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Voorwoord

Ditverslagvandewerkzaamheden vandeStichtingvoor Bodemkartering over 1979
is het tiende sinds met publikatie in beknopte vorm werd begonnen. Omdat de serie
beknoptejaarverslagen in gedrukte vorm, gezien de reacties, in een behoefte voorziet,
lijkt voortzetting gewenst.
Deze uitgave past geheel in het streven van het instituut veel aandacht te besteden
aan verspreiding van de resultaten van onderzoek onder geïnteresseerden, zowel via
onderwijs en cursussen als viadoelgerichte activiteiten aan zeer verschillende groepen
vangebruikersvanbodemenlandschap.Eenvoorbeeld vanbijzondere activiteiten van
kennisoverdracht was in 1979 de studiedag over 'Bodem en Groenvoorzieningen' die
door de Stichting voor Bodemkartering was georganiseerd in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging van Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen. Voor circa
175deelnemers, van wiede meesten uit de sfeer van gemeentelijke diensten afkomstig
waren,istoen gesproken overhet onderzoek vandeStichtingvoor Bodemkartering en
overhaar mogelijkheden tot uitvoering van opdrachtprojecten ten behoevevan aanleg
en onderhoud van stedelijke groenvoorzieningen en recreatieruimten. Een tweede
voorbeeld betreft devoorbereiding van eennieuwecursus Bodemkunde die,inde oude
versie,onder auspiciën van het Ministerie van Landbouw en Visserij,alvelemalen om
de 3à 4jaar isgehouden. De voorbereiding omvat deze keer onder meer een volledige
herziening van de leerstof.
De activiteiten van het instituut op het gebied van de studie en de kartering van
bodem en landschap zijn in dit verslag op de gebruikelijke manier ingedeeld naar de
drie hoofdafdelingen (Karteringen, Bodem en Landschap, Toepassingen) en in twee
aparte hoofdstukken Interinstitutionele projecten en Internationale samenwerking.
Ter accentuering van de grotere aandacht diede studie van het landschap de laatste
jaren binnen het instituut kreeg, iseen artikel opgenomen over een van de onderdelen
daarvan, het cultuurhistorisch landschapsonderzoek. Het artikel handelt over de ontwikkeling van methoden en cultuurhistorisch onderzoek en inventarisatie en over de
praktische toepassing ervan ten behoeve van de planologie, de landinrichting en
dergelijke.
Een belangrijk feit indeinterne organisatie wasdeinstelling van een dienstcommissie. Reeds velejaren bestond er een informeel overleg tussen vertegenwoordigers van
groeperingen uit hetpersoneelendedirectie.Dit overlegheeft inhet verledenzijn grote
waarde bewezen, maar mistedeformele erkenning, hetgeen in bepaalde omstandigheden een gemis is. Het daarover gevoerde overleg voerde daarom tot de instelling van
een formeel juiste vorm van overleg, die tegen het einde van het verslagjaar begon.

Degenen die in het bijzonder geïnteresseerd zijn in bepaalde onderwerpen en daarover meer informatie wensen, kunnen op aanvraag inzage krijgen in het projectenverslag van de Stichting voor Bodemkartering.
De directeur,
Ir. R. P.H. P.van der Schans

Verslag vandeHoofdafdeling Karteringen

ALGEMEEN
Handleiding voordekarteringen. Ook in 1979isgewerkt aan uitbreiding en verbetering
van de Handleiding voor de karteringen. De uitbreiding omvatte onder andere:
- concept-richtlijnen voor de verwerking van grondwaterstandsmetingen,
- delen uit de herziene toelichting bijde Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000,
- concept-richtlijnen voor de bemonstering en beschrijving van documentatieprofielen.
Verder iseen eerste concept van richtlijnen voor bodemfysische bepalingen samengesteld enzijn derichtlijnen voor deinterpretatie van bodemkaarten ende bijbehorende
standaardtoelichtingen voor de bodemgebruiksvormen akkerbouw, weidebouw en
bosbouw herzien.Ook zijn alleindeloopvan hetjaar binnengekomen opmerkingen en
aanvullingen verwerkt en, waar nodig, in wijzigingsbladen opgenomen.
Coördinatie Interpretatie vanBodemkaarten. In 1979is het eindrapport van de Werkgroep Interpretatie Bodemkaarten verschenen. Dit bevat een omschrijving van het
interpretatiesysteem en van de filosofie dieer aan ten grondslag ligt. Het geeft bovendien gedetailleerde richtlijnen voor de toepassing. Aansluitend op de verschijning van
hetrapport zijn deindevorigeparagraaf genoemde richtlijnen en standaardtoelichtingenvoordeHandleiding voordekarteringen aangepast. Dit had uiteraard consequenties voor een aantal in behandeling zijnde karteringsprojecten. In samenwerking met
het coördinatieteam zijn aangepaste interpretaties samengesteld voor de volgende
projecten:
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000:34WestenOost (Enschede)/35 (Glanerbrug), 26Oost (Haraerwijk)/27 West (Heerde), 38West (Gorinchem), 51Oost (Eindhoven) en 54Oost (Terneuzen)/55 (Hulst).
Opdrachten : Alphen en Riel,Schalkwijk, ProvincieGelderland en Over-Betuwe-Oost.
Voor deprojecten Schalkwijk, Provincie Gelderland enOver-Betuwe-Oost zijn bovendien in samenwerking met de Afdeling Tuinbouw en Stedelijk Groen en de Tuinbouwconsulentschappen in Tiel en Aalsmeer voorlopige bodemgeschiktheidsclassificaties voor onder andere vollegrondstuinbouw, fruitteelt en glastuinbouw opgesteld.
Deze zullen begin 1980in een meer definitieve vorm worden vastgesteld.
Er zijn discussienota's geschreven over de indeling in gradaties bij de beoordelingsfactor 'stevigheid van de bovengrond' en over de toepassing van pF-gegevens bij het
vaststellen van de gradaties van de beoordelingsfactor 'vochtleverend vermogen'.

Met de automatisering van de geschiktheidsbeoordeling en de archivering door
middel van de Wang-computer zijn wegens tijdgebrek nog maar weinig vorderingen
gemaakt. De overige archivering van deuit projecten verkregen interpretatiegegevens
werd in het verslagjaar voortgezet.
Automatisering inkarteringsprojecten. Het opdrachtenproject Automatisering verwerking Eemland met een kaartschaal van 1:25000 is in 1979 afgesloten. De resultaten
zullen medio 1980in de vorm van een interne nota beschikbaar komen.
De opgedane ervaringen en de ontwikkelde computerprogramma's zijn van grote
waardevoordeuitvoeringvaneendrietalopdrachten vandeLandinrichtingsdienst die
eind 1979 werden verstrekt, namelijk voor een gedetailleerd bodemkundighydrologisch en bodemgeschiktheidsonderzoek op een schaal van 1:10000in de toekomstige ruilverkavelingsgebieden Doniawerstal, Goirle en De Hilver. De resultaten
zullen grotendeels mechanisch worden verwerkt, waarbij de bodem- en
grondwatertrappenkaarten zowelintraditionele vorm(handkartografie) alsindigitale
versie (op magneetband) worden afgeleverd. Ook de gegevens per boorpunt, vastgelegd op speciale boorstaten, zullen op magneetband worden gezet. In nauwe samenwerking met het Rekencentrum van de Landinrichtingsdienst in Utrecht zullen langs
automatische wegonder andere aanvullende, afgeleide eninterpretatiekaarten worden
samengesteld. Wanneer de resultaten van deze projecten aan de verwachtingen voldoen, zullen in de toekomst waarschijnlijk meer opdrachten van de Landinrichtingsdienst op deze wijze worden uitgevoerd.
Hetin 1978gestarteproject voordeinvoervanhetgedruktekaartblad Arnhem-Oost
vandeBodemkaart vanNederland, schaal 1:50000,inhetComputervision-systeem en
hetautomatischdaaruit produceren vandeelkaarten eninterpretatiekaarten isvolledig
geslaagd. De volgende kaarten, inclusief kaartteksten, legenda en oppervlaktecijfers
van kaarteenheden, zijn vervaardigd: bodemkaart, bodemgroepenkaart, grondwatertrappenkaart, kaart metdetextuur vandebovengrond, kaart metdeprofielverlopen in
de kleigronden en bodemgeschiktheidskaarten voor akker- en weidebouw. Deze gunstigeresultaten hebben geleid tot het besluit alle gedrukte bladen van de bodemkaart,
schaal 1:50000, op te nemen in het computerarchief, zodat daaruit (in opdracht)
afgeleide eninterpretatiekaarten kunnenworden samengesteld. Verwacht wordtdat de
computeropslag van de nu gedrukte bladen binnen driejaar zal zijn voltooid.
Ter voorbereiding van een geïntegreerd geautomatiseerd systeem van opslag, verwerking, drukvoorbereiding en interpretatie van bodemkaarten is inmiddels ook begonnen met de verwerking van de concept-bodemkaarten van de bladen 48 Oost
(Middelburg)/49 West (Bergen op Zoom).

SYSTEMATISCHE BODEMKARTERING VAN NEDERLAND, SCHAAL
1:50000
Stand derwerkzaamheden. In 1979versehenendebladen 33Westen Oost (Apeldoorn)
en 34West enOost (Enschede)/35 (Glanerbrug). Daarmee ishet totaal gekomen op48
deels gecombineerde bladen met toelichting (zie Fig. 1).

1. Verslag van de systematische bodemkartering van Nederland, schaal 1:50000, per 31december 1979.

In het verslagjaar waren 20 kaartbladprojecten in bewerking. Enkele bijzonderheden van dekaartbladprojecten volgen nu, terwijl aanhangsel 4alsaanvulling op figuur
1enkele details over de stand van de werkzaamheden bevat.
Van de kaartbladen 1West en Oost (Terschelling)/2 West en Oost (Schiermonnikoog) zijn de veldopnamen op Ameland en op een deel van Schiermonnikoog gereedgekomen. Behalve de waterhuishouding was vooral het verschil in kalkgehalte en
ontkalkingsdiepte een belangrijk criterium bij de kartering. Onderscheid kon worden
gemaakt in:
- de kuststrook en andere zeerjonge duinreeksen met kalk vanaf de oppervlakte,
- wat oudere (enkele honderden jaren) duinreeksen dietot 30à 50cmdiepte ontkalkt
zijn,
- zeeroudedelenvandeduinen,dietot dieperdan 80cmofmeestaltotdieperdan 1,20
m geheel kalkloos zijn.
In het algemeen gaan deze bodemverschillen samen met een duidelijk verschil in
vegetatie,waarbij deontkalkingsdiepte vaakeenbeterecorrelatiemetdevegetatiegeeft
dan het absolute kalkgehalte. Hierover en ook over andere vegetatieproblemen werd
contact opgenomen met specialisten van andere diensten.
Inhetgebiedvan kaartblad 21 West(Zwolle)zijn tervoorbereiding vandeveldopnamedegrondwaterstandsmetingen indestambuizen vandeDienst Grondwaterverkenning TNO teDelft verwerkt en beoordeeld ophun bruikbaarheid voor deschattingen
de documentatie van de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstanden.
Ook met dit blad zal, evenals met de bladen 48 Oost/49 West een proef worden
genomen metdeautomatische verwerkingvan deconcept-bodemkaarten, onder andere ten behoeve van de drukvoorbereiding. Dit houdt in dat de concept-kaarten zullen
worden getekend op een topografische basiskaart met een schaal van 1:50000 die
fotografisch vergroot is naar een schaal van 1:25000.
In het gebied van kaartblad 37 West (Rotterdam) en van de kaartbladen 48 Oost
(Middelburg)/49 West (Bergen op Zoom) is extra tijd en aandacht besteed aan de
opname van de gemoerde gronden. Hiervoor iseen associatie van vele kaarteenheden
ingevoerd: 'Hollebollige, gemoerde zeekleigronden' (zie ook Kortlopend onderzoek
ten behoeve van de karteringen).
Overkaartblad 38West(Gorinchem) zijnmetdeRijks Geologische Dienstkennisen
gegevensuitgewisseld. Bovendien zijn deconcept-bodemkaart endegeologische kaart
met elkaar vergeleken. Een zogenaamde 'gerichte' opname van de GHG en de GLG
heeft tot gevolg gehad, dat de grondwatertrappen op een aantal plaatsen moesten
worden gereviseerd.
Voor de kaartbladen 41West en Oost (Aalten) zijn ten behoeve van de rapportage
twaalf documentatieprofielen bemonsterd en beschreven. Ook zijn gerichte opnamen
gedaan van de GHG en de GLG incirca 160boorgaten en 22 stambuizen. Zie verder
onder Internationale samenwerking, Grenslandproject Aalten-Bocholt.
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Documentatieprofielen. Jaarlijks wordt in de kaartbladprojecten een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld besteed aan beschrijving, bemonstering en laboratoriumonderzoek van zogenaamde documentatieprofielen. De resultaten worden opgenomen inde
bij dekaartbladen behorende toelichtingen en geven een karakteristiek van chemische
en fysische eigenschappen van de gronden. Ten einde meer gebruik te kunnen maken van in het archief aanwezige profielbeschrijvingen en bemonsteringen, uitgevoerd in vroegere onderzoekprojecten, werd een in 1978 begonnen inventarisatie van
dit materiaaluitderegio-archieven voortgezet enafgesloten. Daarbij zijn deanalyseresultaten met de erbij behorende profielbeschrijvingen beoordeeld op hun bruikbaarheid alsdocumentatiegegevens inlopendeen toekomstige kaartbladprojecten. Bovendienzijn het beschrijvingsformulier endebijbehorende toelichting voor het vastleggen
Vandedocumentatieprofielen aangepast aan deeisen van de geautomatiseerde opslag
en verwerking van gegevens.
Herziene opzet vande toelichting bijdekaartbladen. Met deze zogenaamde 'rapportering nieuwe stijl' is in de verslagperiode goede voortgang gemaakt. Er is een begin
gemaakt met het opstellen van definitieve standaardteksten voor deinleidende hoofdstukken, die de algemene begrippen en indelingen van de legenda behandelen. Dit
algemenegedeeltezalapart worden gebundeld ennaast detoelichting bijelk kaartblad
worden gevoegd. Ook wordt de beschrijving van de kaarteenheden in de toelichting
sterk gestandaardiseerd. Hiervoor zijn drie formulieren ontworpen, beproefd en vastgesteld, die betrekking hebben op: de beschrijving van de kaarteenheden, de profielschets en de resultaten van het grondmonsteronderzoek.
In 1980 zal het eerste kaartblad verschijnen met een herziene toelichting en.een
afzonderlijk algemeen gedeelte.
BODEMKUNDIG ONDERZOEK VOOR OPDRACHTGEVERS
Stand der werkzaamheden. De projecten en adviezen in opdracht van derden varieerden, evenals in voorgaande jaren, sterk in oppervlakte, gedetailleerdheid en doel. In
uitvoering waren 131 projecten; voor 58hiervan werd in het verslagjaar de opdracht
verstrekt en van 47 werden de resultaten afgeleverd (tabel 1). Verder kwamen 17
aanvragen binnen die per 31-12-1979 (nog) niet tot een opdracht hadden geleid.
Het totale aantal projecten in uitvoering is ten opzichte van de twee voorgaande
jaren toegenomen, maar deaantallen nieuwverstrekte enafgeleverde projecten bleven
nagenoeg gelijk. Een duidelijke toename was er bij de projecten ten behoeve van
planologie en stadsuitbreiding. De buitenlandse projecten bestonden voor een aanzienlijk deel uit kartografische werkzaamheden en adviezen voor Suriname en Kenya
(zie ook onder Kartografie en Internationale samenwerking).
Een gedetailleerd overzicht van aantal, categorie en oppervlakten van de opdrachtprojecten is opgenomen in aanhangsel 5.
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Tabel 1. Opdrachtprojecten die in 1979in uitvoering waren.
Categorie

Aantal projecten
Totaal in
uitvoering

Landinrichting en cultuurtechniek
Bosbouw (Bosinrichting en recreatie)
Grondwaterbeheer, waterinlaat
en wateronttrekking
Recreatie en sportvelden
Planologie en stadsuitbreiding
Proefboerderijen en proefvelden
Tuinbouw, tuinaanleg en beplantingen
Diverse doeleinden
Adviezen
Lab.werkzaamheden (incl. adviezen)
Buitenland-Ontwikkelingshulp
Totaal

Opdracht
verstrekt
in 1979

Afgeleverd
in 1979

Oppervlakte
waarop veldwerk is uitgevoerd
(ha)*

26
7

4
4

7
2

34430
970

23
10
32
2
3
7
11
3
7

8
8
14
1
1
3
9
2
4

9
6
7

240500
60
150215

131

58

-

-

2
1
10
2
1

-

47

425

ca.426600

* Ditveldwerk kanvariëren vaneengedetailleerdebodemkundig-hydrologischeopnamevoordeaanlegvan
een sportveld tot één waarneming per 100ha in verband met grondwaterbeheer.

Landinrichting en cultuurtechniek. In het ruilverkavelingsgebied GiethoornWanneperveen dat voor een groot gedeelteuit rietland, ruigten en moeras bestaat, zijn
door vervening en verlanding en door het aanmaken van percelen op korte afstand
groteverschillen indebovengrond ontstaan, diemoeilijk tekarteren zijn. Daarom zijn
ten aanzien van de dikte en de aard van het bezandingsdek en de veenlagen die zich
tussen dit dek en de zandondergrond bevinden, nieuwe afspraken gemaakt over de
weergave op de bodemkaart. Ook is met één van de eigenaren, de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten, overleg gevoerd over de mogelijkheden van interpretatie van bodemkaarten ten behoeve van hetnatuurbeheer. Men hoopt met behulp
van debodemkaart onder andere tekunnen vaststellen, welketerreinen voor verschraling in aanmerking komen; dit met de bedoeling een interessantere vegetatie te
verkrijgen.
Op achttien plekken in het ruilverkavelingsgebied Bodegraven-Noord zijn met de
penetrometer indringingsweerstanden gemeten in de bovenste 8 cm en zijn gelijktijdiggrondwaterstanden opgenomen. Voorts zijn op dezeproefplekken grondmonsters
genomen voor humus-, pH- en A-cijfer-bepalingen. De eerste voorlopige gegevens
duiden erop, dat de draagkracht van een deel van de gronden aanzienlijk geringer is
dan tot nu toe werd verondersteld. Tijdens de droge periode in de herfst van 1979
vertoonden ruggetjes in de veengronden sterke verdrogingsverschijnselen. Het bleek
dat de bovengrond was ingedroogd tot een structuurloze, stoffige massa. Naar de
oorzaken van dit verschijnsel zal in 1980 nader onderzoek worden gedaan, onder
12

andere met behulp van remote sensing.
In het ruilverkavelingsgebied Baarle-Nassau is behalve het gebruikelijke veldbodemkundige onderzoek ook cultuurhistorisch onderzoek verricht, waarover meer in
het verslag van de Hoofdafdeling Bodem en Landschap.
Bosbouw. De werkzaamheden voor het project Bodemkundige adviezen Staatsbosbeheer (SBB) worden uitgevoerd door een bij het SBB gedetacheerde medewerker. Ze
omvatten in 1979 onder andere:
- voorbesprekingen met consulenten voor Landschapsbouw en Natuurbehoud van
het Staatsbosbeheer over het in 1980/81 te verrichten bodemkundig-hydrologisch
onderzoek;
- adviezen betreffende de bodemopbouw en begroeiing op een aantal plaatsen in de
bermen van twee rijkswegen en een provinciale weg;
- veldbezoeken aan landschappelijke beplantingen in zes ruilverkavelingsgebieden.
Evenals in voorgaandejaren bleek de schade door maaien groot te zijn;
- enigonderzoek naar hetgebruik van balen gepersterietruigte,afkomstig uit natuurgebieden, onder andere in varkensstallen en voor het dempen van sloten enleggen van
dammen bijdeaanlegvangasleidingen.Inhetlaatstegevalwarendeervaringen positief.
Grondwaterbeheer, waterinlaat en wateronttrekking. In opdracht van de Landinrichtingsdienst en de Waterleiding Mij voor deprovincie Groningen (WaProG) zijn in het
toekomstige waterwingebied Jonkersvaart (Zuidelijk Westerkwartier) 36 grondwaterstandsbuizen geplaatst enbeschrijvingen vandebodemprofielen vervaardigd. Aldusis
een bijdrage geleverd in de vastlegging van de hydrologische uitgangssituatie.
Tijdens de eerste fase van een schade-onderzoek in de omgeving van de pompstations Hooge Hexel en Wierden zijn nabij bestaande peilbuizen profielbeschrijvingen
gemaakt,ishetmeetnetmet41grondwaterstandsbuizen uitgebreid enzijn grondwaterstanden gemeten. Mede op grond daarvan zal de opdrachtgever zowel de grootte van
de verlagingen als de omvang van het beïnvloede gebied trachten vast te stellen.
Voor een aantal bodemprofielen met keileem in de ondergrond in toekomstige
beheersgebieden bij Haaksbergen enWinterswijk isdoor middel van modelberekeningenheteffect van geringegrondwaterstandsverlagingen ophet risicovan droogteschade nagegaan. In het algemeen brengt de aanwezigheid van keileem grotere opbrengstdepressies teweeg, vooral naarmate de keileem ondieper in het profiel begint.
In de gemeente Uden is rondom de in aanleg zijnde visvijver De Kleuter een
hydrologisch onderzoek uitgevoerd. De bij de ontgraving toegepaste bronbemaling
veroorzaakte grondwaterstandsverlagingen. Na een aantal metingen kon de omvang
van het beïnvloede gebied worden aangegeven en konden gegevens worden verstrekt
over het effect van de toevoer in het gebied waarop het water werd uitgeslagen.
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Recreatie ensportvelden. Deprojecten ten behoevevan sportvelden bestonden voornamelijk uit gedetailleerd bodemkundig-hydrologisch onderzoek en adviezen voor de
aanleg van nieuwe velden en de renovatie van bestaande hockeyvelden. De recreatieprojecten hadden onder andere betrekking op de aanleg van nieuwe parken en de
renovatie van bestaande. Veel van dit onderzoek werd verricht ten behoeve van
stadsuitbreidingen.
Planologie enstadsuitbreiding. De opdrachtprojecten van deze categorie omvatten in
het verslagjaar een verscheidenheid van karteringen, namelijk bodemgeschiktheidsbeoordelingen voor landbouwkundige doeleinden, een bodemkundig-hydrologische
opname en geomorfologische en landschapsbeeldkarteringen.
Proeßoerderijen enproefvelden. Het concept-rapport over de eerste tien jaar van het
beplantingsproefveld Broekpolder kwam gereed. Ook is overleg gevoerd over de herberekening van de rijpingscijfers en is een aantal proeven genomen met variatie in
analysetechnieken om na te gaan, of uit deze variaties de systematische afwijkingen
kunnen worden verklaard.
Tuinbouw, tuinaanleg en beplantingen. In de omgeving van Klazienaveen is een
bodemkundig-hydrologisch onderzoek verricht ten behoeve van een geschiktheidsbeoordeling voor tuinbouw. Daarbij is vooral aandacht besteed aan de kwaliteit van
het veen (bolster) en aan de aard, de samenstelling en de geschiktheid van de zandondergrond. Dit laatste omdat men dit zand wil gebruiken om een nieuwe, voor de
tuinbouw gewenste, toplaag aan te brengen. Degeschiktheidsbeoordeling isin overleg
methetConsulentschap voor Bodemaangelegenheden indeTuinbouw te Wageningen
vastgesteld.
KORTLOPEND ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN DE KARTERINGEN
Schatting endocumentatie vangrondwatertrappen. Grondwatertrappen, dieineen aantal klassen de gemiddeld hoogste grondwaterstanden (GHG) en de gemiddeld laagste
grondwaterstanden (GLG) aangeven,vormen eenbelangrijk onderdeel vandebodemkartering. Het schatten van deze grondwatertrappen isin gebieden met een gewijzigd
grondwaterregime moeilijk, omdat roest- en reductievlekken, die in gronden zonder
gewijzigde ontwatering veelaleen belangrijk hulpmiddel zijn bij dezeschattingen, zich
na een verbeterde ontwatering (nog) niet hebben aangepast aan de nieuwe situatie.
Hierbij moet worden bedacht, dat in Nederland tot 1979 ruim 1miljoen ha cultuurgrond is verbeterd, waarbij verlaging van de gemiddeld hoogste grondwaterstand
(GHG) met 50cm geen uitzondering is.
De afdeling Hydrologie enCultuurtechniek heeft insamenwerking metde Hoofdafdeling Karteringen de methode van de zogenaamde 'gerichte opnamen' ontwikkeld,
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ten einde in dergelijke gebieden toch grondwatertrappen te kunnen aangeven. Hierbij
worden op de tijdstippen waarop het GHG- en het GLG-niveau zijn bereikt, in een
groot aantal boorgaten grondwaterstanden gemeten. Nu isinvele karteringsprojecten
nagegaan, welke stambuizen bruikbaar zijn voor het vaststellen van het tijdstip van de
gerichte GHG- en GLG-opnamen. Deze tijdrovende bewerking leverdeeen belangrijke bijdrage in de sanering van het landelijke meetnet van grondwaterstandsbuizen en
-filters, in beheer bij de Dienst Grondwaterverkenning (zie ook het verslag van de
afdeling Hydrologie en Cultuurtechniek).
Drainageopkomklei. Opverzoek vandeLandinrichtingsdienst isinsamenwerking met
de afdeling Toegepaste Bodemfysica een bodemkundig en hydrologisch onderzoek
uitgevoerd naar de optredende radiale en intreeweerstanden bij stroming van water
naar drains in komgronden. Hierbij iseennieuwe techniek ontwikkeld voor het meten
van de doorlatendheid van grond rondom de drains in deze gronden. Deze techniek
wordt beschreven in de paragraaf Toegepaste Bodemfysica van het verslag van de
Hoofdafdeling Toepassingen.
Afwijkende karteringsmethodiek in waterwingebieden. In afwijking van de gangbare
karteringsmethodiek bij de opname van een bodemkaart zijn in het waterwinproject
Oldeholtpade kaartvlakken geformeerd met gelijke vochtinhouden, waarbij is uitgegaan van dikte en kwaliteit van de effectieve wortelzone. Een volgende stap bij deze
procedure is het verkregen vlakkenpatroon verder te verdelen naar verschillen in de
grondwaterhuishouding (GHG en GLG) voor de situaties zonder en met
grondwaterstandsverlaging. Tenslotteisnog eendifferentiatie ingevoerd naar het type
ondergrond, waarbij onderscheid is gemaakt naar de dikte en de diepte van het
keileempakket. Eendergelijk kaartvlakkenpatroon isdoorgaans nietofnauwelijks aan
bestaande bodemkaarten te ontlenen.
Het uiteindelijke resultaat was, dat de informatie van circa 600 boringen kon
worden teruggebracht tot 99 kaartvlakken met een gemiddelde grootte van circa 2,5
ha.Het aantal opbrengstberekeningen isdaardoor sterk gereduceerd ende vaststelling
van de opbrengstdepressies per kadastraal perceel is sterk vereenvoudigd.
De in Oldeholtpade toegepaste methodiek is ook gevolgd in de waterwingebieden
Vessem en Tietjerksteradeel.
Indelingnaarafzettingsmilieu bijdesystematische bodemkartering vanNederland. Bijde
systematische bodemkarteringen van Nederland op een schaal van 1:400000,
1:200000en 1:50000isineen deelvan dezeekleigronden steeds onderscheid gemaakt
naar het afzettingsmilieu, omdat dit van betekenis is voor een aantal bodemeigenschappen. Zozijn gronden dievoorkomen inhetzoetegetijdegebied bruin van kleuren
kalifixerend. Ook bevatten ze relatief veel organische stof. Bovendien hebben ze een
afwijkende lutum/slib-verhouding, terwijl het aandeel van de fractie > 105 um zeer
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Door tijdgebrek moest de kartografische verwerking van twee natuurwetenschappelijke kaarten voor het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
worden afgewezen. Deze kaarten worden nu elders vervaardigd onder technische
supervisie van de Stichting voor Bodemkartering.
Er werd uitgezien naar alternatieve methoden voor de vermenigvuldiging van kaarten inkleur. De xerografie isreedsinstaat eenvoudige kleurmodellen te reproduceren,
maar het kleurenscala is voor onze kaarten nog ontoereikend.
Voor deKenya SoilSurveyinNairobi werd eenaanvang gemaakt metde lithografischebewerkingvanvierbodemkaarten vanMidden-Kenya. Hiervoorwerdeentijdelijke medewerker aangetrokken.
Met de Dienst Bodemkartering Suriname is een 'joint venture' afgesloten voor de
vervaardiging van debodemkaart van Noord-Suriname, schaal 1:500000.De verwerking vordert gestaag.
Met het geautomatiseerde kartografische systeem Computervision zijn belangrijke
resultaten geboekt, mede door de versterking met nog een computer-kartograaf. De
invoer en verwerking van de landschapsbeeldkartering voor het Streekplan Twente
werd voortgezet en de kaarten voor het landschapsplan 's-Gravenwoude zijn afgeleverd. Ook is aandacht besteed aan de digitale invoer van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, zowel in eigen beheer als in co-produktie met de Nederlandse
Heidemij te Roermond. De verwerking van het kaartblad 48 Oost werd ter hand
genomen en kwam grotendeels gereed.
In samenwerking met de Rijks Geologische Dienst te Haarlem is gewerkt aan de
digitale verwerking van de Geologische kaart van Nederland, schaal 1:600000.
Ten behoeve vandegeautomatiseerde kartografie iseentweedeinvoerstation met
beeldschermaangeschaft enishetschijvengeheugen vervangen,waardoor decapaciteit
belangrijk werdvergroot. Deaanschaf vaneenhardcopy-unit maakt eensnellecontrolevan het ingevoerde bestand met fotokopieën mogelijk. De plannen voor een betere
behuizing voor de automatiseringsafdeling, terealiseren door middel van een verbouwing, zijn bij de Rijks Gebouwen Dienst in voorbereiding.
OVERIGE ACTIVITEITEN
Studiedag bodem en groenvoorziening. De Stichting voor Bodemkartering voert
jaarlijks een groot aantal opdrachtprojecten uit ten behoeve van aanleg en onderhoud
van stedelijke groenvoorzieningen en recreatieruimten. Ter ondersteuning van deze
opdrachten wordt onderzoek gedaan naar aanleg en onderhoud van sportvelden,
beperkingen van gronden voor groen, mogelijkheden voor de opheffing van deze
beperkingen c.q. aanpassing van debeplanting, bodemgeschiktheidsbeoordeling voor
stedelijk groen enz.Ten eindemeer bekendheid tegeven aan deze onderzoeksaspecten
en de mogelijkheden tot het uitvoeren van dergelijke opdrachten is op 16 november
1979in samenwerking metdeNederlandse Verenigingvan Hoofden van Gemeentelij18

3. Het thema van de studiedag van 16november 1979 was. dat voor een goede ontwikkeling van stedelijk
groen kennis van de bodem nodig is. De foto toont stedelijk groen met grote verschillen in vitaliteit als
gevolg van verschillen in standplaats.

ke Beplantingen een studiedag georganiseerd. Het programma isvoorbereid en uitgevoerd door de hoofdafdeling Karteringen in samenwerking met medewerkers van de
hoofdafdeling Toepassingen en een aantal opdrachtgevers op het terrein van het
stedelijk groen (fig. 3).
Aan de studiedag namen ca. 175 personen deel, die merendeels werkzaam zijn in
het stedelijk groen. Indezaalwaseenexpositie van publikaties en kaarten van Stiboka
ingericht. Van de gelegenheid tot discussie werd door velen gebruik gemaakt. Een
klein gedeelte van het programma werd viaderadio uitgezonden. De voordrachten en
de discussie worden gepubliceerd in hét aprilnummer 1980van het maandblad Groen
en als overdruk nr. 150van de Stichting voor Bodemkartering.
Vergelijkinggeologischekaart, geomorfologische kaart enbodemkaart, schaal 1:50000.
Door het Geografisch enCartografisch Instituut Wolters-Noordhoff BVwordt de49e
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druk vandeGrote Bosatlasvoorbereid, waarin men vaneen bepaald gebied een aantal
kaartsoorten wil opnemen, onder andere de geologische kaart, de geomorfologische
kaart en de bodemkaart, schaal 1:50000. Hiervoor is een fragment van blad 17
(Emmen) uitgekozen. Deze drie kaartfragmenten vertonen een aantal verschillen. In
hetverslagjaar hebben dediscussiesoverdezeverschillen geleid tot een concept-artikel
van medewerkers van de Rijks Geologische Dienst en de Stichting voor Bodemkartering. Uit het artikel, dat in 1980 zal worden gereedgemaakt voor het Geografisch
Tijdschrift, kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Enkele fouten buiten
beschouwing gelaten, moet de oorzaak van de verschillen in begrenzingen vooral
worden gezocht in:a) de verschillen tussen de drie legenda-systemen en de definities
van de legenda-eenheden en b) de verschillen in de methoden van opname. Om
onnodigeafwijkingen tevoorkomen, zouden reedsopgenomen kaarten vaneengebied
meergeraadpleegd moeten worden enzoudemanuscriptkaart terinzageaande andere
disciplines van aardkundig onderzoek moeten worden gegeven. Wanneer van grenzen
op reedsaanwezige kaarten wordt afgeweken, moet ereenduidelijk aanwijsbare reden
voor zijn.
Perceelsnamen Westerbork. Op verzoek van de gemeente Westerbork en de
ruilverkavelingscommissie Westerbork werd ter gelegenheid van de afsluiting van de
ruilverkaveling een boekje samengesteld, getiteld 'Met namen in Börck'.Auteur ervan
was een medewerker van de Stichting voor Bodemkartering: A. H. Booij, die een
omvangrijke kennis bezit van wat met deDrentse bodem te maken heeft.
Het boekje bevat een verklaring van oude perceelsnamen. Het is geïllustreerd met
fragmenten vanoudekadasterkaarten enmetglobalebodem-enhoogtekaartjes vande
gemeente Westerbork. Ook zijn op een kaartbijlage opgenomen de namen van de
nieuwe blokken in de ruilverkaveling Westerbork.
Het boekje kwam tot stand door samenwerking van de volgende instanties:Nedersaksisch Instituut te Groningen, Ruilverkavelingscommissie Westerbork, Staatsbosbeheer, Landinrichtingsdienst, Kadaster, Gemeente Westerbork en Stichting voor
Bodemkartering.
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Verslag vandehoofdafdeling Bodemen
Landschap
BODEMCHEMIE EN KLEIMINERALOGIE
Ten behoeve van dechemische karakterisering van dekleimineralenin Nederlandse
afzettingen werd wat dekationen betreft, het verband onderzocht tussen de adsorptiecapaciteit vandefracties < 2urn,2-16umen > 16umendeadsorptiecapaciteit vande
grond. Van desloeffractie werden aanvullende gegevens verzameld envoor de adsorptiecapaciteit van de lutumfractie werd een mogelijke invloed van de voorbehandeling
vandemonsters opdefractionering opnieuw onderzocht. Daarnaast werd de bijdrage
van de genoemde fracties ook berekend door middel van een meervoudige regressieanalyse.Deresultaten gevennueenbetereovereenstemming tezientussende berekende
endegemeten waarden dan vroeger. Dit wordt voor het grootste deel aan een verbetering van de voorbehandeling toegeschreven. De adsorptiecapaciteit van de lutumfractievan zee-en rivierklei blijkt nu significant teverschillen. Bijzeeklei worden waarden
gevonden die,per 100glutumuitgedrukt, variëren van 40tot 50milli-equivalenten. Bij
derivierklei liggendewaarden tussen 50en 65milli-equivalenten.Wanneer de adsorptiecapaciteit vandesloef-enzandfracties aan delutumfractie worden toebedeeld, zoals
tot nu toe meestal isgedaan, worden de waarden van de lutumfractie zo'n 10tot 20%
hoger.
Bijhetgloeiverliesonderzoek werd het verband tussen hetgloeiverlies vande fracties
en dat van de grond onderzocht. Voor een beperkt aantal monsters werd daartoe het
gloeiverliesvandefracties 2-16um, 16-50umen > 50umbepaald (degegevensvan de
fractie < 2umzijn albekend). Vanwegedeinvloed van humusresten en 'vrij' ijzeroxydeophet gloeiverlies van dezefracties, bleek ook het gehalte van dezecomponenten te
moeten worden bepaald en kon het onderzoek nog niet worden afgerond.
Het eerder verrichte onderzoek naar de bodemverontreiniging door vuilstortplaatsen kreeg dit jaar een vervolg, doordat op verzoek van de Stichting Verwijdering
Afvalstoffen en het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening een onderzoek werd
ingesteld naar de verontreiniging ingrondmonsters, afkomstig van de vuilstortplaats in
de gemeente Ambt-Delden. De aanwezigheid van een zoutverontreiniging uitte zich
onder meer in een verhoogd percentage uitwisselbaar Na. Ook bleek de pH van
sommigemonstersbijzonder laagtezijn (2à3)enwerderveelsulfaat aangetroffen. Dit
wijst op de aanwezigheid van sulfiden in het oorspronkelijke, niet-geoxydeerde monster. Het komende jaar zal worden onderzocht of hier sprake is van precipitatie van
sulfide onder invloed van het vuilstorten.
Het onderzoek van het verband tussen pyrietgehalte in niet-geoxydeerd veen en
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depH na oxydatie leverde verrassende resultaten op.Niet alleen werden af en toe zeer
hogegehalten gevonden (7à 8%), maar dezewaarden werden bovendien aangetroffen
inveendat nietmarien beïnvloed kon zijn. BijtiebepalingvandepH na oxydatie bleek
dewijze vandrogen van het monster grote invloed tehebben. Daardoor ishet nog niet
mogelijk deze goedkopere bepaling uit te voeren om de hoeveelheid zuur die bij
oxydatie vrijkomt te voorspellen. De lutumfracties van de onderzochte monsters (van
Alblasserwaard tot Betuwe) bleken wat röntgendiffractiepatroon betreft enige overeenkomst te vertonen met die van de rivierklei. Ze verschillen echter van de rivierklei
door een grotere mate van interstratificatie van illiet met vermiculiet en smectiet.
Door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek werd op ons
verzoek een aangepaste K-fixatiemethode uitgeprobeerd aan de hand van vijftig monsters uit het kleimineralenproject. De gewijzigde methode gaf een aanzienlijk betere
scheiding te zien van de monsters uit zoete, brakke en zoute getijdenafzettingen.
Het onderzoek van de gewijzigde lutumbepaling inmoerig materiaal werd voortgezet. Het aantal gegevens laat echter noggeenconclusie toe ten aanzien van de vraag of
de in de voorbehandeling aangebrachte wijziging in kleiig veen en venige klei kan
worden toegepast zonder de granulaire samenstelling te beïnvloeden.
Het afdelingsarchief werd bijgewerkt en aangepast aan de opzet van het centrale
grondmonsterarchief.
BODEMCLASSIFICATIE
De in het vorige jaarverslag aangekondigde commissie die de herziening van de
cursus Bodemkunde voorbereidt, heeft ten behoeve van de verantwoordelijke organiserende instanties haar ideeën op papier gezet over de inhoud van de cursus en over
aspirant-auteurs/docenten (voor de samenstelling van decommissie zievorigjaarverslag).Overeenkomstig deze nota zijn inde loop van het verslagjaar voor het schrijven
vandesyllabienvoorhetdoceren aangezocht :13medewerkers(71uurdoceren)vande
Stichting voor Bodemkartering, 6(18 uur) van het Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding, 3(9uur) van de Landbouwhogeschool, 2(4uur) van het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid, 1(1 uur) van het Consulentschap voor Bodemaangelegenheden indeLandbouw en 1 (1 uur) vande Landinrichtingsdienst. Intotaal zal door
26 docenten 104uur worden gedoceerd; verder zijn er 5dagen excursie gepland, die
door medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering verzorgd zullen worden. De
cursus zalindrie blokken worden gehouden in 1980(mei-november);elk blok zalmet
een examendag worden afgesloten. De syllabi zullen door een eindredactie (Ing.H. de
Bakker en Ir. W. P. Locher) tot een boek worden bewerkt.
Ten behoeve van de herdruk van 'Het systeem van bodemclassificatie van Nederland' is een hoofdstuk geschreven over de nieuw in te voeren horizontnomenclatuur,
dat tevens als stof voor de genoemde cursus zal worden gebruikt. Het concept hoofdstuk is voor commentaar rondgezonden naar belanghebbenden binnen en buiten de
Stichting voor Bodemkartering.
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Karteringsmethodieken Laren. Detwintig,inhet vorige verslag genoemde bodemkaarten met bijbehorende legenda's kwamen gereed. Gekleurde exemplaren werden gemaakt op publikatie-schaal en, op een grotere schaal, voor demonstratiedoeleinden.
Ook kwamen alle automatisch uit te voeren berekeningen van kwaliteitscriteria beschikbaar. Om deze berekeningen mogelijk te maken, werd een stelsel van eisen
opgesteld en ingevoerd voor alle kaarteenheden, complexe kaarteenheden, groepen
van kaarteenheden alsmede voor de classificatie-eenheden.
Er werd een begin gemaakt met de verwerking van de gegevens en de rapportering.
Er wordt naar gestreefd de onderzoeksresultaten tegen het eind van 1980 gereed te
hebben voor publikatie in de serie Soil Survey Papers.
GEOLOGIE, GEOMORFOLOGIE EN POLLENANALYSE
In 1979 verschenen de kaartbladen 34/35 (Enschede/Glanerbrug) en 19/20
(Alkmaar/Lelystad gedeeltelijk) vandeGeomorfologische Kaart van Nederland, schaal
1:50000,eengezamenlijk project vandeRijks Geologische Dienst endeStichting voor
Bodemkartering. De opname van kaartblad 40 (Arnhem) kwam gereed, de manuscriptkaart werd bij de afdeling Kartografie ingeleverd. Aan de opname van de kaartbladen 39 (Rhenen), 50 (Tilburg) en 14/15, 9, 10(Medemblik/Staveren, Den Helder,
Sneek gedeeltelijk) werd verdergewerkt.Metdeopname van blad 41(Aalten)werdeen
begin gemaakt. Figuur 1geeft een overzicht van de verschenen kaartbladen en de
binnen enkele jaren te drukken kaartbladen. Het drukken van drie à vier dubbele
kaartbladen perjaar, zoalsaangegeven inhetjaarverslag over 1977,zaldeeerstkomende jaren niet haalbaar zijn, enerzijds door het toenemende aantal geomorfologische
opdrachtkarteringen, onder andere ten behoeve van ruilverkavelingen en anderzijds
door onderbezetting van de afdeling Kartografie.
Dein 1977gepubliceerde legendaentoelichting opdelegendavande Geomorfologische Kaart van Nederland, schaal 1:50000, steunt nog onvoldoende op onderzoek.
Deze publikatie was echter een eerste noodzakelijke stap ten behoeve van de geomorfologische inventarisatie van ons land. Om een hechtere basis aan deze legenda te
verlenen is inmiddels gestart met drie onderzoeksprojecten te weten:
- morfologie van niet-dalvormige laagten (depressies),
- fluvioglaciale terreinvormen,
- morfologie en genese van gordeldekzand-gebieden.
In het verslagjaar isdoor tijdgebrek alleen aan de eerste twee projecten gewerkt. De
gegevens van het onderzoek van niet-dalvormige laagten (depressies) bij Daarle, Den
Ham, Rijssen, Arnhem, Garderen, Hoogeveen en Chaam en in het Montferland zijn
nog in bewerking. Van het tweedeproject iseenpublikatie in voorbereiding overde rij
smeltwaterheuvels tussen Langeveen en Almelo. Het onderzoek van fluvioglaciale
terreinvormen wordt nu voortgezet op deVeluwein het dal van de Leuvenumse Beek.
In het kader van dit onderzoek werd een stage begeleid van een student van de
Landbouwhogeschool.
23

uBBtlgl Verschenen inkleurendruk als dubbelbladen
Ijx-X-xj!] Verschijnen in 1980 -1982
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| Verschijnengelijktijdig (dubbelblad)

1. Stand van de geomorfologische kartering van Nederland, schaal 1:50000, per 31december 1979.
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In het verslagjaar isook tijd besteed aan geomorfologische karteringen ten behoeve
van opdrachtgevers, geologische adviezen aan medewerkers van de Stichting voor
Bodemkartering en het onderzoek van grondmonsters op hun polleninhoud voor
diverseprojecten. Het gaat bijdit laatsteinhet algemeen omvragen overde ouderdom
van afzettingen en het indertijd aanwezige milieu.
MICROPEDOLOGIE EN MINERALOGIE
Ten behoeve van een onderzoek naar de invloed van het bodemgebruik op de
structuur isinhetverslagjaar eenstructuurprofielkartering uitgevoerd ineenca.450ha
groot proefgebied indedirecte omgeving vanZinkwegnabij Oud-Beijerland (Hoeksche
Waard).Om demate van verdichting van destructuur van bouwvoren ende eventueel
daaronder voorkomende verdichte lagen in het veld te kunnen schatten, zijn vier
verdichtingsklassen onderscheiden, variërend van niet tot sterk verdicht. De voornaamste morfologische parameters die hierbij gehanteerd worden, zijn de porositeit
van de structuurelementen en hun structuurgraden (beide afnemend bij toenemende
verdichting), alsmede de grootte van de elementen (toenemend bij toenemende verdichting).Uit tabel 1 blijkt onder meerdat inhet betreffende gebied detendens bestaat
dat de verdichting toeneemt, naarmate de grond langer als bouwland wordt gebruikt.
Dat indezetabelhetverloopnietregelmatigis,moet worden toegeschreven aanhetten
delegeringe aantal waarnemingen, aan verschillen in uitgangstoestand en structuurverbeterendeingrepen.Watditindepraktijk betekent,illustrerendefiguren 2en 3.In figuur
2iseen representatief kaartfragment van het onderzochte gebied weergegeven, waarin
hoofdzakelijk aflopende lichte en zware zavelgronden voorkomen (legenda-eenheden
Mnl51A en Mn251A). Uit figuur 3blijkt dat enerzijds de structuurtoestand van de
bovengronden van de bouwlanden binnen beide legenda-eenheden perceelsgewijs een
grote variabiliteit vertoont, anderzijds een zelfde verdichtingsgraad in de bovengronden aanwezig kan zijn in verschillende legenda-eenheden. Dit betekent dat bij diverse
onderzoekingen, zoals hydrologisch simulatieonderzoek, niet zonder meer uitgegaan
Tabel 1. Percentages verdichte percelen na < 12, 12-21, 22^14 of > 44jaar bouwlandgebruik. Tussen
haakjes het aantal waarnemingen (percelen).
Mate van
verdichting

Geen verdichting
Zwakke verdichting
Matige verdichting
Sterke verdichting

Aantal jaren bouwlandgebruik
< 12

12-21

22-44

> 44

> 40%,
(32)
25-10
(23)
5-15
(10)
15-25
(12)

25-40
(5)
25^10
(5)
25^t0
(6)
15-25
(4)

15-25%
(3)
25-40
(6)
25^10
(7)
5-15
(2)

<5%
(6)
15-25
(47)
> 40
(85)
25^10
(63)
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vindt plaats in het raam van een internationale werkgroep. Een gemeenschappelijke
publikatie voor de verwering van olivijn kwam gereed en isgepubliceerd in Pédologie.
In het onderzoek naar nieuwe submicroscopische technieken dat samen met de
Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL) wordt verricht, is dit jaar
met succes geëxperimenteerd met LAMMA (Laser Microprobe Mass Analyzer). Het
bleek metdezeapparatuur mogelijk deaanwezigheid vansporeëlementen opzeersnelle
wijze in slijpplaten vast te stellen.
Doordat de in het vorigejaarverslag genoemde hoofdstukken over carbonaten en
zouten veel omvangrijker zijn geworden dan wasvoorzien, ishet werk aan het manuscript van de Soil Survey Paper voor de Egyptische gronden uitgelopen, zodat het
complete manuscript eerst in 1980gereed komt.
Er werd een begin gemaakt met het micromorfologisch onderzoek van een zestigtal
'Benchmark Soils' uit India (± 250 grote slijpplaten). Het doel van dit onderzoek is
tweeledig: (1)de resultaten zullen dienen als referentiemateriaal voor de uitbouw van
stelselmatig micromorfologisch bodemonderzoek in India, (2) de resultaten zullen
worden opgenomen ineenboek over Benchmark Soilsvan Indiaenindegidsenvoorde
excursies die gehouden zullen worden in India tijdens het twaalfde ISSS-congres.
Experimenten terconsolidatievan geologischemonumenten (geologisch belangrijke
profieldoorsneden) in het veld werden met succes afgesloten.
HISTORISCHE GEOGRAFIE EN CULTUURHISTORISCH
LANDSCHAPSONDERZOEK
Het werk van de afdeling was in het verslagjaar voornamelijk gericht op het afwerken van lopend onderzoek :in de eerste plaats het onderzoek van de ruilverkavelingsgebieden Baarle-Nassau en Baarderadeel, waartoe opdracht was verleend door de
Landinrichtingsdienst, in de tweede plaats de werkzaamheden samenhangend met de
cultuurhistorische inbreng inde Landinrichtingsstudie Midden-Brabant. Voor deruilverkaveling Baarle-Nassau is in het verslagjaar gewerkt aan het schrijven van de
rapporttekst. Daarin is enerzijds de legenda van de cultuurhistorische inventarisatiekaart toegelicht, terwijl anderzijds vrij uitvoerig is ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het cultuurlandschap. Na een algemeen historisch gedeelte is in dit
verband aandacht besteed aan de historisch gegroeide nederzettingsstructuur.
Bij de ruilverkaveling Baarderadeel is in het verslagjaar veel tijd gestoken in het
gereedmaken van de zogenaamde functioneel-genetische kaart (bijlage 2van het rapport). Daarin zijn alle lijnvormige relicten die in het onderzoeksgebied voorkomen,
onderscheiden naar hun bestaansreden (functionele achtergrond) en naar hun
ontstaansmoment (historisch-genetische achtergrond).Inhet verslagjaar isbovendien,
inconcept, eenuitvoerige rapportering gereedgekomen, waarin nadelegendabeschrijvingzeerveelaandacht isbesteed aandeontginningsgeschiedenis vanhet onderzoeksgebied.Daarbij isinruimemategebruikgemaakt van archeologische,naamkundige en
28

kerkhistorische gegevens. Een en ander heeft geleid tot nieuwe inzichten inde ontwikkelingvan het Frieseterpenlandschap, met name met betrekking tot deouderdom van
de bewoning en van de percelering. Verwacht wordt dat medio 1980 het rapport kan
worden uitgebracht.
Binnen het kader van de Landinrichtingsstudie Midden-Brabant werd in 1979opde
ingeslagen weg voortgegaan. Een beknopt verslag van dit project is opgenomen in het
hoofdstuk Interinstitutionele projecten.
Een niet geringe inbreng heeft de afdeling in het verslagjaar gehad in de beraadslagingenbinnen dewerkgroep Landschapstypologie vande Natuurwetenschappelijke
Commissie van de Natuurbeschermingsraad. Deze werkgroep, bestaande uit
historisch-geografen uit Nederland, heeft gewerkt aan een typologie van perceels- en
bewoningsvormen. Ten behoeve van deze werkgroep is gedurende de laatste drie
maanden van het verslagjaar een stagiair bij de Stichting voor Bodemkartering belast
met het inventariseren van bestaande typologieën van perceels- en bewoningsvormen
en met het verder uitbouwen van de door de werkgroep samengestelde typologieën.
FYSIOGNOMISCHLANDSCHAPSONDERZOEK
In 1979 is het eerste project gereedgekomen dat geheel is afgewerkt volgens het
'Informatiesysteem Landschapsbeeld'. Dit project, waarvan in het vorige verslag al
melding is gemaakt, is de Landschapskartering 's-Gravenwoude, uitgevoerd voor de
Provinciale Planologische Dienst van Zuid-Holland. De landschapsgegevens zijn in
hetveldverzameld opeentopografische basis,schaal 1:10000,vervolgensingevoerd in
hetComputervision-systeem enna programmering en verwerking automatisch uitgetekend. Er zijn vier verschillende soorten kaarten gemaakt (in totaal 20 stuks):
- selectiekaarten meteengedeelteuithettotalebestand,zonderdatdaarin veranderingen hebben plaatsgevonden (o.a. alle begroeiingselementen met hoogteklassen);
- simulatiekaarten, waarop de zichtbaarheid van bepaalde, bestaande of aan te brengen elementen is aangegeven of voorspeld (o.a. visuele verstedelijking);
- classificatiekaarten met een indeling van het landschap in typen die vlakmatig zijn
weergegeven (o.a. ruimtelijke schaal van het landschap);
- interpretatiekaarten waarop landschapsgegevens zijn gecombineerd tot geschiktheidsklassen (in dit project: voor wandelen).
Behalve deze technische indeling van kaartsoorten, wordt een indeling naar
toepassingsgebied gegeven. Behandeld worden: streekplan, bestemmingsplan, landinrichting, recreatie, landschapsbeheer en overige toepassingen in planning. Het gewenste toepassingsgebied heeft implicaties voor de kaartsoort en deze weer voor de te
gebruiken computerprogramma's enuiteindelijk voordeinhoud van het basisbestand.
Het is dan ook van belang gebleken bij het begin van de landschapsopname al enig
inzicht te hebben in het totale pakket van te vervaardigen kaarten.
Inhet verslagjaar isook delandschapsopname voor tweeandere opdrachtprojecten
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voltooid: Twente(135000ha)enHoekscheWaard-Noord/IJsselmonde-Oost (9000ha).
De invoer van de laatste bladen van Twente waseind 1979gereed. Zoals in het vorige
verslag reeds is vermeld, worden drie series kaarten vervaardigd:
A - basiskaarten, zoals alle begroeiingselementen en hun hoogteklassen;
B - landschappelijk-landbouwkundig gerichte interpretatiekaarten, bijvoorbeeld de
kwaliteit van begroeiingslijnelementen;
C - ecologisch gerichte kaarten met selecties van elementen waarin bepaalde (combinaties van) boomsoorten domineren.
Verschillende selectiekaarten uit de A- en C-serie van de eerste bladen zijn aan de
opdrachtgever, de Provinciale Planologische Dienst van Overijssel, afgeleverd. De
kaarten uit de B-serie laten langer op zich wachten, omdat zich hier het probleem
voordoet van de randvlakken die door kaartbladgrenzen doorsneden worden en pas
kunnenworden geclassificeerd alsalleaanliggenderandvlakken opomringende bladen
ook in de database zijn opgenomen. Naar verwachting kan de aflevering van het
project Twente in de zomer van 1980 plaatshebben. Dit geldt ook voor het reeds
genoemde kleinere project Hoeksche Waard en tevens voor Ede, waarvan eind 1979
eendetailopname van deliggingenkenmerken van houtwallen en solitaire boomgroepen in het agrarische gebied is gestart. De te vervaardigen kaarten van Ede worden
gericht op gebruik ten behoeve van de voorbereiding van het herziene bestemmingsplan buitengebied.
De voorbereidingen voor de 'hoofdpublikatie' over het Informatiesysteem
Landschapsbeeld namen meer tijd dan verwacht was. Besloten is, naast een inhoudelijk, vooral op de toepassing in de ruimtelijke planning gericht gedeelte, een meer
technisch deeloptenemen waarin eenverantwoording wordt gegeven vande gebruikte
Computervision-apparatuur en -programmatuur, de laatste zowel bestaand alsuitgebreid en gewijzigd ten behoeve van de landschapskartering. Gestreefd wordt naar
publikatie vanhetrapport indezomer van 1980.Ten behoevevandediscussieovereen
systeem voor landschapsbeeldkartering van Nederland zalhet rapport worden aangeboden aan de leden van de Adviesgroep ad hoc Landschapskartering naar visuele
kenmerken.
OECOLOGISCH LANDSCHAPSONDERZOEK
De werkzaamheden in de werkgroep Ecologie van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland zijn afgesloten met een rapport van J. F. Bannink enJ. C.
Pape: Enigegegevens betreffende debodemgesteldheid van denatuurterreinen Empesé en Tondense heide, Koolmansdijk en Nijkampsheide. Het onderzoek is voornamelijk verricht aan raaien. Per terrein zijn beschreven de ligging, de geologische en
bodemgesteldheid inderaaien,deresultaten van grondmonsteranalyses endevochtleverantie (de laatste door Ing. H. C. van Heesen en Dr. Ir. J. Bouma); ook is een
beschouwinggegevenmetbetrekkingtotdesamenhangtussen bodemgesteldheid ende
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vegetatie.Hetrapport heeft alsbouwsteen gediend voor hetrapport 'Een systeembenadering voor de waterhuishouding van Gelderland' van de Provinciale Waterstaat van
Gelderland.
Voor het onderzoek naar de relatie tussen vegetatie en bodemvruchtbaarheid en
naar de relatie tussen vegetatie en hydrologie zijn in het verslagjaar de vegetatieopnamen gerangschikt en zijn grondmonsters genomen bijdeverschillende vegetaties.
De bemonstering vond plaats aan de minerale A-laag direct onder het strooisel.
Hoewelnognietallegegevensbinnenzijn,isdevoorlopigeindrukdatdezemonsterseen
goede karakteristiek geven van de aard van de groeiplaats.
INFORMATIESYSTEEM AARDWETENSCHAPPEN (INFA)
In het afgelopen jaar isvooral tijd besteed aan deconsolidatie van de werkzaamheden. Ook iseen duidelijk zicht verkregen op de mogelijkheden van het informatiesysteemvoor dedeelnemende diensten. Hierdoor ishet mogelijk geworden eenvisieopde
langere termijn te ontwikkelen, met duidelijke prioriteiten.
De samenwerking van de Stichting voor Bodemkartering en de Rijks Geologische
Dienst is in het verslagjaar produktief geweest: Stiboka profiteerde vooral van de
technische ontwikkelingen in de boorstaatverwerking bij de RGD, terwijl de RGD
vooral profijt heeft gehad van de ontwikkelingen in de automatische kartografie
binnen Stiboka. Ook bij het verkrijgen en exploiteren van externe contacten heeft de
samenwerking een gunstige invloed gehad.
De opbouw van de landelijke aardkundige bestanden isnu definitiefin gang gezet.
Voordeinvoer van bodemkundige gegevenswordt geput uitdeopde Bodemkaart van
Nederland, schaal 1:50000, vastgelegde gegevens.De gegevens van de diepere ondergrond worden vastgelegd door invoer van grote aantallen boorstaten. Veel van de
verwerkingsactiviteiten zijn routinematig en van tijdelijke aard, zodat vrij veelvan dit
werk kan worden uitbesteed. Desondanks is de permanente personele basis van het
informatiesysteem nog te klein ten opzichte van de omvang van de taken.
Bodemkartering. In het verslagjaar is voornamelijk gewerkt aan twee grote projecten.
Teneerstezijn vieropdrachten voorlandschapsbeeldkartering behandeld. Eenervanis
afgesloten ('s-Gravenwoude); zij was bovendien de eerste geheel met de computer
uitgevoerde opdracht. De technische ontwikkelingen (onder meer de simulatie van
visueleinvloed)voorditsoortkarteringen werden afgesloten engerapporteerd (zieook
het verslag van de afdeling Fysiognomisch Landschapsonderzoek). Het zeer grote
Twente-project legde een niet geheel voorzien beslag op het systeem. De daarin opgedane ervaring maakt echter toekomstige ramingen veel beter mogelijk.
Ten tweede werd de computer-behandeling van gepubliceerde bodemkaarten
(schaal 1:50000)geoperationaliseerd, waarbij denoodzakelijk geachte kartografische
kwaliteitwordtverkregen door degroteinzetvandebetrokken computer-kartografen.
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systeem worden toegevoegd, hetgeen een grote zorg voor het onderhoud wegneemt.
Hardware. Het bij Stiboka in gebruik zijnde kartografische Computervision-systeem
werd uitgebreid meteentweedewerkstation en grotere schijveneenheid. Voor speciale
kartografische taken werd ook gebruikgemaakt van de CDS-Computer van 1WISTNO en incidenteel ook van de CDC-Computer van de Rijksuniversiteit van Utrecht
en van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Voorts is een bescheiden begin gemaakt met het werken op het systeem van het Rijks Computercentrum te Apeldoorn.
NUMERIEKE CLASSIFICATIE
De afdeling assisteerde in het verslagjaar bij de volgende onderzoekprojecten :
Karteringsmethodieken Laren. Het Larenproject, waarin verschillende methoden van
bodemkartering metelkaar worden vergeleken,heeft eenomvangrijk gegevensbestand
opgeleverd. In 1979 is vooral gewerkt aan de analyse ervan, waarbij de statistische
assistentie vooral bestond uit:
- in overleg met de projectleider kiezen van schattingsprocedures,
- opstellen van specificaties voor berekeningen en uitvoer,
- samen met de projectleider steekproefsgewijs controleren van de berekeningen,
- hulp bij de interpretatie van de onderzoekresultaten.
Bodemkaart enmilieugradiënt. Ten behoevevanderapportering inhetonderzoek naar
de relaties tussen vegetatie en bodem werd het statistische deel van het onderzoek
beschreven. Bovendien werd deelgenomen aan besprekingen met externe deskundigen
over eventuele verdere analyse van de beschikbare gegevens en over de opzet van
toekomstig onderzoek.
Vroegheid kleigronden. Ten behoeve van het onderzoek naar variaties van enkele
bodemfysische parameters diedeonverzadigde doorlatendheid van kleigronden bepalen,ishulpgeboden bij deanalyse van degegevensen bij het schrijven van een artikel.
Chemischeenmineralogische karakterisering Ned. gronden. Er isin het verslagjaar een
begin gemaakt met de analyse van de gegevens van onderzoek naar de kationenadsorptie-capaciteit van klei- en zavelgronden.
Structuurstabiliteit zuidwestelijke zeekleigronden. Er is medewerking verleend bij de
rapportering van het onderzoek naar hetverband tussen bodemeigenschappen, weersgesteldheid, grondwaterregime en grondbewerking enerzijds en het optreden van verslemping van zeekleigronden anderzijds.
Steekproef perceelsvormen. Voor een landelijke inventarisatie van (veranderingen in)
perceelsvormen isgeadviseerd bij het kiezen van een steekproefopzet en -grootte.
Voorts ismedewerking verleend bij statistisch rekenwerk en zijn diverse incidentele
adviezen verstrekt aancollega'svandeStichtingvoor Bodemkartering, onder meerten
behoeve van het pF-onderzoek, het onderzoek naar de bespeelbaarheid van sportvelden en het onderzoek naar de grondwaterstand en zijn fluctuatie (Gt-onderzoek).
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