdriften behoren tot verliezen 

en milieuverontreinigingen.(“Themabeschrijving verspreiding van pesticiden” 2013) 

 

Tijdens het besproeien van de bestrijdingsmiddelen zijn delen hiervan aanwezig in de gasfase en 

vloeibare fase (kleine druppels/aerosol). Na de besproeiing verdampen de residuen van de 

bestrijdingsmiddelen, deze komen ook terecht in de gasfase (“Themabeschrijving verspreiding 

van pesticiden” 2013). Onderstaande figuur geeft een overzicht van de processen die 

Glyfosaat Herbicide  Glyfosaat iso 

propayl amine 

2.5-4.5 l/ha. 1.58 x 10−8 mm Hg Low 

volatile 
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plaatsvinden bij de toepassing van bestrijdingsmiddelen. Zoals volatilisatie, sorptie in de bodem 

en drift.  

 

Bron: Peeters B,2013. Milieurapport Vlaanderen. Themabeschrijving verspreiding van Pesticiden. Opgehaald van 

https://www.milieurapport.be/milieuthemas/waterkwaliteit/themabeschrijving-pesticiden.pdf 

 

De tijdsduur van de drift in de atmosfeer wordt bepaald door de druppeldrift grootte. 

Indien deze langer aanwezig zijn in de atmosfeer ontstaat er grotere kansen dat de driften terecht 

komen op “non target area’s”. Dit wordt verder aangetoond in de onderstaand tabel (G.R. Kruger 

et.al., 2007). 

 

 
Bron: G.R. Kruger et.al., 2007. Spray drift of pesticides. Opgehaald van 

https://extensionpublications.unl.edu/assets/pdf/g1773.pdf, pagina 1. 

 

De factoren die de grootte van de druppeldriften beïnvloedden zijn: spuittechnieken, 

weersomstandigheden en omgevingskarakteristieken (Endalew et al. 2009).  

Onder spuittechnieken vallen (Endalew et al. 2009):  

• Sproeiers, kleinere sproeien zorgen voor minder driftdepositie.  

•  Spuitdruk, dit heeft invloed op de druppeldrift grootte. Een hogere spuitdruk verkleint de 

druppeldrift grootte, hierdoor ontstaan er meer driften. 

• Spuitboomhoogte, lager liggende spuitbomen creëren minder driften.  

• Spuitsnelheid, hoe langzamer de spuitmachines over de arealen gaan hoe minder driften er 

gevormd worden.  

 

Tabel 2: Druppeldrift grootte en verblijfsduur 

Figuur 4: Versprijding van bestrijdingsmiddelen 

https://extensionpublications.unl.edu/assets/pdf/g1773.pdf
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De belangrijke weercondities zijn: windsnelheid (Tabel 3), windrichting, temperatuur en 

luchtvochtigheid. De depositiedrift stijgt bij het toenemen van de windsnelheid, temperatuur en 

afname van de luchtvochtigheid. Indien er bespoten wordt met de windrichting mee komen de 

driften terecht op plekken in dezelfde richting (G.R. Kruger et.al., 2007). 

In tabel 3 wordt ingegaan op de relatie tussen de druppeldrift grootte en de windsnelheid. De 

druppeldrift grootte wordt onderverdeeld in VF (“very fine”) en VC (“very coarse”).  

 

 
Bron: G.R. Kruger et.al., 2007. Spray drift of pesticides. Opgehaald van 

https://extensionpublications.unl.edu/assets/pdf/g1773.pdf, pagina 5. 

 

Onder de omgevingskarakteristieken vallen factoren als: gewaskarakteristieken en naburige 

structuren. Bij de gewaskarakteristieken wordt er gelet op de hoogte van de gewassen, hierbij 

zorgen hogere gewassen voor meer driften. De naburige structuren belemmeren verdere 

verspreiding van de driften, hierdoor worden driften gereduceerd. (Endalew et al. 2009). 

 

De spuitdriften kunnen afgeleid worden door metingen en formules. In de onderstaande formule 

wordt aangegeven hoe de drift deposities berekend worden, hierbij wordt de fluorescentiewaarde 

van de bestrijdingsmiddelen gemeten. Deze waarden duiden de golflengte aan die de stoffen 

terugkaatsen (Stallinga et al. 2012). 

 

Dmonster =
(Fmonster − Fdemi − Fblanco) × fijk × Vspoel

Ctm × Amonster
 

 

In deze formule zijn de parameters: 

• D = Depositie in µl/cm2 

• F = fluorescentiewaarde; Fmonster= fluorescentiewaarde van het monster; Fdemi = 

fluorescentiewaarde van demiwater 

• Fblanco = bijdrage van de achtergrond door collector; fijk = ijkfactor; Vspoel =extractievolume 

in liter; Ctm = spuitvloeistofconcentratie in tank in g.l−1; Amonster = monsteroppervlakte in 

cm2 

 

2.3 Diesel  

De landbouwers gebruiken dieselmotoren (tractoren, maaidorser, graafmachines etc.) tijdens het 

ploegen, zaaien en oogsten van padie. De uitstootgassen van de dieselmotoren zijn samengesteld 

uit schadelijke stoffen. (Rahman et al. 2013).  

De vier belangrijke verontreinigende gassen hierbij zijn: CO (koolmonoxide), HC 

(koolwaterstoffen), PM (“particulate matter”) en NOx (“nitrogen oxides”) (İ. Reşitoğlu, 

Altinisik, and Keskin 2014). 

 

Bij het stationair draaien van de dieselmotoren verbrandt de brandstof onvolledig. Hierdoor 

blijven de schadelijke stoffen aanwezig in de emissies (Rahman et al. 2013). 

Tabel 3: Invloed van de windsnelheid op de druppelgrootte 

https://extensionpublications.unl.edu/assets/pdf/g1773.pdf
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Dieselmotoren worden vaak gebruikt wegens de lage operationele kosten, energie efficiëntie en 

goeie duurzaamheid. Onder deze klassen behoren de grote voertuigen zoals de commerciële 

transport, vrachtwagen, bussen, tractoren en maaidorsers. Deze dieselvoertuigen hebben 

voordelen maar ook nadelen, zij dragen vooral bij aan milieuvervuilingen (L. Ritter et al.,1995). 

In tabel 4 worden de emissie hoeveelheden weergegeven bij het stationair draaien van de zware 

machines.  

 

Tabel 4: Emissiewaarden bij het stationair draaien van zware voertuigen (Bron: U.S. Environment 

Protection agency, 2020. “Exhaust Emission Rates for Heavy-Duty Onroad”. Opgehaald van 

https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-11/documents/420r20018.pdf, pagina 125) 

Model Year Group CO (gram/uur) NOx (gram/uur) PM (gram/uur.) 

2007-2009 39.3 100.5 0.087 

2010-2012 39.3 42.6 0.034 

2013+ 39.3 42.6 0.021 

 

De dieseluitlaatgassen zijn samengesteld uit grote hoeveelheden fijnstof (PM), NOx emissie, CO 

en HC. Deze stoffen kunnen de gezondheid van de mens nadelig beïnvloeden. Bij de volledige 

verbranding van de dieselbrandstof zouden alleen CO2 en H2O moeten vrijkomen, helaas is dit 

niet mogelijk en ontstaan er tijdens de diesel verbranding deze schadelijke stoffen. Figuur 4 

weergeeft de samenstelling van de diesel uitstootgassen.(İ. A. Reşitoğlu, Altinişik, and Keskin 

2015) 

Bron: The pollutant emissions from diesel engine vehicles and exhaust aftertreatment systems. İ. A. Reşitoğlu, 

Altinişik, and Keskin,2015. Opgehaald van 

file:///C:/Users/User/Downloads/Thepollutantemissionsfromdieselenginevehiclesandexhaustaftertreatmentsystems

.pdf. Pagina 17. 

 

Koolmonoxide komt vrij bij de onvolledige verbranding van diesel, dit is een geur- en kleurloos 

gas. Bij de mens wordt CO uit de lucht ingeademd en doorgegeven aan de bloedbaan. Dit kan 

resulteren in verminderde concentratie vermogen, trage reflexen en verwarringen.(İ. A. 

Reşitoğlu, Altinişik, and Keskin 2015) 

 

Figuur 5: Samentstelling van diesel uitstootgassen 

https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-11/documents/420r20018.pdf
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De fijnstof (PM) in de uitstootgassen van de dieselmotoren ontstaat door verbrandingsprocessen, 

deze zijn de onvolledig verbrande deeltjes van smeerolie en koolwaterstoffen. De PM emissies 

van de dieselmotoren liggen hoger dan de gasoline motoren. In de fijnstoffen komen overwegend 

roetdeeltjes, dit kan gezien worden als zwarte rook in de uitlaatpijpen van de voertuigen. Het 

inademen van de PM emissies kan gezondheidsproblemen veroorzaken zoals: astma, longkanker 

en vroegtijdige sterfte. Deze emissies dragen ook bij aan de vervuiling van de lucht, water en 

bodem.(İ. A. Reşitoğlu, Altinişik, and Keskin 2015) 

 

Onder de NOx emissies behoren stikstofoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). De fysische 

aspecten van deze gassen zijn kleur- en geurloos gas (NO), roodbruingas (stikstofdioxide) met 

een scherpe geur. NOx emissies dragen bij aan zure regens en smogvorming. Stikstofdioxide kan 

bij de mens de longen irriteren en de weerstand tegen luchtweginfecties verminderen (zoals 

griep). (İ. A. Reşitoğlu, Altinişik, and Keskin 2015) 

 

Bij het uitrekenen van de bovengenoemde stoffen in diesel wordt er gebruik gemaakt van een 

formule, nl: 

Actual emissions (tpy) = Emission Factor (lb/unit) x Actual Annual Fuel Use (unit) x ([100 - 

Control Efficiency] ÷ 100) (“External Combustion Units Emission Calculations | Minnesota 

Pollution Control Agency” n.d.).  

De “emission factor” (zie bijlage 5) duidt de limiet aan voor elke toegelaten verontreinigde stof. 

De control efficiency geeft de “pollution control efficiency” aan, indien dit niet gevonden kan 

worden wordt het gebracht op 0 (“External Combustion Units Emission Calculations | Minnesota 

Pollution Control Agency” n.d.). 

 

2.4 Bodemeigenschappen van Groot Henarpolder  

Volgens de Overzichtsbodemkaart van Noord Suriname (Dienst Bodemkartering, 1977: 

1:100.000) bestaat het gebied Groot Henar uit zeer slecht gedraineerde half gerijpte klei (zie 

onderstaand figuur). 

 Legenda: 

Vlak en golvend zeer laag land 

Jonge Kustvlakte 

 

4 Very poorly drained half-ripe 

clay with olive mottles, locally 

silty clay 

 POLDER SOILS 

15 (Formerly) artificially drained 

ripe clay with yellow, brown 

and/or red mottles; locally clay 

loam over loamy sand, and/or 

sandy clay loam in the subsoil 

(plantations) 

16 Very poorly drained half ripe 

clay 
 

 

Grondsoorten worden geclassificeerd op basis van de korrelgrootteverdeling (textuur), structuur 

en de chemische-fysische eigenschappen. Kleigronden zijn de kleinste minerale fracties in de 

bodem (klei fractie <2µm). De kleigronden van de Jonge Kustvlakte behoren tot de zware 

Figuur 6: Overzicht Bodemkaart Groot Henarpolder ( Dienst Bodemkartering, 

1977:1:100.000) 
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kleigronden. De klei voor de kust wordt aangevoerd door de zeestromingen (P.K.J. Van der 

Voorde, 1957). Deze kleigronden zijn slecht doorlatend omdat ze slecht gedraineerd en half 

gerijpt zijn. De “Hydraulic Conductivity” voor klei is: K< 1x10−07,dit duidt aan dat deze 

kleibodems slecht doorlatend zijn (Chandel en Kumar 2016). De structuur is verder zwak 

ontwikkeld omdat drainage slecht is en de rijping onvolledig. 

Kleigronden hebben een adsorptie complex waardoor stoffen geadsorbeerd raken. Indien 

bestrijdingsmiddelen terecht komen op deze gronden worden zij vastgehouden, waardoor de 

verontreinigingen moeilijk doordringen naar de “aquifers”. Het adsorptie complex is ook van 

belang bij de afbraakprocessen, deze vinden alleen plaats bij de niet geabsorbeerde delen (Copaja 

et al. 2021). 

2.5 Waterzuiveringsinstallaties gebruikt door de SWM 

Het onttrekken en zuiveren van het grondwater geschiedt door pompbuizen en 

zuiveringstechnieken. Deze technieken zijn verschillend per waterzuiveringsstation, omdat de 

grondwaterkwaliteit de zuiveringsstappen bepalen. Indien het grondwater voldoet aan de 

kwaliteitsstandaarden zijn er minder zuiveringsstappen nodig, dit bespaart ook veel kosten. De 

hoofdwaterzuiveringstechnieken bestaan uit: uitpompen van het grondwater, filtreren, 

beluchting en opslag. (Casper van Ommen 2016) 

Het uitpompen van grondwater geschiedt meestal met pompen. Verder zijn de bekende filters: 

de langzame zandfilter, snelle zandfilters en de drukfilters. De beluchting technieken zijn: 

watervalbeluchting, bellenbeluchting en oppervlaktebeluchting. De opslagruimte voor het 

gezuiverd water wordt ook wel het reinwaterreservoir genoemd. (Casper van Ommen 2016) 

 

2.5.1 Onttrekken van het grondwater 

De SWM gebruikt pompputten voor het onttrekken van grondwater uit de grondlagen. t. (Casper 

van Ommen 2016) 

De pompputten zijn geconstrueerd om de contaminatie van buitenaf te voorkomen. Enkele 

onderdelen hiervan zijn: filterconstructie, stijgbuis en pompbuis. (Casper van Ommen 2016) 
 

2.5.2 Beluchtings technieken  

De belangrijkste functie van een beluchtingssysteem is het veranderen van de gassamenstelling 

in het water. Dit geschiedt door lucht te laten stromen door het water. De veranderingen die 

hierbij plaatsvinden zijn (Casper van Ommen 2016):  

• Verhoging van het zuurstofgehalte in het water door het absorberen van de zuurstof 

• Verwijdering van stoffen zoals kooldioxide en stikstof 

 

De beluchtingssystemen zijn (Casper van Ommen 2016): 

• Watervalbeluchting, het water valt en komt zo in contact met de lucht.  

• Bellenbeluchting, de lucht wordt geblazen onder het water en stijgt in kleine belletjes door 

het water omhoog. 

• Mechanische-of oppervlakte beluchting, dit is een combinatie van de boven genoemde 

beluchtingssystemen. 

 

Bij drinkwaterzuiveringen wordt meestal gebruik gemaakt van de waterval- en bellenbeluchting, 

omdat deze beluchtingssystemen goed zuurstof kunnen opnemen en kooldioxide verwijderen. 

(Casper van Ommen 2016) 

Watervalbeluchters  

Onder één van de watervalbeluchters vallen de sproei beluchtingssystemen, deze worden 

onderverdeeld in de opwaartse sproeiers en de plaat sproeiers. (Casper van Ommen 2016) 



  

14 
 

Bij de opwaartse sproeiers wordt het water onder druk verticaal of schuin naar boven gesproeid. 

(Casper van Ommen 2016) 

Bij de plaatsproeiers valt het water zonder druk verticaal omlaag op een ronde schijf. 

Bij de torenbeluchting worden bakken geplaatst op elkaar met geperforeerde bodems. Het water 

stroomt in deze bakken en komt in contact met verse lucht in elk vlak. Figuur 6 geeft de 

torenbeluchting weer. (Casper van Ommen 2016) 

 

Bellenbeluchter met perslucht, hierbij wordt de lucht onder de waterspiegel via geperforeerde 

buizen geïnjecteerd in het water. Door de watercirculatie wordt de contacttijd vergroot. Dit zorgt 

voor een goede zuurstofopname, maar geen kooldioxide verwijdering. (Casper van Ommen 

2016) 

De platenbeluchter zorgt voor een uitstekende kooldioxideverwijdering. Hierbij wordt een 

grote hoeveelheid lucht via geperforeerde platen door het water geblazen (Casper van Ommen 

2016) 
 

2.5.3 Reinwaterreservoir 

Aan het eind van de zuiveringsprocessen wordt het gezuiverd water opgeslagen voor verdere 

distributie naar de huishoudens. Dit geschiedt in een reinwaterreservoir (zie bijlage 4), dit 

reservoir moet voorzien zijn van de veiligheidsmaatregelen om het water veilig op te slaan. De 

reservoirs zijn onderbrekingen tussen zuiveringsprocessen en distributieleidingen. Het zijn 

gesloten reservoirs, daarom kan de kwaliteit van het water verlaagd worden. Bepaalde reservoirs 

staan in verbinding met de atmosfeer (open reservoirs). Ter voorkoming van verontreiniging 

moet het reservoir regelmatig geïnspecteerd worden, hierbij moet er vooral gelet worden op de 

reservoirruimte za. vervuiling en aantasting van materialen. De kwaliteit van het water wordt 

ook bepaald door de verblijftijd van het water in het reservoir, dit kan vooral veranderen bij de 

zuurstofafname. (Casper van Ommen 2016) 

  

Figuur 7: Torenbeluchting (Casper van Ommen 2016) 
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3 Methodiek 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een aantal subvragen gesteld. De resultaten 

zijn gebruikt om tot conclusies en aanbeveling te komen hierover. Hier volgt de opsomming van 

de activiteiten die zijn ondernomen om de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Voorbereiding 

Ter voorbereiding naar het onderzoek toe is er informatie verkregen van de instantie zoals: LVV 

en ADRON (zie theorie pagina 6 en bijlage 2 en 9). Verder is er een globaal beeld verkregen van 

het onderzoek d.m.v. literatuurstudies, observaties en kaarten  

Uitvoering 

Het onderzoek is uitgevoerd m.b.v. enquêtes (zie bijlage 3). Deze worden nader belicht in de 

volgende paragrafen. 

Onderstaand stroomschema geeft het verloop van de veld werkzaamheden weer. 

 

Flowchart van de veld werkzaamheden 

 

 

Analyse van de enquêtes  

De analyses zijn uitgevoerd met behulp van Excel, doseringsnormen van de 

landbouwbestrijdingsmiddelen, klimatologische weersomstandigheden en calculatie van de 

componenten van de uitstootgassen.  

Klimatologische weersomstandigheden 

De informatie omtrent de weersomstandigheden van de Sikkimweg is verkregen van de 

meteorologische dienst van Suriname.  

Bodem 

De data van de bodemtypen van de Sikkimweg zijn verkregen uit literatuurstudies en 

bodemkaarten. 

Doorlichting proces waterzuivering 

Door literatuuronderzoekingen worden de waterzuiveringstechnieken beschreven. Dit is 

uitgevoerd met behulp van boeken en dictaten verkregen van SWM. 
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3.1 Voorbereiding van de enquête 

De doelgroepen zijn de landbouwers en de vliegtuigmaatschappijen. Ter voorbereiding hierop 

zijn de respondenten geïdentificeerd en enquêteformulieren samengesteld. 

3.1.1 Identificeren van de respondenten 

Aan de hand van de verkregen landbouwers lijst van LVV (zie bijlage 1) zijn de landbouwers 

van de Sikkimweg in beeld gebracht. Zij hebben aangegeven welke vliegtuigmaatschappijen zij 

inhuren.  

3.1.2 Structuur van de enquêteformulieren en vragen voor de landbouwers 

Met behulp van de landbouwactiviteiten is er een overzicht verkregen welke de 

bestrijdingsmiddelen zijn en wanneer de landbouwers het aanbrengen (zie theorie pagina 6). De 

enquêtes (zie bijlage 3) zijn aan de hand hiervan opgesteld. 

De enquête vragen (zie bijlage 3) omtrent het gebruik van de dieselmotoren door de landbouwers 

van de Sikkimweg duiden aan welke machines zij gebruiken. Tabel 5 weergeeft de structuur van 

de enquêtevragen voor de landbouwers. 

Tabel 5: Structuur van de enquêtes 

Structuur Vragen Opmerkingen 

Demografische informatie 1-3 Gegevens van de respondenten 

Status Landbouwarealen 4-6 Identificeren van de grote-en kleine rijstarealen 

Rijstrassen 7 Huidige-en vroegere rijstrassen  

Machinegebruik en brandstof  Uitgezet in jaarkalender rijstbouw 

Landbouwbestrijdingsmiddelen 

gebruikt, dosering en sproeimethoden 
 Uitgezet in jaarkalender rijstbouw 

Ziekte en plagen bestreden door de 

landbouwbestrijdingsmiddelen 
 Uitgezet in jaarkalender rijstbouw 

 

3.1.3 Structuur van de enquête voor de vliegtuigmaatschappijen 

Bij het opzetten van het enquêteformulier (zie bijlage 3) is er gelet op: doseringen en gebruik 

van bestrijdingsmiddelen, de weersomstandigheden en tijden wanneer de bestrijdingsmiddelen 

besproeid worden. Tabel 6 weergeeft de structuur van de enquête vragen voor de 

vliegtuigmaatschappijen. 

Tabel 6: Enquête structuur vliegtuigmaatschappijen 

Structuur Vragen Opmerkingen 

Gegevens van de 

vliegtuigmaatschappijen en aantal 

landbouwers 

1-2 
Vliegtuigmaatschappij geïnterviewd op aanwijzingen van 

de landbouwers 

Piekperiode en bestrijdingsmiddelen 3 Werkzaamheden  
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Weersomstangheden en vlieghoogte 3c-5 
Vliegregels met in acht neming van de 

weersomstandigheden 

Bebouwde kommen 6 
Mogelijkheden dat er gevlogen wordt boven de 

waterzuiveringsinstallaties 

Overmatig gebruik 

bestrijdingsmiddelen 
7 

Risico op overmatig toediening van de 

bestrijdingsmiddelen 

 

3.2 Uitvoering van de enquête 

De enquêtering van de landbouwers heeft plaats gevonden in de periode van juni tot augustus 

2021. In bijlage 1 wordt de lijst van de landbouwers weergegeven waaruit blijkt dat er 28 arealen 

zijn en 18 landbouwers. Het verschil ontstaat doordat enkele landbouwers meerdere arealen 

beplanten. Vóór het enquête interview is er eerst een telefonische afspraak gemaakt met de 

landbouwers. Afhankelijk van de beschikbare tijden zijn zij geïnterviewd. De enquêtering van 

de vliegtuigmaatschappij vond plaats op 3 augustus 2021. 

 

3.3 Analyse van de verkregen data 

De verkregen data uit de enquêtering zijn geanalyseerd met Excel. Hierdoor zijn de resultaten 

samengevat in tabellen en figuren. Door het vergelijken van de doseringen uit de enquêtes met 

de doseringsnormen van ADRON wordt het overzichtelijk hoeveel chemicaliën de landbouwers 

overmatig gebruiken. De verspreiding van de driften zijn bestudeerd aan de hand van de 

klimatologische factoren, zoals windsnelheid, windrichting, temperatuur en luchtvochtigheid. 

Verder zijn de componenten van de dieseluitstootgassen berekend met behulp van de formule 

uit de theorie (pagina 12) en de emissiefactoren (tabel 4), deze worden vergeleken met de 

standaarden uit bijlage 6. Bij de uitstootgassen wordt er ook gelet op het stationair draaien van 

de motoren. Hierbij zijn de componenten van de uitstootgassen berekend aan de hand van de 

gegevens uit tabel 4, deze worden vergeleken met de standaarden uit bijlage 5. 

 

3.4 Onderzoek naar de klimatologische weersomstandigheden van de Sikkimweg 

De neerslag gedurende de inzaaiperioden wordt verkregen van de Meteorologische dienst 

Suriname. De windrichtingen gedurende de plant seizoenen duiden de richting van de 

contaminanten in de lucht aan. 

 

3.5 Onderzoek naar de bodemkarakteristieken van de kleibodem 

Door de literatuuronderzoekingen en bodemkaarten wordt er een globaal beeld verkregen van 

de bodemkarakteristieken in Groot Henarpolder (Sikkimweg) en het effect op de verspreiding 

van landbouwbestrijdingsmiddelen  

 

3.6 Doorlichten van het waterzuiveringssysteem  

Bij de waterzuiveringstechnieken worden de zuiveringsprocessen beschreven. Hieruit wordt 

nagetrokken welke processen de contaminanten kunnen overdragen naar het drinkwater. 

 

  



  

18 
 

4 Resultaten en discussie 

Bij het uitvoeren van het onderzoek zijn er veldwerkzaamheden, observaties, desktopstudies 

verricht. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten hiervan, nl.: 

• Enquêteresultaten van de landbouwers.  

• Enquêteresultaten van de vliegtuigmaatschappijen.  

• Klimatologische weersomstandigheden. In deze paragraaf worden de resultaten 

gepresenteerd, verkregen van de Meteorologische Dienst van Suriname en de invloed op 

drift. 

• Onderzoek naar de bodemkarakteristieken van de kleibodem.  

• Doorlichting waterzuiveringsprocessen.  

 

4.1. Enquêteresultaten van de landbouwers 

Deze paragraaf presenteert de resultaten van de landbouwers. De volgende sub paragrafen 

hebben als onderwerp: demografische gegevens van de landbouwers, status van de arealen, 

rijstrassen, dieselmotoren en de doseringen van landbouwbestrijdingsmiddelen. De resultaten 

(zie bijlage 10) moeten de vraag beantwoorden over mogelijke contaminatie van het 

productiestation van SWM. 

4.1.1 Demografische informatie van de landbouwers 

De demografische informatie houdt in: geslacht van de landbouwers en leeftijdscategorie. Uit 

figuur 7 blijkt dat alle landbouwers van de Sikkimweg mannen zijn. 

 

 
Figuur 8: Geslacht van de landbouwers 
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Figuur 9: Leeftijdscategorie van de landbouwers 

 

Uit figuur 8 blijkt dat de grootste groep landbouwers het meest tussen de 45 en 55 jaar is. De 

tweede meest voorkomende leeftijdsklasse ligt tussen de 55 en 65 jaar met een percentage van 

28%. 

 

4.1.2 Status van de landbouwarealen 

De status van de landbouwarealen houdt in: operationele jaren van de bewerking, grootte van 

het areaal en wateroverlast. 

 
Figuur 10: Operationele jaren van de landbouwers 

 

Uit de bovenstaand figuur blijkt dat de meeste landbouwers heel lang bezig zijn op de 

rijstarealen. In het verleden werden andere bestrijdingsmiddelen gebruikt die nu afgeschaft zijn; 

enkele hiervan zijn opgesomd in de theorie, pagina 8. Deze bestrijdingsmiddelen zijn POP’s 

(“persistant organic pollutants”), zij blijven lang intact en verspreiden zich verder in het milieu.  
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Figuur 11: Grootte van de rijstarealen in ha. 
 

Volgens figuur 10 hebben de meeste landbouwers aan de Sikkimweg een rijstareaal van 1 tot 5 

hectaren. Drie landbouwers hebben een grootte van 6 tot 10 hectaren en 2 landbouwers hebben 

tussen de 21 en 25 hectaren. De landbouwers hebben aangegeven dat zij bij de kleinere arealen 

zelden sproeivliegtuigen inzetten, omdat dit economisch besparend uitkomt. 
 

Binnen de areaalgrootte wordt er ook gelet op de omgevingskarakteristieken als vegetatie en 

nabije structuren, omdat deze invloed hebben op de driften. Uit de kaart van de Sikkimweg 

(theorie figuur 3) blijkt dat het pompstation omgeven is door rijstarealen. De gewassen hierbij 

bereiken volgens de landbouwers een planthoogte van ±1 meter. Indien de landbouwers deze 

bespuiten met de motor rugspuit worden de spuitbomen laag gehouden, waardoor er minder 

druppeldrift gevormd wordt. Indien deze driften eenmaal terecht komen in het milieu hebben zij 

weinig obstakels (/randstructuren) om tegen te botsen.  

 

Wateroverlast  

De landbouwers hebben soms wateroverlast. Dit houdt in dat het water overmatig aanwezig is 

op de rijstarealen. 

 

Tabel 7: Wateroverlast 

Wel/geen wateroverlast Totaal landbouwers 

Wel wateroverlast 9 

Geen wateroverlast 9 

 18 

 

Uit de bovenstaand tabel wordt afgeleid dat de helft van de landbouwers wateroverlast 

ondervindt. Doordat het water op de arealen blijft staan kunnen de bestrijdingsmiddelen die niet 

geadsorbeerd zijn terecht komen op de wateroppervlakte, deze worden verder meegevoerd naar 

de lozingskanalen bij het uitpompen.  

4.1.3 Rijstrassen 

Deze paragraaf gaat in op de rijstrassen, geteeld door de landbouwers van de Sikkimweg. In het 

verleden werden andere rijstrassen gebruikt dan nu. 
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Tabel 8: Huidige rijstrassen gebruikt door de landbouwers 

Huidige rijstrassen Aantal landbouwers 

Guyanese rijstrassen 110 1 

Guyanese rijstrassen 116 7 

Guyanese rijstrassen 116 & 114 en Maleisië 120 dgn. 1 

Guyanese rijstrassen 116 en Maleisië 120 dgn. 1 

Maleisië rijstrassen 120 dgn. 8 
 18 

 

De bovenstaande tabel 8 geeft de huidige rijstrassen weer, die de landbouwers van de Sikkimweg 

gebruiken. Deze landbouwers gebruiken nu alleen de Guyanese en de Maleisië rassen. Uit de 18 

landbouwers gebruiken 7 het Guyanese ras 116, 1 gebruikt een combinatie van het Guyanese ras 

116&114&Maleisië ras en 8 landbouwers gebruiken alleen het Maleisië ras.  

Tabel 9: Rijstrassen gebruikt in het verleden 

Rijsrassen geteeld in het verleden Aantal landbouwers 

Adron 111 2 

Adron 111&124&130 1 

Adron 125 3 

Adron 125&128&130 2 

Adron 130 2 

Ellonie, Adron 125 3 

Ellonie, grofenie, streep2 1 

Guyanese rijstras, Adron 125&130 1 

Guyanese rijstrassen 116 1 

Maleisië rijstrassen 120 dgn. 2 
 18 

 

De resultaten uit tabel 9 geven de rijstrassen weer die de landbouwers vroeger gebruikten. De 

rassen die gebruikt werden zijn: Adron111, Adron 124, Adron 125, Adron 130, Ellonie, 

Grofenie, Guyanese ras en de Maleisië ras. Vroeger werden de Adron rassen het meest gebruikt, 

namelijk 14 van de 18 landbouwers. 

Uit tabel 8&9 blijkt dat de landbouwers nu andere rijstvariëteiten gebruiken vergeleken met 

vroeger. Deze zijn volgens de boeren bestendig tegen ziekten en plagen, hierdoor zullen ze 

praktisch minder bestrijdingsmiddelen moeten gebruiken. 

4.1.4 Landbouwbestrijdingsmiddelen  

Deze paragraaf behandelt de resultaten van de pesticiden, die de landbouwers van de Sikkimweg 

gebruiken. Het gaat in op de ziekte en plagen, doseringen en de sproeimethoden. Er wordt van 

uitgegaan dat het theoretisch voorgestelde bestrijdingsprogramma (zie theorie, pagina 6) 

verschilt in de praktijk, omdat de landbouwers vaak een gegarandeerd gunstige oogst willen. 

Ook komt het soms voor dat ze niet op tijd kunnen zaaien waardoor de oogsttijden verschillen. 

Indien de bestrijdingsmiddelen aangebracht worden, verspreidt het zich verder in het milieu. 

Deze komen terecht op de plant, bodem, lucht en oppervlaktewater (zie theorie pagina 9). Op de 

bodem worden de bestrijdingsmiddelen geadsorbeerd en afgebroken. De bestrijdingsmiddelen 

komen door verdamping terecht in de lucht, indien zij “high volatile” zijn gaan zij snel over in 

de gasfase. “Run off” vindt plaats wanneer de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater 
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terecht komen (zie theorie, figuur 4). De bovengenoemde onderwerpen worden verder behandeld 

in paragraaf 4.4, sproeimethoden en wateroverlast. 

Tabel 10: Bestrijdingmiddelen gebruikt door de boeren te Groot Henarpolder aan de van 

Sikkimweg, Nickerie 

Bestrijdingsmiddelen gebruikt door rijst boeren 

Aantal 

landbo

uwers 

Ziekte en plagen 

 

2,

4

D 
Glyf

osaat 

Gram

xone 

pan

ally, 

No

min

a 

Bre

stan 

Be

st-

act 

Kar

ate 

Fipr

onil 

Adm

ajor 

Cype

rkill 

pro

ntax 

C

ur

e 

1 

Onkruid, slakken, 

insecten ■ ■  ■  ■ ■ ■ ■     

2 

Onkruid, slakken, 

insecten ■    ■ ■ ■ ■  ■  ■  

3 

Onkruid, slakken, 

insecten ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■ 

4 

Onkruid, slakken, 

insecten ■ ■   ■ ■ ■ ■      

5 

Onkruid, slakken, 

insecten ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■   ■  

6 

Onkruid, slakken, 

insecten ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■      

7 

Onkruid, slakken, 

insecten ■  ■   ■  ■  ■    

8 

Onkruid, slakken, 

insecten ■    ■ ■  ■      

9 

Onkruid, slakken, 

insecten ■ ■ ■    ■     ■  

10 

Onkruid, slakken en 

kavelsloot ■ ■    ■  ■      

11 

Slakken, kevers, 

insecten, onkruid ■    ■ ■  ■  ■    

12 

Slakken, onkruid, 

schimmel ■     ■  ■   ■   

13 

Slakken, schimmel, 

onkruid, insecten ■ ■  ■  ■ ■ ■   ■   

14 

Slakken, schimmel, 

onkruid, insecten  ■ ■  ■ ■ ■ ■  ■ ■   

15 

Slakken, schimmel, 

onkruid, insecten ■ ■  ■  ■  ■ ■  ■  ■ 

16 

Slakken, wormen, 

onkruid ■ ■    ■  ■ ■     

17 

Slakken, wormen, 

onkruid ■ ■   ■ ■  ■ ■ ■    

18 

Slakken, wormen, 

wantsen, vogelzaad ■    ■ ■ ■ ■      

 

Uit tabel 10 is te zien dat boeren 12 soorten bestrijdingsmiddelen gebruiken. In de onderstaande 

tabellen 11 tot en met 23 wordt ingegaan op de dosering van elk van de bestrijdingsmiddelen.  

 

Tabel 11: Karate dosis (lambda-cyhalothrin) door rijstboeren te Groot henarpolder van de 

Sikkimweg, Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosis Karate per ha. 1 keer 2 keren Blanco Aantal landbouwers 

0.150 liter 1   1 

0.2 liter  1  1 

0.25 liter 1   1 



  

23 
 

0.3 liter 1   1 

0.5 liter 3 3  6 

1 liter 2 3  5 

2 liter  1  1 

Blanco   2 2 

Totaal 18 

 

Uit tabel 11 blijkt dat acht landbouwers één keer karate besproeien per seizoen, hieruit gebruiken 

drie landbouwers een dosering van 0.5 liter en twee landbouwers een dosering van 1 liter. Verder 

duiden de resultaten aan dat acht landbouwers 2 keer per seizoen karate besproeien. Hiervan 

gebruiken drie landbouwers een dosering van 0.5 liter en drie 3 landbouwers een dosering van 1 

liter. De twee resterende landbouwers onder de kolom blanco gebruiken geen Karate. 

De voorgestelde dosering van ADRON voor karate (lambda-cyhalothrin) is 0.200-0.500 l/ha (zie 

bijlage 9). 10 landbouwers gebruiken doseringen binnen de limit (0.150l., 0.200l., 0.250l., 

0.300l. en 0.500 l.), 5 landbouwers gebruiken overmaat van 1 liter/ha. en 1 landbouwer gebruikt 

een overmaat van 2 liter/ha. 

Tabel 12: Doseringen van 2,4-D (dimethylammonium) door rijstboeren te Groot Henarpolder 

van de Sikkimweg, Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosering 2,4 D per ha.  1 keer 3 keren 4 keren Blanco Aantal landbouwers 

0.2 liter   1  1 

0.25 liter   1  1 

0.3 liter  1   1 

0.300 liter  1   1 

0.5 liter 1 4 3  8 

1 liter 2  1 1 4 

1liter    1 1 

Blanco    1 1 

Totaal 18 

 

Uit de resultaten van tabel 12 blijkt dat drie landbouwers één keer per seizoen gebruik maken 

van 2,4 D met een dosering van 0.5 en 1 liter. Verder zijn er zes landbouwers die twee per seizoen 

2,4 D aanbrengen, waarvan vier gebruik maken van 0.5 liter en de overige landbouwers 

gebruiken een dosering van: 0.3 liter. Zes landbouwers brengen vier keer de 2,4 D aan en 3 

landbouwers maken geen gebruik van 2,4 D. 

De voorgestelde dosering van ADRON voor 2,4-D (dimethylammonium) is 0.500 liter-0.750 

liter/ha. (zie bijlage 9). 12 landbouwers gebruiken een dosering binnen de grens nl., 

0.2liter/ha.,0.250liter/ha.,0.3liter/ha en 0.5liter/ha. En 5 landbouwers gebruiken een dosering 

boven de voorgestelde waarde nl. 1 liter 

 

Tabel 13: Doseringen van best-act (alpha cypermethin) door rijstboeren te Groot Henarpolder 

van de Sikkimweg, Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosering Best-act per ha. 1 keer 2 keren 3 keren 4 keren Blanco Aantal landbouwers 

0.200 liter 1     1 

0.250 liter    1  1 

0.3 liter   1   1 
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0.5 liter 2 2    4 

1 liter  2 2   4 

Blanco     7 7 

Totaal 18 

 

Uit tabel 13 blijkt dat drie landbouwers 1 keer per seizoen best-act toedienen met een dosering 

van 0.5 liter en 0.2 liter. Vier landbouwers gebruiken 2 keer per seizoen Best-act met een 

dosering van 0.5 liter en 1 liter. Drie landbouwers gebruiken drie keer Best-act per seizoen. Eén 

landbouwer gebruikt 4 keer Best-act met een dosering van 0.250 liter. Zeven landbouwers 

gebruiken geen Best-act.  

De voorgestelde dosering van ADRON voor Best-act (alpha cypermethin) is 0.300-0.600 l/ha 

(zie bijlage 9). 7 landbouwers houden zich wel aan deze dosering met een dosis van: 0.200 

liter/ha., 0.250 liter/ha., 0.300liter/ha. en 0.500 liter/ha. En 4 landbouwers gebruiken een 

overmaat van 1 liter per ha. 

Tabel 14: Doseringen van At Major (Imidacloprid) door rijstboeren te Groot Henarpolder van 

de Sikkimweg, Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosering At major per ha. 1 keer 2 keren 3 keren Blanco Aantal landbouwers 

0.2 liter 1    1 

0.3 liter   1  1 

0.5 liter  1   1 

1 liter   3  3 

Blanco    12 12 

Totaal 18 

 

Uit tabel 14 blijkt dat 4 landbouwers drie keer At Major bespuiten per seizoen met een dosering 

van 1 liter en 0.3 liter. 12 landbouwers gebruiken geen At Major. 

De voorgestelde dosering van ADRON voor At Major (Imidacloprid) is 0.50-0.100 l per ha. (zie 

bijlage 9) De meeste landbouwers gebruiken een dosering van 1 l tot 0.200 l. Uit de 5 

landbouwers houden geen van ze aan de dosering.  

Tabel 15: Doseringen van Nomina (bispyribac sodium) door rijstboeren te Groot Henarpolder 

van de Sikkimweg, Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosering Nomina per ha. 1 keer Blanco Aantal landbouwers 

100 gram 3  3 

200 gram 7  7 

400 gram 1  1 

Blanco  7 7 

Totaal 11 7 18 

 

Uit tabel 15 blijkt dat elf uit de achttien landbouwers 1 keer Nomina gebruiken; hiervan 

gebruiken 7 landbouwers een dosering van 200 gram, drie landbouwers een dosering van 100 

gram en 1 landbouwer een dosering van 400 gram. De zeven resterende landbouwers gebruiken 

geen Nomina. 
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De voorgestelde dosering van ADRON voor Nomina (bispyribac sodium) is 50-100 gram/ha (zie 

bijlage 9). 3 landbouwers houden zich wel aan de voorgestelde dosis met een dosering van: 100 

gram/ha. 8 landbouwers overschrijden de dosering met een dosis van: 200-en 400 gram 

Tabel 16: Doseringen van Brestan (Fentin acetate) door rijstboeren te Groot Henarpolder van 

de Sikkimweg, Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosis Brestan per ha. 1 keer 4 keren Blanco Aantal landbouwers 

1000 gram 2   2 

200 gram 2   2 

250 gram 3 1  4 

300 gram 1   1 

500 gram 7   7 

Blanco   2 2 

Totaal 18 

 

Uit tabel 16 blijkt dat vijftien uit de achttien landbouwers 1 keer per seizoen Brestan toedienen. 

Zij gebruiken een dosering van 1000 gram, 200 gram, 250 gram, 300 gram en 500 gram. Eén 

landbouwer gebruikt vier keren Brestan per seizoen met een dosering van 250 gram. Twee 

landbouwers gebruiken geen Brestan. 

De dosering voorgesteld door ADRON voor Brestan is 0.5-1kg/ha. (zie bijlage 9). Alle 

landbouwers houden zich aan de doseringsnormen. 

Tabel 17: Doseringen fipronil door rijstboeren te Groot Henarpolder van de Sikkimweg, 

Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosis Fipronil per ha. 1 keer 2 keren Blanco Aantal landbouwers 

0.1 liter 1   1 

0.2 liter  1  1 

0.5 liter  2  2 

1 liter 1   1 

Blanco   13 13 

Totaal 18 

 

Uit tabel 17 blijkt dat er twee landbouwers zijn die één keer per seizoen gebruik maken van 

fipronil, elk met een dosering van 0.1 liter en 1 liter. Drie landbouwers gebruiken het twee keer 

per seizoen, waarvan twee een dosering van 0.5 liter en één een dosering van 0.2 liter. Dertien 

uit de achttien landbouwers gebruiken geen fipronil. Volgens de voorgestelde dosering (zie 

theorie, pagina 7-8) houden de landbouwers zich wel aan de doseringsnormen. 

Tabel 18: Doseringen cyper-kill (cypermethrin) door rijstboeren te Groot henarpolder van de 

Sikkimweg, Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosis cyper-kill per ha. 1 keer Blanco Aantal landbouwers 

0.2 liter 1  1 

0.5 liter 3  3 

Blanco  14 14 

Totaal 18 
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Uit tabel 18 blijkt dat vier uit de achttien landbouwers één keer per seizoen cyper-kill gebruiken, 

hieruit gebruiken drie landbouwers een dosis van 0.5 liter en één landbouwer een dosis van 0.2 

liter. Veertien uit de achttien landbouwers gebruiken geen Cyper-kill. 

De voorgestelde dosering van ADRON voor Cyper-kill (cypermethrin) is 0.100-0.300l/ha (zie 

bijlage 9). Eén landbouwer gebruikt 0.200 liter per ha. En 3 landbouwers gebruiken een overmaat 

van 0.500l.  

Tabel 19: Doseringen Prontax (Imidacloprid) door rijstboeren te Groot Henarpolder van de 

Sikkimweg, Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosering Prontax per ha. 1 keer 3 keren Blanco Aantal landbouwers 

0.5 gram  1  1 

1000 gram  1  1 

100 gram 1   1 

Blanco   15 15 

Totaal 18 

 

Uit tabel 19 blijkt dat 1 landbouwer 1 keer prontax aanbrengt per seizoen met een dosering 

van100 gram. Twee landbouwers gebruiken drie keer prontax per seizoen elk met een dosering 

van 0.5 liter en 1 liter. Vijftien uit de achttien landbouwers gebruiken geen prontax. 

De voorgestelde dosering van ADRON voor Prontax (imidacloprid) is 25-40 gram/ha (zie bijlage 

9). 3 landbouwers overschrijden de dosering met een dosis van: 500gr./ha.,100gr./ha. en 

1000gr./ha. 

Tabel 20: Doseringen Panally ( metsulfron methyl) door rijstboeren te Groot Henarpolder van 

de Sikkimweg, Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosis Panally per ha. 1 keer 4 keren Blanco Aantal landbouwers 

100 gram(kavelsloot) 1   1 

200 gram 1   1 

25 gram 1 1  2 

Blanco   14 14 

Totaal 18 

 

Uit tabel 20 blijkt dat drie landbouwers één keer per seizoen gebruik maken van panally elk met 

een dosering van: 100 gram, 200 gram en 25 gram. Eén landbouwer gebruikt vier keer panally 

per seizoen, met een dosering van 25 gram. Veertien uit de achttien landbouwers gebruiken geen 

panally. 

De voorgestelde dosering van ADRON voor Panally (metsulfuron methyl) is 10 gr/ha (zie bijlage 

9). 4 landbouwers overschrijden de dosering met een dosis van: 25gr.,100gr. en 200 gr.  

Tabel 21: Doseringen cure (abamectin) door rijstboeren te Groot Henarpolder van de 

Sikkimweg, Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosis cure per ha. 1 keer Blanco Aantal landbouwers 
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1 liter 2  2 

Blanco  16 16 

Totaal 18 

 

Uit tabel 21 blijkt dat twee uit de achttien landbouwers 1 keer cure toedienen elk met een 

dosering van 1 liter. De overige zestien landbouwers gebruiken geen cure. 

16 landbouwers gebruiken geen cure en 2 landbouwers maken wel gebruik van Cure(abamectin) 

met een dosering van 1 liter. Dit valt wel onder de voorgestelde waarden van ADRON (zie 

bijlage 9) 

Tabel 22: Doseringen Gramaxone (Paraquat Dichloride) door rijstboeren te Groot Henarpolder 

van de Sikkimweg, Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosis gramaxone per ha. 1 keer 2 keren 4 keren Blanco Aantal landbouwers 

0.5 liter   1  1 

1 liter 1 1   2 

2 liter 1    1 

300 ml  1   1 

Blanco    13 13 

Totaal 18 

 

Uit tabel 22 blijkt dat twee landbouwers 2 keer per seizoen gramaxone toedienen elk met een 

dosering van 1 liter en 2 liter. Twee landbouwers dienen 2 keer gramaxone per seizoen toe elk 

met een dosering van 1 liter en 300 ml. Eén Landbouwer gebruikt 4 keren gramaxone per seizoen 

met een dosering van 0.5 liter. Dertien uit de achttien landbouwers gebruiken geen gramaxone. 

Alle landbouwers maken gebruik van Gramaxone (/paraquat/paraquat dichloride). En zij houden 

zich aan de dosering (zie bijlage 9) met een dosis van: 0.3 liter, 0.5liter, 1 liter en 2 liter. 

Tabel 23: Doseringen Glyfosaat (Glyfosaat iso propayl amine) door rijstboeren te Groot 

Henarpolder van de Sikkimweg, Nickerie 
 Aantal keren bespoten per seizoen  

Dosis Glyfosaat per ha. 1 keer 3 keren Blanco Aantal landbouwers 

0.25 liter  1  1 

0.3 liter(kavelsloot) 1   1 

0.5 liter (kavelsloot) 3   3 

1 liter(kavelsloot) 4   4 

2 liter(kavelsloot) 1   1 

3 liter(kavelsloot) 2   2 

4 liter(kavelsloot) 1   1 

Blanco   5 5 

Totaal 18 

 

Uit tabel 23 blijkt dat 12 landbouwers 1 keer per seizoen glyfosaat toedienen. Eén landbouwer 

dient 3 keren per seizoen glyfosaat toe en vijf landbouwers gebruiken geen glyfosaat. 
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De voorgestelde dosering van ADRON voor glyfosaat (glyfosaat isopropaylamine) is 2.5l.-

4.5l./ha (zie bijlage 9). 13 landbouwers gebruiken glyfosaat en allemaal houden zich wel aan de 

dosering met een waarde van: 0.25l.,0.3l.,0.5 l.,1l., 2l.,3l. en 4l. 

Tabel 24: Bestrijdingsmiddelen waarbij overdoseringen plaatsvinden en het aantal boeren 
Bestrijdingsmiddelen Dosering Aanbevolen dosering Aantal 

landbouwers 
Karate 1000 - 2000 l/ha. 200 - 500 ml/ha 6 

2,4-D 1 l/ha 0.5 - 0.75 l/ha 5 

Best-act 1000 ml/ha 300 - 600 ml/ha. 4 

Nomina  200 - 400 gram/ha. 50 - 100 gram/ha. 8 

Cyperkill 500 ml/ha. 100 - 300 ml/ha. 3 

Pannally   25 gr.,100 gr. en 200 gr. 10 gram/ha. 4 

Prontax 100 gr./ha., 500 gr./ha. en 1000 gr./ha. 

 

25 - 40 g/ha. 3 

 

Tabel 24 geeft een overzicht van de dosering, aanbevolen dosering en het aantal landbouwers 

die de doseringsnormen niet volgen weer. Door het overmatig gebruik van de 

bestrijdingsmiddelen ondervindt de omgeving gevolgen als: pest resistentie, schade aan de 

gezondheid van de mens en milieuvervuiling.  

Sproeien 

Tabel 25: Sproeimethoden 

  Spuittechnieken 

Handmatig/vliegtuig Ruggen spuit/motor rugspuit 
Vliegtuig besproeiing (Overeem Services N.V) 

Aantal landbouwers 14 4 

 

Uit tabel 25 blijkt dat veertien landbouwers de landbouwbestrijdingsmiddelen handmatig 

toedienen en vier landbouwers huren de sproeivliegtuigen van Overeem Services N.V in. De 

sproeivliegtuigen hebben een hogere spuithoogte dan de motor rugspuit, waardoor er meer 

driften gevormd worden. De sproeivliegtuigen besproeien ook sneller dit zorgt voor meer driften. 

Indien de fluorescentiewaarde van de bestrijdingsmiddelen gemeten wordt kan er middels 

berekeningen achterhaald worden wat de waarden van de depositie driften zijn 

Uit de theorie pagina 7 blijkt dat geen van de bestrijdingsmiddelen die de landbouwers gebruiken 

“high volatile” zijn. Indien een bestrijdingsmiddel “high volatile” is, verdampt het snel eenmaal 

dit terechtkomt in het milieu. Hierdoor worden er kleinere druppels gevormd, deze druppels 

verspreiden zich over langere afstanden (zie theorie tabel 2 en 3) en vallen op de “off target 

area’s”.  

4.1.5 Dieselmotoren 

De paragraaf gaat in op het gebruik van de landbouwmachines, merk van de landbouwmachines, 

volle tank capaciteit van de landbouwmachines, het verbruik van diesel op 1 ha. en het stationair 

draaien van de machines. Eerst worden de resultaten weergegeven van de tractoren met als 

vervolg de resultaten van de maaidorsers. 
 

Tabel 26: Landbouwmachines 

Landbouwmachines Aantal landbouwers 

Tractor Combine 2 
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Tractor, Combine, rugspuit 16 

 18 

 

Uit de resultaten van tabel 26 blijkt dat 4 landbouwers van de Sikkimweg alleen tractor en 

combine gebruiken bij de landbouwprocessen. De overige 14 landbouwers gebruiken een 

combinatie van tractoren, combine en rugspuit.  

 

Tabel 27: Type brandstof 

Brandstof Aantal landbouwers 

Diesel 2 

Diesel en “Unleaded” 16 

 18 

 

Uit tabel 27 blijkt dat 2 landbouwers diesel als brandstof gebruiken en de overige 16 landbouwers 

gebruiken diesel en loodvrije brandstof. De “gasoline” brandstof wordt gebruikt bij de motor 

rugspuit.  

 

Tabel 28: Dieselverbruik van de tractoren per hectare (per twee seizoenen) 

Aantal 

Landbouwers 

Dieselverbruik 

tractor per ha. 

per seizoen  

Dieselverbruik 

per ha. voor 

twee seizoenen 

Totale CO 

verbruik 

(kg)  

Totale NOx 

verbruik (kg)  

Totale 

fijnstof 

verbruik 

(PM) (kg) 

Totale HC 

verbruik 

(kg) 

1 30 liter 60 liter 0.828 3.144 0.04884 0.09846 

1 40 liter 80 liter 1.104 4.192 0.06512 0.13128 

1 45 liter 90 liter 1.242 4.716 0.07326 0.14769 

2 10 liter 20 liter 0.276 1.048 0.01628 0.03282 

3 20 liter 40 liter 0.552 2.096 0.03256 0.0656 

3 25 liter 50 liter 0.69 2.62 0.0407 0.08205 

7 15 liter 30 liter 0.414 1.572 0.02442 0.0492 

Normen  
 1857.12-

20165.52l/jr. 

2225.04- 

20743.68 l/jr. 

148.92-

981.12 l/jr 

367.2-

2303.88 l/jr 

 

Uit tabel 28 blijkt dat de meeste landbouwers 15 liters gebruiken bij 1 ha. De tabel geeft verder 

weer dat de NOx waarden hoger liggen dan de overige stoffen, hieruit wordt ook afgeleid dat 

NOx het meest voorkomt in de uitstootgassen. Vergeleken met de jaarlijkse toegelaten emissie 

standaarden (zie bijlage 6) liggen deze waarde beneden de normen.  

 

Tabel 29: Stationair draaien van de tractoren 

Gemiddelde tijdsduur dat de landbouwers 

tractoren stationair draaien 

Aantal landbouwers die 

stationair draaien 

CO 

(gram) 

NOx 

(gra

m) 

PM 

(gra

m) 

17.30 min 11  
11.331

5 

31.8

3 

0.02

5 

Normen  

212-

2300g/

uur 

254-

2360 

g/uur 

17-

121 

g/uur 

 

Uit tabel 29 blijkt elf uit de achttien landbouwers de tractoren wel stationair draaien, zeven van 

de achttien landbouwers laten de tractoren niet stationair draaien. Bij het stationair draaien van 

de motoren vindt er onvolledige verbranding plaats, hierdoor komen de schadelijke stoffen vrij. 

De resultaten overschrijden de standaarden niet (bijlage 6). 
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Tabel 30: Diesel verbruik van de maaidorsers en emissie per hectare 

Aantal 

Landbouwers 

Diesel verbruik 

maaidorser per 

ha. per seizoen  

Diesel 

verbruik per 

ha. voor twee 

seizoenen 

Totale CO 

verbruik 

(kg)  

Totale NOx 

verbruik (kg)  

Totale 

fijnstof 

verbruik 

(PM) (kg) 

Totale HC 

verbruik 

(kg) 

3 15 liter 30 liter 0.414 1.572 0.02442 0.0492 

1 16 liter 32 liter 0.441 1.676 0.026 0.0525 

8 20 liter 40 liter 0.552 2.096 0.03256 0.0656 

1 22 liter 44 liter 0.6072 2.30 0.035 0.072 

4 25 liter 50 liter 0.69 2.62 0.0407 0.08205 

1 30 liter 60 liter 0.828 3.144 0.04884 0.09846 

Normen  
 1857.12-

20165.52l/jr. 

2225.04- 

20743.68 l/jr. 

148.92-

981.12 l/jr 

367.2-

2303.88 l/jr 

 

Uit bovenstaand tabel blijkt dat alle landbouwers maaidorsers gebruiken voor het oogsten en het 

verbruik per ha. verschilt. Vergeleken met de standaarden liggen deze waarden binnen de 

grenzen. 

Tabel 31: Stationair draaien van de maaidorsers 

Gemiddelde tijdsduur stationair draaien 

maaidorsers 

Aantal landbouwers die stationair 

draaien 

CO 

(gram) 

NOx 

(gra

m) 

PM 

(gra

m) 

18.33 minuten 9 12 33.72 0.026 

Normen  

212-

2300g/u

ur 

254-

2360 

g/uur 

17-

121 

g/uur 

 

Uit tabel 31 blijkt dat negen uit de achttien landbouwers de machines stationair draaien, deze 

overschrijden de standaarden niet. 

4.1.6 Inzaaiperioden van de landbouwers voor het eerste en tweede plantseizoen 

Deze paragraaf gaat in op de inzaaiperioden van de landbouwers bij het eerste en tweede seizoen. 

Tabel 32: Eerste inzaaiperioden van de landbouwers 

Inzaai eerste seizoen Aantal landbouwers 

Eind april 1 

Eerste week mei 1 

Mei 1 

Mei 1 

8 mei 1 

9 mei 1 

10 mei 2 

12 mei 1 

13 mei 1 

15 mei 1 

23 mei 1 

24 mei 1 

27 mei 1 

10 juni 1 

10juni 1 

12 juni 1 
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26 juni 1 

 18 

 

Uit tabel 32 blijkt dat de landbouwers tijdens het eerste plantseizoen een inzaaiperiode hebben 

van begin mei tot eind juni. 

Tabel 33: Inzaaiperioden van de boeren bij het tweede seizoen 

Inzaai tweede seizoen Aantal landbouwers 

Oktober/november 3 

Midden november 2 

November/december 2 

November 2 

December 5 

Eerste week december 1 

Midden december 3 

 18 

 

Uit tabel 33 blijkt dat de landbouwers tijdens het tweede plantseizoen een inzaaiperiode hebben 

van oktober tot december. 

4.2 Resultaten van de geïnterviewde vliegtuigmaatschappij 

In deze paragraaf wordt ingegaan op antwoorden van de vliegtuigmaatschappijen, aantal 

landbouwers die de sproeivliegtuigen inhuren, piekperiode van het jaar, gebruikte 

bestrijdingsmiddelen, frequentie van besproeiing, dosering van de bestrijdingsmiddelen, 

weersomstandigheden bij het eerste-en tweede seizoen, vlieghoogte tijdens de besproeiing van 

de bestrijdingsmiddelen, windrichting tijdens het besproeien, bepalen van de windrichting en 

vliegmethode ten opzichte van de windrichting.  

 

4.2.1 Gegevens van de vliegtuigmaatschappij 

Overeem services N.V. is een vliegtuigmaatschappij die agro chemicaliën besproeit tijdens de 

plantseizoenen. De vliegtuigmaatschappij is al 29 jaar operationeel.  

Aantal landbouwers van de Sikkimweg 

Uit de achttien geïnterviewde landbouwers van de Sikkimweg maken vier landbouwers gebruik 

van Overeem services N.V. 

 

4.2.2 Piekperiode en de bestrijdingsmiddelen 

In het verleden werd er gebruik gemaakt van een vast vliegschema (midden mei tot midden 

oktober). Hierdoor waren de sproeivliegtuigen 3 maanden lang volgeboekt en 3 maanden vrij. 

Heden ten dage is het vliegschema fluctuerend d.w.z. de klanten(/landbouwers) komen hele jaar 

door. 

Pesticiden gebruik, frequentie van de besproeiing en dosering  

Vóór de inzaai worden de slakken bespoten, omdat de slakken de kleine padie plantjes 

consumeren. De slakken worden vaak bespoten met Brestan (±500 gram per hectare). Na de 

inzaai wordt er gebruik gemaakt van pesticiden, zoals karate. Tijdens het bespuiten van de 

insecticiden wordt er gelijk bemest met NPK en ureum. De frequentie bij het bespuiten van de 

herbiciden en pesticiden kunnen niet specifiek geclassificeerd worden omdat de klanten door 

elkaar komen. 
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4.2.3 Weersomstangheden en vlieghoogte 

De paragraaf omvat de weersomstandigheden bij het eerste en tweede seizoen, vlieghoogte, 

windrichting tijdens het besproeien, windrichting bepaling en de vliegmethoden t.o.v. de 

windrichting. 

 

Weersomstandigheden bij het eerste-en tweede seizoen 

In het verleden was er een duidelijk verschil tussen de regen - en droge tijd. Maar de afgelopen 

jaren is er een verandering te merken. 

Vlieghoogte tijdens besproeiing van de bestrijdingsmiddelen 

Tijdens het besproeien van pesticiden wordt er gevlogen op een hoogte van 7 tot 10 meter. Er 

wordt geprobeerd zo laag mogelijk te vliegen om driften te voorkomen. 

Windrichting tijdens het besproeien 

Volgens de regels mag er niet bespoten worden bij sterke windrichtingen anders ontstaan er 

driften. s’Morgens is de wind stil, het begint pas te waaien na 10 uur. Hiervóór moeten de 

spuitwerkzaamheden al verricht zijn, vooral om de driften te voorkomen. Maar in de praktijk 

wordt er ook na 10 uur gevlogen, dit zorgt voor verlies van pesticiden door het ontstaan van 

driften. De driften van pesticiden komen hierdoor ook terecht op locaties waar het niet moet. 

Bepalen van de windrichting 

De vliegtuigmaatschappijen krijgen informatie over de windrichtingen van de meteorologische 

dienst. Maar de vliegtuigmaatschappijen kunnen ook zelf de windrichting bepalen. Hiervoor 

wordt er gewerkt met een windzak, dit is verplicht op alle vliegvelden. De windzak is gemaakt 

van nylon en is makkelijk draaibaar. Het smalle uiteinde van de windzak geeft de windrichting 

aan. Indien de windzak in verschillende richtingen draait is er een storm op komst, er mag dan 

niet gevlogen worden. 

Vliegmethode ten opzichte van de windrichting 

Tijdens het stijgen gaan de sproeivliegtuigen altijd tegen de windrichting op. Tijdens het strooien 

van het zaaizaad staan de sproeivliegtuigen evenredig met de windrichting, hierdoor wordt het 

zaaizaad verspreid samen met de windrichting.  

 

4.2.4 Vliegroutes Bebouwde kommen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vliegroutes van de sproeivliegtuigen 

Er mag niet gevlogen worden boven de bebouwde kommen. Voor de besparing wordt er soms 

wel gevlogen boven de bebouwde kommen. In het verleden zijn de landbouwarealen voor 

verkaveling vrijgesteld (ondoordachte grondgiften beleid), hierdoor zijn er huizen gebouwd 

midden in de landbouwarealen. De sproeivliegtuigen zijn daarom verplicht te vliegen boven de 

huizen. 

 

4.2.5 Overmaat gebruik van bestrijdingsmiddelen  

De paragraaf geeft de resultaten weer van gevallen omtrent het overmatig gebruik van 

bestrijdingsmiddelen. 

Eén keer was het voorgekomen dat de landbouwers verlies leden, omdat zij een eigen 

chemicaliën combinatie maakten om de padieplantjes te bespuiten. De plantjes gingen na 3 

dagen dood. Zij probeerden deze schade te claimen bij de vliegtuigmaatschappij.  

 

4.3 Klimatologische omstandigheden  

In de onderstaande figuur zijn de neerslag gegevens (in mm) weergegeven per maand. Tijdens 

de eerste inzaaiperiode(mei-juni) is de meeste neerslag waar te nemen met een waarde van 

499.5mm.(“METEOROLOGISCHE DIENST SURINAME” 2021.).  
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Figuur 12: Neerslag over de maanden januari tot november (bron: " Meterologische Dienst 

Suriname" 2021) 

 

Tabel 34: Seizoenen en inzaaiperioden vs windrichting en neerslag 

Seizoenen Perioden ITCZ Windrichting 

Inzaaiperioden 

van de 

landbouwers 

Totale 

neerslag 

over de 

maanden 

Totale 

neerslag 

tijdens 

inzaaiperioden 

bij de 

landbouwers 

Korte droge 

tijd 

Februari-

april 

Beneden 

Suriname 

Noordoosten 

over Suriname 
 572.6 mm 

 

Grote 

regentijd 

April-

augustus 
Suriname 

Zuidoosten 

beneden 

Suriname en 

noordoosten 

boven 

Suriname 

Eerste inzaai 

(mei-juni) 
1674.3 mm 

799.1 mm 

Grote droge 

tijd 

Augustus-

december 

Boven 

Suriname 

Zuidoosten 

over Suriname 

Tweede 

inzaai(oktober-

december) 

441.7 mm 

441.7 mm 

Korte 

regentijd 

December-

februari 
Suriname 

Zuidoosten 

beneden 

Suriname en 

noordoosten 

boven 

Suriname 

  

 

 

Uit tabel 34 blijkt dat de eerste inzaaiperiode plaatsvindt tijdens de grote regentijd. In dit seizoen 

bevindt de ITCZ over Suriname (zie bijlage8). De windrichtingen zijn: zuidoosten (beneden 

Suriname) en noordoosten (boven Suriname). De tweede inzaaiperiode vindt plaats in de grote 

droge tijd. Gedurende deze periode bevindt de ITCZ zich boven Suriname met een zuidoostelijke 

windrichting (zie bijlage 8). De contaminanten zullen zich in deze perioden samen met de 

windrichting naar het zuidoosten en noordoosten verspreiden.  

Uit bijlage 7 is er waar te nemen dat de temperaturen voor de maanden augustus-november 

kunnen oplopen tot 31 °C, tussen 6 am en 9 pm (grote droge tijd/ tweede plantseizoen). De 

windsnelheid is het hoogst in april 37.99 m/s en augustus 24.5m/s (grote regentijd/ eerste 

plantseizoen). De luchtvochtigheid is het laagst in de maanden februari- april en augustus- 

november, deze maanden vallen ook binnen de grote droge tijd (tweede plantseizoen). De 

depositie en vorming van de driften worden beïnvloed door deze factoren in het eerste en tweede 
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plantseizoen. Hoe hoger de temperatuur en windsnelheid hoe meer driften gevormd worden. In 

het eerste plantseizoen is de luchtvochtigheid het hoogst, dit zorgt ervoor dat de driften moeilijk 

opstijgen. 

 

Bovenstaand figuur weergeeft de ligging van de locatie van het pompstation en de 

landbouwarealen ten Noord-Zuidoosten. Deze arealen kunnen de contaminanten meevoeren 

tijdens de plantseizoenen. 

 

4.4 Onderzoek naar de bodemkarakteristieken van de kleibodem 

In het literatuuronderzoek (zie pagina 12-13) wordt ingegaan op de bodem. Hieruit blijkt dat de 

bodem van de Sikkimweg zware kleigronden zijn, deze zijn slecht doorlaatbaar. Door het 

adsorptie complex van de kleigronden zullen er minder residuen aanwezig zijn in de bodem, 

omdat de kleigronden de bestrijdingsmiddelen adsorberen. Hierdoor blijven er minder 

bestrijdingsmiddelen over voor de afbraakprocessen, met als gevolg minder residuen.  

 4.5. Doorlichten van het waterzuiveringssysteem 

Het is belangrijk dat het onttrokken grondwater niet gecontamineerd raakt tijdens de 

waterzuiveringsstappen. Hierdoor is het raadzaam om een gesloten systeem op te zetten voor de 

zuiveringsstappen, zodat deze niet rechtstreeks in contact staat met de buitenlucht.  

Binnen het gesloten systeem bestaat er kans op contaminatie tijdens de beluchtingsfase. Tijdens 

deze fase wordt er lucht aangezogen en vervoerd of geblazen naar het water toe.  

Het water loopt ook kans op contaminatie via de reinwaterreservoirs. Deze opslagruimte moet 

goed gesloten zijn en het gezuiverd water moet de kwaliteit behouden tijdens de opslag. 

Tijdens de plantseizoenen bestaat er risico op drinkwater contaminatie wanneer de arealen 

bespoten worden met pesticiden, fungiciden en herbiciden. Ook ontstaat er een kans op 

contaminatie tijdens de grondbewerking en oogst. Bij deze processen wordt er gebruik gemaakt 

van diesel machines.  

Figuur 13: Ligging van de locatie en omringende arealen 
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4.6 Discussie 

De resultaten van het veldonderzoek geven aan dat er geen kans op drinkwater contaminatie kan 

plaatsvinden indien er rekening gehouden wordt met de factoren opgesomd in de resultaten. 

Hierover volgt de discussie ter beantwoording van de hoofdonderzoeksvragen.  

 

In het verleden werden andere bestrijdingsmiddelen gebruikt die niet meer in omloop zijn. Deze 

bestrijdingsmiddelen behoren tot de POP’s en kunnen onder gunstige omstandigheden 

vrijkomen en bijdragen aan contaminatie.  

Nu gebruiken de landbouwers andere bestrijdingsmiddelen. Uit de resultaten blijkt dat zij 

overmatig gebruik maken hiervan, dit kan zorgen voor milieuvervuiling en pest resistentie. De 

landbouwers dienen deze bestrijdingsmiddelen 1 tot 4 keer per seizoen toe. Omdat de toediening 

niet dagelijks geschiedt vormt het geen zorgpunt. Er moet wel gelet worden op de perioden van 

toediening; vaak worden er bestrijdingsmiddelen bespoten vóór de inzaaiperioden en tijdens de 

groei van de padieplantjes. Om een beeld te krijgen wanneer er bespoten wordt is de 

inzaaiperioden van de landbouwers van belang, deze vallen tussen: mei-juni (eerste inzaai) en 

oktober-december (tweede inzaaiperiode). Deze perioden komen voor tijdens de grote regentijd 

en grote droge tijd.  

De driften gevormd bij het bespuiten van de bestrijdingsmiddelen kunnen meegevoerd worden 

met de wind. Gelet op de omgevingskarakteristieken kunnen de driften ver terecht komen omdat 

er geen obstakels zijn die de druppeldriften tegenhouden, dit omdat padieplantjes slechts tot ± 1 

meter groeien. De verontreiniging is niet dusdanig hoog maar er moet wel rekening mee 

gehouden worden. Tijdens het bespuiten krijg je driften en soms overmatig toedieningen, dit is 

de reden om toch waakzaam te blijven. 

De landbouwers gebruiken landbouwmachines zoals tractoren en maaidorsers. De tractoren 

verbruiken tussen de 15-45 liter per ha. per seizoen en de maaidorsers verbruiken tussen de 15-

30 liter per ha. per seizoen. Door het stationair draaien van deze machines wordt het benzine 

onvolledig verbrandt. De uitstootgassen dragen niet bij aan de vervuiling, omdat zij vrij beneden 

de standaarden vallen.  

Uit de 18 landbouwers huren 4 landbouwers sproeivliegtuigen in, nl. Overeem services N.V. 

Deze vliegtuigmaatschappij hanteert een sproeihoogte van 7-10 meter tijdens de 

sproeiwerkzaamheden. Ondanks er gevlogen wordt wanneer het windstil is zorgen de 

sproeivliegtuigen voor meer drift depositie dan de motor rugspuit. De sproeivliegtuigen dragen 

wel bij aan het verspreiden van de contaminanten, de mate hangt af van hoe men omgaat met de 

informatie verzameld uit dit verslag. Wanneer de sproeivliegtuigen bespuiten moet er rekening 

gehouden worden met de zuiveringsprocessen. Indien deze openstaan kunnen de 

bestrijdingsmiddelen overgebracht worden.  

De eerste inzaai vindt plaats in de grote regentijd en de tweede inzaai vindt plaats in de grote 

droge tijd. In de grote regentijd kunnen de contaminanten teruggebracht worden op de bodem 

door de neerslag. In deze perioden zijn de windsnelheden het hoogst, hierdoor worden de driften 

sneller meegevoerd (off target area). Indien de rijstarealen wateroverlast hebben als gevolg van 

neerslag of overstroming kunnen de bestrijdingsmiddelen die niet geadsorbeerd zijn terecht 

komen op de wateroppervlakte. Deze worden verder meegevoerd naar de lozingskanalen bij het 

uitpompen.  

In de tweede seizoen (grote droge tijd) daalt de luchtvochtigheid en stijgt de temperatuur, dit 

draagt bij aan de vorming en depositie van driften.  

Tijdens de inzaaiperioden komen de noord-zuidoosten windrichting voor. Indien de 

contaminanten aangebracht worden op de arealen die voorkomen op deze ligging kunnen de zij 

meegevoerd worden.  

Er vindt wel verspreiding plaats van de bestrijdingsmiddelen via de bodem door water. De 

kleigronden hebben een adsorptie complex, zij adsorberen de bestrijdingsmiddelen. Hierdoor 

blijven minder delen over voor de afbraakprocessen en worden minder residuen gevormd. Maar 
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als een bespuiting direct gevolgd wordt door een zware regenbui zal er oppervlakkige afstroming 

van het bestrijdingsmiddel plaatsvinden omdat de tijd te kort is om te absorberen. 

Het drinkwater loopt risico op contaminatie tijdens bepaalde zuiveringstechnieken. Om dit te 

voorkomen moeten de processen niet in contact staan met de buitenlucht, vooral bij het eerste 

plantseizoen (grote regentijd). In deze plantseizoen zijn de windsnelheden het hoogst, hierdoor 

worden de driften verder meegevoerd. De deuren/openingen van de reinwaterkelders en 

beluchtingssystemen dienen zodanig geconstrueerd te worden dat zij buiten de “range” van de 

noord-zuidoost liggende rijstarealen vallen.  

Voor het produceren van veilig drinkwater kunnen er nadere onderzoekingen uitgevoerd worden, 

zoals het meten van de waarden van de contaminanten en het bestuderen van de driften bij 

verschillende sproeitechnieken. Hierdoor kunnen de risico factoren beter vastgelegd worden.  

 

Door het bijscholen van de landbouwers omtrent de gevaren van de bestrijdingsmiddelen wordt 

er een bewustwording gecreëerd. Dit kan als gevolg hebben dat de landbouwers matig 

bestrijdingsmiddelen zullen gebruiken en de dieselmotoren minder/niet stationair aanlaten. 

Het inlassen van precisie landbouw en nieuwe sproeitechnieken levert voordelen op voor de 

landbouwer en het pompstation. Het zorgt voor minder driften, minder kosten en gunstige 

oogsten.  

De betrokken sproeivliegtuigen dienen geïnformeerd te worden omtrent het pompstation, zij 

dienen aan alle regels te houden en vooral niet te bespuiten boven het waterpompstation. Om de 

contaminanten in de gaten te houden kunnen er meetinstrumenten geïnstalleerd worden die 24 

uur data inzamelen. Hierdoor worden de waarden van pesticiden en uitstootgassen geobserveerd. 

De windrichting gedurende de inzaaiperioden zijn het noord-zuidoosten, de rijstarealen liggend 

op deze hoogte kunnen de contaminanten meevoeren. Daarom moeten de openingen van het 

waterzuiveringsstation, zoals deuren, mangaten en beluchtingsopeningen buiten deze ligging 

vallen. Door het creëren van bufferzones tussen het pompstation en de rijstarealen wordt het 

gebied gescheiden. 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

Conclusies 

Uit dit onderzoek is het volgende gebleken: 

• De landbouwbestrijdingsmiddelen kunnen bijdragen aan contaminatie indien er geen 

rekening gehouden wordt met de doseringsnormen en driften 

• De uitstootgassen van dieselmotoren zorgen voor weinig contaminatie, omdat zij relatief 

beneden de waarden liggen. 

• De sproeivliegtuigen dragen wel bij aan de verspreiding van pesticiden. 

• De weersomstandigheden hebben groot invloed op de contaminanten. 

• Er vindt matig verspreiding plaats van de bestrijdingsmiddelen via bodem. 

• Indien de zuiveringsprocessen open staan kan dit leiden tot contaminatie. De 

zuiveringsprocessen hierbij kunnen zijn de beluchtingssystemen en reinwaterreservoirs.  

 

Aanbevelingen: 

• Dit onderzoek kan vervolgd worden door metingen van de bestrijdingsmiddelen en 

luchtkwaliteit parameters.  

• Meerdere studies zijn vereist om de vermindering van driften bij verschillende 

sproeitechnieken te bekijken, vb. de driftdepositie van de sproeivliegtuigen vergeleken met 

de motor rugspuit.  

• De landbouwers van de Sikkimweg moeten getraind worden omtrent de doseringsnormen en 

het gebruik van de bestrijdingsmiddelen. 

• De spuitdriften voortvloeiend uit de landbouwarealen van de Sikkimweg kunnen verminderd 

worden door het introduceren van precisie landbouw en nieuwe sproeitechnieken, zoals het 

bespuiten met drones. 

• Er kunnen afspraken gemaakt worden met de vliegtuigmaatschappij om de vliegroutes aan 

te passen en niet te vliegen boven het waterzuiveringsstation.  

• Installeren van meetinstrumenten voor het meten van de uitstootgassen. 

• De landbouwers voorleggen om de dieselmotoren niet stationair te draaien. 

• Deuren, mangaten en beluchtings openingen moeten buiten de Noord-Zuidoosten ligging 

vallen.  

• Het inlassen van bufferzones nabij het waterpompstation. 
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Bijlage 1: Lijst van de landbouwers aan de Sikkimweg 

 

 

  

  Serie 18 No: Naam Voornaam  Mobiel nummer: 

1 Mohan Wedperkash +597 8910117 

2 Jagan  Roedredew +597 8664126 

3 Jagan Roopram +597 8519356 

4 Bishar  Sharwankoemar  +597 8727734 

5 Rudrasingh  Ranjaisingh +597 8678011 

6 Sewbaran  Krishnedath +597 7430491 

7 Sewbaran  Krishnedath +597 7430491 

8 Parahoe Ratankoemar +597 8684733 

9 Parahoe Ratankoemar +597 8684733 

10 Parahoe Ratankoemar +597 8684733 

11 Premchand Winesh  

12 Boedhoe Narinderpersad + 597 8577911 

13 Boedhoe Narinderpersad + 597 8577911 

14 Baidjoe  +597 8850592 

15 Baidjoe  +597 8850592 

16 Kasanpawiro Ismaël +597 8889473 

17 Parmessar Satiodeo +597 8238680 

18 Thakoerdath Bhajiet +597 8238110 

19 Bansie Romeo +597 8110226 

20 Bissesar Dayapersad +597 236040 

21 Bissesar Dayapersad +597 236040 

22 Mohan Dhaniram +597 8882003 

23 Tewarie Widjaipersad +597 8535813 

24 Bissesar Dayapersad +597 236040 

25 Bissesar Dayapersad +597 236040 

26 Ramjiawan Narinderkoemar +597 7125869 

27 Narvin N. V.    

28 Jagan Roopram +597 8519356 
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Bijlage 2 Grondbewerking processen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot. Overgenomen uit “INFO FOLDER”, door Anne Van Dijk rijsonderzoekcentrum Nickerie, 

Suriname. Auteursrecht door door Anne Van Dijk rijsonderzoekcentrum Nickerie, Suriname. 
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Bijlage 3 Enquêteformulieren voor de landbouwers en sproeivliegtuigen 

Enquêteformulier voor de landbouwers 

Enquête onderzoek  
Naam landbouwer (/eigenaar van het landbouwareaal): 

Naam geïnterviewde: 

 

1) Wat is het geslacht van de landbouwer? 

o Man      

o Vrouw 

 

2) In welke leeftijdscategorie behoort de landbouwer? 

o 15-25 jaar      ○ 25-35 jaar       

o  35-45 jaar     ○ 45-55 jaar        

o  55-65 jaar     ○ 65> 

                                             

3) Hoe lang bewerkt u dit areaal? 

 

 

4) Hoe lang bewerkt uw familie dit areaal (van toepassing indien het areaal van een familielid 

is)? 

 

5) Hoe groot is het landbouwareaal? 

 

 

 

 

6) a. Welke rijstrassen gebruikt de landbouwer? 

 

 

 

 

 

b. Zijn er in het verleden andere rijstrassen geplant?
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Maand Werkzaam

heden   

Pesticide Maakt u 

gebruik van 

deze 

pesticiden? 

Indien nee, 

welke 

andere 

pesticiden 

gebruikt u? 

Voor welke 

ziekten of 

plagen 

gebruikt u 

deze 

pesticiden 

en wat is de 

dosis per 

hectare 

Hoe brengt 

u de 

pesticiden 

aan? Indien 

vliegtuig, 

wat is de 

naam van 

het bedrijf? 

Nodige 

machines  

Maakt u 

gebruik v. 

deze 

machines? 

Indien nee 

welk andere 

machines 

gebruikt u? 

En wat is 

het merk 

van deze 

motoren? 

Welk 

brandstof 

gebruikt u 

voor deze 

motoren? 

Hoeveel 

liter benzine 

neemt de 

motor bij 

een volle 

tank en 

hoeveel 

verbruikt 

de motor bij 

1 hectare 

Laat u de 

dieselmotor

en vaak 

stationair 

draaien? 

Indien ja, 

voor 

hoelang? 

Eerste 

Seizoen 

          

Maart tot 

april 

Stro 

verbranden 

    -     

Maart tot 

april 

Eerste droge 

grondbewer

king  

    Off-set ploeg 

of 3-

schijvenploe

g 

    

Maart tot 

april 

Tweede 

droge 

grondbewer

king 

    Tractor 

dubbele set 

ploeg 

    

Maart tot 

april 

Bespuiten 

van 

kavelsloot 

    Rugspuit     

Maart tot 

april 

Eerste natte 

grondbewer

king 

    Tractor(eg-

chieper) 

    

Maart tot 

april 

Tweede 

natte 

grondbewer

king 

    Tractor(eg-

chieper) 
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Maart tot 

april 

Derde Natte 

grondbewer

king  

Na 1 dag 

wordt er 

Brestan en 

Karate 

bespoten 

(m.b.v. de 

rugspuit of 

vliegtuig) 

   Tractor 

modderrol 

en balken 

    

April-Mei-

Juni 

Inzaai     Vliegtuig of 

met de hand 

    

 Inwerken 

van Zaaizaad 

(24 uur lang) 

         

 Bespuiten 

van onkruid 

(na 20 dagen 

van inzaai) 

2,4 D amine    Vliegtuig of 

met de hand 

    

 Eerste 

bemesting 

(na 25 dagen 

van de 

inzaai) 

    Vliegtuig of 

handmatig 

    

 Bespuiten 

van insecten 

    Vliegtuig of 

handmatig  

    

 Tweede 

bemesting 

(na 40 -45 

dagen van de 

inzaai) 

    Vliegtuig of 

handmatig 

    

 Derde 

bemesting 

(na 60 dagen 

van de 

inzaai) 

    Vliegtuig of 

handmatig 

    

 Bespuiten 

van 

schimmel 

    Met de 

vliegtuig of 

handmatig 
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 Bloeifase          

 Melkstadiu

m (bespuiten 

Van 

zaadwantsen

/insecten) 

    Vliegtuig of 

handmatig 

    

 90 tot 95 

dagen na de 

inzaai wordt 

het water 

afgelaten 

    Pompgemaal 

/zwaartekrac

ht  

    

Aug-sept- 

Okt 

Rijping fase          

Aug-Sept-

Okt 

Oogsten      Combine      
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Maand Werkzaam

heden 

Pesticide Maakt u 

gebruik van 

deze 

pesticiden? 

Indien nee, 

welke 

andere 

pesticiden 

gebruikt u? 

Voor welke 

ziekten of 

plagen 

gebruikt u 

deze 

pesticiden 

en wat is de 

dosis per 

hectare 

Hoe brengt 

u de 

pesticiden 

aan? Indien 

vliegtuig, 

wat is de 

naam van 

het bedrijf? 

Nodige 

machines 

Maakt u 

gebruik v. 

deze 

machines? 

Indien nee 

welk andere 

machines 

gebruikt u? 

En wat is 

het merk 

van deze 

motoren? 

Welk 

brandstof 

gebruikt u 

voor deze 

motoren? 

Hoeveel 

liter benzine 

neemt de 

motor bij 

een volle 

tank en 

hoeveel 

verbruikt 

de motor bij 

1 hectare 

Laat u de 

dieselmotor

en vaak 

stationair 

draaien? 

Indien ja, 

voor 

hoelang? 

Tweede 

Seizoen 

          

Okt-Nov Stro 

verbranden 

    -     

Okt-Nov Bespuiten 

van 

kavelsloot 

    Rugspuit     

Okt-Nov Droge 

gronbewerki

ng (afh. Van 

het weer en 

tijd) 

    Tractor 

dubbele set 

ploeg 

    

Okt-Nov Eerste natte 

grondbewer

king 

    Tractor(eg-

chieper) 

    

Okt-Nov Tweede 

natte 

grondbewer

king 

    Tractor(eg-

chieper) 

    

Okt-Nov Derde Natte 

grondbewer

king (indien 

het mogelijk 

is) 

Na 1 dag 

wordt er 

Brestan en 

Karate 

bespoten 

(m.b.v. de 

   Tractor 

modderrol 

en balken 
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rugspuit of 

vliegtuig) 

Nov-dec-Jan Inzaai     Vliegtuig of 

met de hand 

    

 Inwerken 

van Zaaizaad 

(24 uur lang) 

         

 Bespuiten 

van onkruid 

(na 20 dagen 

van inzaai) 

2,4 D amine    Vliegtuig of 

met de hand 

    

 Eerste 

bemesting 

(na 25 dagen 

van de 

inzaai) 

    Vliegtuig of 

handmatig 

    

 Bespuiten 

van insecten 

    Vliegtuig of 

handmatig  

    

 Tweede 

bemesting 

(na 40 -45 

dagen van de 

inzaai) 

    Vliegtuig of 

handmatig 

    

 Derde 

bemesting 

(na 60 dagen 

van de 

inzaai) 

    Vliegtuig of 

handmatig 

    

 Bespuiten 

van 

schimmel 

    Met de 

vliegtuig of 

handmatig 

    

 Bloeifase          

 Melkstadiu

m (bespuiten 

Van 

zaadwantsen

/insecten) 

    Vliegtuig of 

handmatig 
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 90 tot 95 

dagen na de 

inzaai wordt 

het water 

afgelaten 

    Pompgemaal

/ 

zwaartekrac

ht 

    

Maart Rijping fase          

Maart Oogsten      Combine      
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Enquête onderzoek  
Vliegtuigmaatschappij: 

Naam en functie van de geïnterviewde: 

 

1. Hoe lang is uw vliegtuigmaatschappij al operationeel? 

 

2. Hoeveel landbouwers van de Sikkimweg huren uw vliegtuigmaatschappij in voor het  

    besproeien van pesticide? 

o <5 

o 5-10 

o 10-15 

o 20 

 

3. Wanneer is het piekperiode van het jaar? 

 

a) Hoeveel keer besproeit u pesticiden bij de eerste en tweede seizoen voor de 

landbouwers van de Sikkimweg? 

 

 

 

 

b) Welke pesticiden gebruikt u hiervoor en wat is de dosering? 

(Toegelaten dosering volgens ADRON: Brestan dosis 0.5-1 kg/ha, karate dosis 150-

200 ml/ha, 2,4 D amine 0.5-0.75l/ha) 

 

 

 

 

c) Hoe is het weer bij de eerste en tweede seizoen? 

 

 

 

 

4. Hoe hoog vliegen uw sproeivliegtuigen bij het besproeien van pesticide? 

 

 

5. Wordt er rekening gehouden met de windrichting tijdens het besproeien? 

 

a) Hoe wordt het windrichting bepaalt? 

 

 

 

 

b) Hoe wordt er gevlogen met in acht neming van de windrichting (tegen of met de 

windrichting)?  
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6. Wordt er gevlogen boven de lege percelen (/niet landbouwarealen) van de Sikkimweg? 

 

 

 

7.  Zijn er ooit gevallen voorgekomen waarbij een overmaat aan pesticide besproeid is? 
Indien wel, hoe vaak? 
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Bijlage 4: Reinwaterkelder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: De reinwaterkelder. Auteursrecht 2022 door Bierdja A. 
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Bijlage 5: Emissie factor  

 

 PM,filt  

Lbs/Unit 

PM-10 

Lbs/Unit 

PM,cond. 

Lbs/Unit 

SOX  

Lbs/Unit 

NOx 

Lbs/Unit 

HC 

Lbs/Unit 

CO 

Lbs/unit 

Lead 

Lbs/Unit 

UNITS 

Diesel 13.7 6.8 1.05 138S 438 13.7 116 - 1000 

Gallons 

Burned 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Eastern research group.2001. “Uncontrolled Emission factor listing for criteria air pollutants. Opgehaald van 

https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-08/documents/ii14_july2001.pdf 
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Bijlage 6: Jaarlijkse Emissie Standaarden 

 

Rated power 

(kw) 

HC(g/kwh) HC(l/hr.) HC(g/hr.) HC(l/year) HC (ton/yr.) 

19<P<37=>36 1.00 0.042 l/hr. 42 g/hr. 367.2 0.129 ton/yr. 

37<P<56=>55 0.700 0.045 l/h 45 g/hr. 394.2 0.139 ton/yr. 

56<P<75=>74 0.700 0.061 l/h 61 g/hr. 534.36 0.188 ton/yr. 

75<P<130=>129 0.40 0.061 l/h 61 g/hr. 534.36 0.188 ton/yr. 

130<P<560=>559 0.40 0.263 l/h 263 g/hr. 2303.88 0.813 ton/yr. 

 

 

Rated power NOx(g/kwh) NOx(l/hr.) NOx(g/hr.) NOX(l/year) NOx(ton/yr.) 

Rated power 

(kw) 

CO(g/kwh) CO(l/hr.) CO(g/hr.) CO(l/year) CO (ton/yr.) 

19<P<37=>36 5.0 0.212 l/h 212g/hr. 1857.12 

l/yr. 

0.65 ton/yr. 

37<P<56=>55 5.0 0.324 l/h 324 g/hr. 2838.24 l/yr. 1.00 ton/yr. 

56<P<75=>74 5.0 0.435 l/h 435 g/hr. 3810.6 l/yr. 1.3457 ton/yr. 

75<P<130=>129 5.0 0.759 l/h 759 g/hr. 6648.84 l/yr. 2.34 ton/yr. 

130<P<560=>559 3.5 2.302 l/h 2300 g/hr. 20165.52 l/yr. 7.12 ton/yr. 
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(kw) 

19<P<37=>36 6.0 0.254l/hr. 254 g/hr. 2225.04 l/yr. 0.785 ton/yr. 

37<P<56=>55 4.0 0.259 l/h 259 g/hr. 2268.84 l/yr. 0.801 ton/yr. 

56<P<75=>74 4.0 0.348 l/h 348 g/hr. 3048.48 l/yr. 1.076 ton/yr. 

75<P<130=>129 3.6 0.546 l/h 546 g/hr. 4782.96 l/yr. 1.689 ton/yr. 

130<P<560=>559 3.6 2.368 l/h 2360 g/hr. 20743.68 l/yr. 7.325 ton/yr. 

 

Rated power 

(kw) 

PM(g/kwh) PM(l/hr.) PM(g/hr.) PM(l/year) PM (ton/yr.) 

19<P<37=>36 0.400 0.017 l/hr. 17 g/hr. 148.92 l/yr. 0.052 ton/yr. 

37<P<56=>55 0.300 0.019 l/h 19 g/hr. 166.44 l/yr. 0.058 ton/yr. 

56<P<75=>74 0.250 0.022 l/h 22 g/hr. 192.72 l/yr. 0.068 ton/yr. 

75<P<130=>129 0.200 0.030 l/h 30 g/hr. 262.8 l/yr. 0.092 ton/yr. 

130<P<560=>559 0.170 0.112 l/h 121 g/hr. 981.12 l/yr. 0.346 ton/yr. 

 

N.B: De emissie is omgezet naar l/h met online calculator hierbij is het “rated power”, het brandstofverbruik in (g/kwh) en de dichtheid van diesel 

(850 kg/cm3) in een calculator ingevoerd om te converteren naar l/hr. Liter per uur omgezet naar ton/jaar door eerst om te zetten naar liter/jaar. 

Bron: EMISSION STANDARDS FOR LIGHT- AND HEAVY-DUTY VEHICLES, opgehaald van diesel net. 

https://dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php, tabel 1. 

https://dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php
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Bijlage 7: Temperatuur, vochtigheid en windsnelheid verdeeld over Suriname 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Weather and Climate. Average humidity “The mean minimum and maximum average temperature over the year”. Opgehaald van 

https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Nickerie,Suriname. 
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Bron: Weather and Climate. Average humidity “The monthly relative humidity over the year”. Opgehaald van https://weather-and-

climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Paramaribo,Suriname.  

 

 

https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Paramaribo,Suriname
https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Paramaribo,Suriname
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Bijlage 8: Beweging van ITCZ over Suriname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: “METEOROLOGISCHE DIENST SURINAME.”. Opgehaald van http://www.meteosur.sr/. 
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Bijlage 9: Lijst en dosering van de meest gebruikte herbiciden, insecticiden en 

fungiciden in de rijst sector (ADRON) 
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Noot. Overgenomen uit “Flyer”, door Anne Van Dijk rijstonderzoekscentrum Nickerie, Suriname. 

Auteursrecht door Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie 
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Bijlage 10: Resultaten van de enquête interview 

Naam Geslacht Leeftijd 
Duur 

areaalbewerking  

Grootte 

van het 

areaal 
Ongewenste 

water 

 

Rijstrassen 

Rijstrassen 

vroeger 

Mohan Man 54 25 jaren 
2 ha. 

Ja 
Guyanese 

rijstrassen 

116 

Ellonie, Adron 125 

Jagan  Man 51 33 jaren 
24 ha. 

Ja 
Maleisië 

rijstrassen 

120 dgn 

Guyanese 

rijstrassen 116 

Jagan Man 46 16 jaren 
5 ha. 

Ja 
Guyanese 

rijstrassen 

116 

Maleisië rijstrassen 

120 dgn 

Bishar  Man 20 10 jaren 
22 ha. 

Ja 
Maleisië 

rijstrassen 

120 dgn 

Adron 130 

Rudrasingh  Man 27 2 jaren 
2 ha. 

Nee 
Guyanese 

rijstrassen 

116 

Maleisië rijstrassen 

120 dgn 

Sewbaran  Man 50 25 jaren 
3.4 ha. 

Nee 
Guyanese 

rijstrassen 

116 

Adron 

111&124&130 

Parahoe Man 29 18 jaren 
6 ha. 

Nee 
Maleisië 

rijstrassen 

120 dgn 

Adron 

125&128&130 

Premchand Man 65 12 jaren 
8 ha. 

Ja 
Maleisië 

rijstrassen 

120 dgn 

Adron 

125&128&130 

Boedhoe Man 51 30 jaren 
3 ha. 

Nee 
Maleisië 

rijstrassen 

120 dgn 

Ellonie, Adron 125 

Baidjoe Man 40 30 jaren 
3 ha. 

Nee 
Guyanese 

rijstrassen 

116 

Ellonie, Adron 125 

Kasanpawiro Man 59 47 jaren 
1.5 ha. 

Ja 
Maleisië 

rijstrassen 

120 dgn 

Adron 125 

Parmessar Man 59 20 jaren 
5 ha. 

Nee 
Guyanese 

rijstrassen 

116 

Ellonie, grofenie, 

streep2 

Thakoerdath Man 65 35 jaren 
1.6 ha. 

Ja 
Maleisië 

rijstrassen 

120 dgn 

Guyanese 

rijstras,Adron 

125&130 

Bansie Man 55 30 jaren 
12 ha. 

Ja 
Maleisië 

rijstrassen 

120 dgn 

Adron 111 

Bissesar Man 43 25 jaren 
9.5 ha. 

Nee 
Guyanese 

rijstrassen 

110 

Adron 125 

Mohan Man 57 32 jaren 
2 ha. 

Ja 
Guyanese 

rijstrassen 

116 en 

Maleisië 

120 dgn 

Adron 111 

Tewarie Man 52 7 jaren 
1.6 ha. 

Nee 
Guyanese 

rijstrassen 

116 & 114 

en Maleisië 

120 dgn 

Adron 125 
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Ramjiawan Man 41 6 jaren 
5 ha. 

Nee 
Guyanese 

rijstrassen 

116 

Adron 130 

 

Naam Bestrijdingsmiddelen Ziekte en 

plagen 

Dosis per 

ha. karate 

Keer 

karate 

per 

crop 

Dosis 

2,4D 

Keer 

2,4D 

per 

crop 

Mohan Karate,2,4D, Brestan, Nomina Onkruid,slakken 

en insecten 

1 liter 2 keren  1 liter Blanco 

Jagan  Brestan, Karate, Glyfosaat,2,4D Onkruid,slakken 

en kavelsloot 

1 liter 1 keer 1liter Blanco 

Jagan Brestan, Karate, Glyfosaat,2,4D, 

Fipronil, Glyfosaat 

Slakken,wormen,

onkruid 

2 liter 2 keren  0.5 

liter 

1 keer 

Bisha.r  Brestan, Cyperkill, Karate, 2,4D Slakken,onkruid,

schimmel 

0.2 liter 2 keren  0.5 

liter 

4 keren 

Rudrasingh Glyfosaat, Pannaly,2,4D, Best-act, 

Karate, Brestan, Cyperkill, Fipronil 

Slakken,schimm

el,onkruid,insect

en 

1 liter 2 keren  0.25 

liter 

4 keren 

Sewbaran  Brestan, Best-act, Karate,2,4D, Nomina, 

Prontax, At Major 

Onkruid,slakken 

en insecten 

1 liter 2 keren  0.5 

liter 

4 keren 

Parahoe 2,4D, Glyfosaat, Panally, Brestan, Best-

act, Karate, Cyperkill 

Slakken,schimm

el,onkruid,insete

n 

0.3 liter 1 keer 0.3 

liter 

3 keren 

Premchand Brestan, Karate, 2,4D, Best-act, At 

Major, Fipronil,Glyfosaat,cuur ,Nomina 

Onkruid,slakken 

en insecten 

0.5 liter 2 keren  1 liter 4 keren 

Boedhoe Brestan,Best-act, 

Karate,Gramaxone,Glyfosaat,At 

major,Nomina,Cyperkill, 

Slakken,schimm

el,onkruid,insect

en 

0.5 liter 1 keer Blanc

o 

Blanco 

Baidjoe Brestan, Karate,2,4D, 

Nomina,Prontax,Glyfosaat,Gramaxone 

Onkruid,slakken 

en insecten 

0.5 liter 2 keren  0.5 

liter 

3 keren 

Kasanpawir

o 

Brestan, Nomina,2,4D, Karate, At 

major,Glyfosaat,Fipronil 

Slakken,wormen,

onkruid 

0.25 liter 1 keer 0.2 

liter 

4 keren 

Parmessar Brestan, karate, Best-act,2,4D, 

Nomina,Glyfosaat,Panally,Nomina 

Onkruid,slakken 

en insecten 

0.5 liter 1 keer 1 liter 1 keer 

Thakoerdath Brestan, Karate,2,4D, Best-

act,Glyfosaat,Nomina 

Onkruid,slakken 

en insecten 

1 liter 1 keer 1 liter 1 keer 

Bansie Brestan, Karate, Nomina, Best-act,2,4D Slakken,wormen,

wandsen,vogelza

ad 

0.150 liter 1 keer 0.300 

liter 

3 keren 

Bissesar Prontax,Best-act,Gramaxone , 

2,4D,Glyfosaat 

Onkruid,slakken 

en insecten 

blanco Blanco 0.5 

liter 

4 keren 



  

69 
 
 

 

 

Mohan Gramaxone, Brestan, Karate, At major, 

2,4D 

Onkruid,slakken 

en insecten 

Blanco Blanco 0.5 

liter 

3 keren 

Tewarie Brestan,Karate,At major, 2,4D, Nomina Slakken,kevers,i

nsecten,onkruid 

0.5 liter 1 keer 0.5 

liter 

3 keren 

Ramjiawan 2,4D, Glyfosaat,Panally,Brestan,Best-

act,Karate, Fipronil 

Onkruid,slakken 

en insecten 

0.5 liter 2 

keren  

0.5 

liter 

3 keren 
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Naam Dosis 

Bestact 

Keer 

bestact 

per crop 

Dosis 

glyfosaat 

Kee

r 

Glyf

osaa

t 

per 

crop 

Dosis 

Nomin

a 

Keer 

Nomina 

per 

crop 

Dosis 

Brestan 

Keer 

Brestan 

per 

crop 

Dosis 

Fiproni

l 

Keer 

fipronil 

per 

crop 

Mohan Blanco Blanco 4 

liter(kavelsl

oot) 

1 

keer 

200 

gram 

1 keer Blanco Blanco Blanco Blanco 

Jagan  Blanco Blanco 3 

liter(kavelsl

oot) 

1 

keer 

Blanco Blanco Blanco  Blanco Blanco 

Jagan 0.5 liter 2 keren 0.5 liter 

(kavelsloot) 

1 

keer 

Blanco Blanco 500 

gram 

1 keer 0.2 liter 2 keren 

Bisha.r  Blanco Blanco Blanco Blan

co 

Blanco Blanco 200 

gram 

1 keer Blanco Blanco 

Rudrasi

ngh 

1 liter 3 keren 0.25 liter 3 

kere

n 

Blanco Blanco 1000 

gram 

1 keer 0.5 liter 2 keren 

Sewbar

an  

1 liter 2 keren Blanco Blan

co 

400 

gram 

1 keer 1000 

gram 

1 keer Blanco Blanco 

Parahoe 0.3 liter 3 keren 0.3 

liter(kavelsl

oot) 

1 

keer 

Blanco Blanco 500 

gram 

1 keer Blanco Blanco 

Premch

and 

1 liter 3 keren 3 liter  

(kavelsloot) 

1 

keer 

100 

gram 

1 keer 500 

gram 

1 keer 1 liter 1 keer 

Boedho

e 

0.5 liter 2 keren 2 liter 

(kavelsloot) 

1 

keer 

200 

gram 

1 keer 200 

gram 

1 keer Blanco Blanco 

Baidjoe Blanco Blanco 1 

liter(kavelsl

oot) 

1 

keer 

200 

gram 

1 keer 500 

gram 

1 keer Blanco Blanco 

Kasanp

awiro 

Blanco Blanco 0.5 liter 

(kavelsloot) 

1 

keer 

100 

gram 

1 keer 250 

gram 

1 keer 0.1 liter 1 keer 

Parmess

ar 

0.5 liter 1 keer 1 

liter(kavelsl

oot) 

1 

keer 

200 

gram 

1 keer 500 

gram 

1 keer Blanco Blanco 

Thakoer

dath 

1 liter 2 keren 1 

liter(kavelsl

oot) 

1 

keer 

200 

gram 

1 keer 500 

gram 

1 keer Blanco Blanco 

Bansie 0.200 

liter 

1 keer Blanco Blan

co 

100 

gram 

1 keer 250 

gram 

1 keer Blanco Blanco 

Bissesar 0.250 

liter 

4 keren 0.5 liter 

(kavelsloot) 

1 

keer 

Blanco Blanco 250 

gram 

4 keren Blanco Blanco 

Mohan Blanco Blanco Blanco Blan

co 

Blanco Blanco 300 

gram 

1 keer Blanco Blanco 
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Tewarie Blanco Blanco Blanco Blan

co 

200 

gram 

1 keer 500 

gram 

1 keer Blanco Blanco 

Ramjia

wan 

0.5 liter 1 keer 1 

liter(kavelsl

oot) 

1 

keer 

200 

gram 

1 keer 250 

gram 

1 keer 0.5 liter 2 keren 

Naam Dosis 

Superki

ll per 

crop 

Keer 

Superki

ll 

Dosis 

pronta

x 

Keer 

Pronta

x per 

crop 

Dosis 

Pannaly 

ha. 

Keer 

pannal

y per 

crop 

Cuur 

per 

crop 

Keer 

Cuur 

per 

crop 

Dosis 

Gramaxo

ne per ha. 

Keer 

gramaxo

ne per 

crop Mohan Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

Blanco Blanco 

Jagan  Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

Blanco Blanco 

Jagan Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

Blanco Blanco 

Bisha.r  0.2 liter 1 keer Blanco Blanco Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

Blanco Blanco 

Rudrasing

h 

0.5 liter 1 keer Blanco Blanco 25 gram 4 keren 1 liter 1 

keer 

0.5 liter 4 keren 

Sewbaran  Blanco Blanco 1 liter  3 keren Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

Blanco Blanco 

Parahoe 0.5 liter 1 keer Blanco Blanco 100 gram 

(kaveslo

ot) 

1 keer Blanc

o 

Blanc

o 

Blanco Blanco 

Premchand Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 1 liter 1 

keer 

Blanco Blanco 

Boedhoe 0.5 liter 1 keer Blanco Blanco Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

2 liter 1 keer 

Baidjoe Blanco Blanco 0.5 

liter 

3 keren Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

1 liter 2 keren 

Kasanpawi

ro 

Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

Blanco Blanco 

Parmessar Blanco Blanco Blanco Blanco 200 gram 1 keer Blanc

o 

Blanc

o 

Blanco Blanco 

Thakoerdat

h 

Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

Blanco Blanco 

Bansie Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

Blanco Blanco 

Bissesar Blanco Blanco 100 

gram 

1 keer Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

1 liter 1 keer 

Mohan Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

300 ml 2 keren 

Tewarie Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanc

o 

Blanc

o 

Blanco Blanco 

Ramjiawan Blanco Blanco Blanco Blanco 25 gram 1 keer Blanc

o 

Blanc

o 

Blanco Blanco 
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Naam Landbouwmachines  Brandst

of 

Diesel 

verbru

ik 

tractor 

(per 

ha.) 

Stationa

ir 

draaien 

tractor 

Duur 

stationa

ir 

tractor 

Diesel 

verbruik 

combine(p

er ha.) 

Stationa

ir 

draaien 

combine 

Duur 

stationa

ir 

combin

e Mohan Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 20 liter ja 30 min. 25 liter nee Blanco 

Jagan  Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

15 liter Ja 15 min 16 liter Ja 20 min 

Jagan Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

25 liter nee Blanco 20 liter nee Blanco 

Bisha.r  Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

15 liter Ja 20 min 20 liter Ja 30 min 

Rudrasing

h 

Tractor,Combine Diesel 15 liter Ja 15 min 25 liter Ja 15 min 

Sewbaran  Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

20 liter nee Blanco 20 liter Ja 5 min 

Parahoe Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

10 liter Ja 15 min 15 liter nee Blanco 

Premchan

d 

Tractor,Combine Diesel 45 liter nee Blanco 20 liter nee Blanco 

Boedhoe Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

25 liter Ja 15 min 20 liter Ja 15 min 

Baidjoe Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

15 liter Ja 10 min 15 liter nee Blanco 

Kasanpawi

ro 

Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

25 liter nee Blanco 20 liter nee Blanco 

Parmessar Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

20 liter nee Blanco 25 liter nee Blanco 

Thakoerda

th 

Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

15 liter Ja 15 min 22 liter Ja 15 min 

Bansie Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

15 liter Ja 15 min 20 liter Ja 15 min 

Bissesar Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

10 liter Ja 30 min 15 liter Ja 30 min 

Mohan Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

15 liter nee Blanco 25 liter nee Blanco 

Tewarie Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

30 liter Ja 10 min 30 liter Ja 20 min 

Ramjiawa

n 

Tractor,Combine,rugge

spuit 

Diesel 

en 

Unleade

d 

40 liter nee Blanco 20 liter Blanco Blanco 
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Naam Hoe wordt pesiticde 

aangebracht? 

Vliegtuigmaatschappijen Eerste Inzaai Tweede Inzaai 

Mohan handmatig Blanco 12 mei midden december 

Jagan  handmatig Blanco 23 mei november 

Jagan handmatig Blanco 10 mei december 

Bisha.r  Vliegtuigmaatscha.ppij Overeem services N.V. 12 juni december 

Rudrasingh Vliegtuigmaatscha.ppij Overeem services N.V. 15 mei midden december 

Sewbaran  handmatig Blanco 24 mei Eerste week 

december 

Parahoe handmatig Blanco Begin mei Midden november 

Premchand Vliegtuigmaatscha.ppij Overeem services N.V. 27 mei Midden november 

Boedhoe handmatig Blanco mei november 

Baidjoe handmatig Blanco 26 juni december 

Kasanpawiro handmatig Blanco 13 mei midden december 

Parmessar handmatig Blanco 9 mei november/december 

Thakoerdath handmatig Blanco 10 mei december 

Bansie handmatig Blanco 8 mei november/december 

Bissesar handmatig Blanco Eerste week mei oktober/november 

Mohan handmatig Blanco Eind april oktober/november 

Tewarie Vliegtuigmaatscha.ppij Overeem services N.V. 20 April oktober/november 

Ramjiawan handmatig Blanco 10 juni december 


