D E KARTERINGSGEBIEDEN
VAN DE STICHTING V O O R BODEMKARTERING
The Survey Areas of the Soil Survey Institute

Een overzicht wordt gegevenvan de werkzaamheden in de diverse karteringsgebieden gedurende de periode van 1 januari 1956 tot 1 januari 1959. Het
sluit aan bij Boor en Spade VIII. Getracht is een en ander zo kort mogelijk
weer te geven.
De karteringsgebieden zijn provinciegewijs ingedeeld.
De leiding berust in de regel bij de provinciale karteringsleiders, behalve
bij de karteringen, die ressorteren onder de Afdeling Opdrachten. Deze afdeling stond onder leiding van Ir. R. P. H. P. v. d. Schans en werd in de
loop van 1957 overgenomen door Ir. J. Zandbergen. Per 1 augustus 1958
wordt deze functie waargenomen door Ir. J. C. Pape. Een aantal van deze
karteringen kon worden aangepast bij de provinciale grote karteringen en
uitgevoerd onder leiding van de betreffende karteringsleider.
O p nevenstaand kaartje (fig. 1) zijn de stand en het stadium van uitvoering van de karteringen per l januari 1959 aangegeven.
A. P R O V I N C I E G R O N I N G E N

A3. Het Oldambt
De Directie Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening gaf opdracht tot het karteren van dit gebied. De
opname begon in 1949, onder leiding van Ir. L. A. H. de Smet, met een
studie van de oudere polders in de vroegere Dollardinhammen. Het schiereiland van Winschoten en de jongere polders werden later er bij betrokken,
waardoor de totale oppervlakte ca. 34.000 ha werd.
Samenwerking vond plaats met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor
het uitvoeren van een aantal detailkarteringen.
Na beëindiging van het veldwerk en het vervaardigen van de kaarten werd
nog onderzoek verricht naar structuur en bewortelbaarheid, waarvoor contact opgenomen werd met Dr. Ir. A. Jongerius, Dr. M. A. J. Goedewaagen
en Dr. J.J. Schuurman. Tevens werden veenlagen bemonsterd en onderzocht
door Professor Dr. F. Florschutz.
Momenteel wordt het rapport met de bijbehorende kaarten, dat als publikatie in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen zal verschijnen, voor de druk gereedgemaakt.

A7. Oude Veenkoloniën
Deze kartering wordt uitgevoerd in opdracht van de Directie Akker- en
Weidebouw in verband met de mogelijkheid tot herontginning.
I n 1952 nam het veldwerk een aanvang onder leiding van Ir. L. A. H. de
Smet. De totale oppervlakte, 10.000 ha, was in 1957 gekarteerd.
Naast het eigenlijke karteringswerk werden, in samenwerking met de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Veendam, gewassenopnamen en enquêtes gehouden op proefpercelen. Eveneens was er contact met het Instilingsonderzoek. Voor de Nederlandsche Kali-Import Maatschappij werd

een 90-tal aardappelproefveldjes gekarteerd. Aanvullend onderzoek voor
hydrologie, beworteling en grondverbetering werd verricht.
Met het uitwerken van de gegevens werd een begin gemaakt.

A8. L.E.I.-bedrijven Groningen
I n opdracht van de Directie Arbeidsvoorziening wordt een aantal typebedrijven in de Groningse Veenkoloniën gekarteerd onder leiding van Ir. L. A.
H. de Smet.
Het doel van deze kartering is de waardevermeerdering als gevolg van cultuurtechnische verbeteringen te bepalen en als voorbeeld te laten dienen voor
verdere herontginning van de veenkoloniale gronden.
Van een tweetal bedrijven onder Wildervank en een drietal bedrijven
onder Veendam kwamen de interne rapporten en kaarten gereed. Besloten
werd om alle L.E.1.-bedrijven te karteren, waarbij de Afdeling Landclassificatie zal assisteren.

AIO. @intocht
Door de Cultuurtechnische Dienst werd opdracht gegeven een bodemkundig
onderzoek te verrichten in het Marnegebied ten behoeve van een eventuele
ruilverkaveling.
Het te karteren gebied is ca. 1700 ha groot en er is geboord met een dichtheid van I boring per ha. Bruikbare gegevens werden verkregen van de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Noord-Groningen en van het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen.
Afgeleverd werden een intern rapport, een globale overzichtskaart, een
bodemkaart, een bouwvoorzwaartekaart, een zwaartekaart van de ondergrond, een kalkdieptekaart en een zanddieptekaart.
Als studiekartering wordt in het Marnegebied verder gewerkt in 1958.

A l l . Boerderij te Bedum
Een kartering van een object van de Tuinbouwstichting Bedum ter vaststelling van de geschiktheid voor tuinbouwgewassen en voor eventueel aan te
brengen grondverbeteringen, werd aangevraagd door de Rijkstuinbouwconsulent. Het doel is deze boerderij, groot 45 ha, te bestemmen voor tuinbouw.
De detailkartering werd uitgevoerd in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap, dat tevens het rapport met bijbehorende kaarten
samenstelde.

A12. Bouwterrein Haren
Het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen vroeg een kartering
aan van een object (ca. 200 ha) te Haren, ten einde de geschiktheid voor
akker- en weidebouw en tuinbouw vast te stellen voor nieuwbouw en aanleg
van proefvelden.
De detailkartering geschiedde in samenwerking met genoemd instituut.
Een rapport en een bodemkaart met diverse afgeleide kaarten kwamen in
concept gereed.

A13. Bodemgeschiktheid voor de tuinbouw Noord-Groningen
I n opdracht van de Stichting ,,Noord-Groningen" en het L.E.I. werd van
het gebied ten noorden van het Eemskanaal en het Starkenborchkanaal een
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onderzoek ingesteld naar de bodemgeschiktheid voor tuinbouw onder leiding van Ir. L. A. H. de Smet.
Het rapport met kaarten werd in augustus 1958 afgeleverd.
B. P R O V I N C I E F R I E S L A N D

BI. Het knipgebied rond Tzum
Deze kartering diende als studie van de knipgronden, over een oppervlakte
van ca. 13.500 ha. Het veldwerk onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos
kwam in 1953 gereed.
Van de gemeente Hennaarderadeel werd een bodemgeschiktheidskaart
vervaardigd. Studie werd nog verricht naar het wezen en ontstaan van de
knipklei en analyseresultaten werden verwerkt.
Van het gekarteerde gebied is een intern rapport verschenen.

BZ. Friese Wouden
In opdracht van de Directie Akker- en Weidebouw werd in 1948, onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos ,met de karteringswerkzaamheden begonnen. De detailopamen van ca. 4400 ha, waarbij de land- en tuinbouwkundige mogelijkheden voor intensivering van het kleine boerenbedrijf nader
werden bezien, kwam gereed. Een bodemkaart werd samengesteld.
Door Ir. J. Cnossen werd in 1956 en 1957 veel profielstudie verricht, ter"j1 de gegevens van 240 proefveldjes voor het bodemvruchtbaarheidsonderzoek van Dr. Ir. Th. J. Ferrari werden verwerkt.
van Friesland kwam gereed. I n 1958 zal
Een artikel over het
deze kartering worden voortgezet.

B1.l. Fels- en Bitterlagen
De RijI~sIandbouwconsulentte Drachten gaf opdracht een gebied groot ca.
10.000 ha in overzicht te karteren.
In 1953 begonnen de werkzaamheden onder leiding va? Ir. J. Cnossen,
maar werden in hetzelfde jaar overgedragen aan de Afdeling Opdrachten,
onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans.
I n overleg met de ~ i j k ~ l ~ ~ d b o u w c o n ~werd
u l e nbesloten
t
de opdracht in
te trekken en
een zeer globale overzi.chtskaart schaal 1 : 50.000 te verVaardigen van die gebieden, die door een bitter- enlof veenlaag zijn gestoord.
Het interne rapport met kaarten is in 1958 verschenen.
'

BIB. Achtkar~pelen
Ten behoeve van plannen voor het verbeteren van de wa%rstaatkundige
toestand in de gemeente Achtkarspelen werd door de Dlrec~leArbeidsvoor&ning opdracht gegeven ca. 4000 ha in gedetul1leerd overzicht te karteren.
Aanvankelijk stond de kartering onder leiding van Ir. J. Cnossen, later
onder Ir. R. p. H. p. van der Schans. Het veldwerk kwam ln 1955 gereed en
het interne rapport, met bodemkaart en O.a. humusdiktekaart en keileemdeptekaart, verscheen in 1957.
B20. Mondingsgebied Boorne
Begin 1954 werd een begin gemaakt met de kaftering van het studie-object
Mondingsgebied van de Boorne in de voormalige Middelzee.
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De opname geschiedde aanvankelijk op schaal 1 : 10.000, maar in 1956
werd overgegaan op schaal 1 : 25.000, om in kortere tijd een grotere oppervlakte te kunnen karteren. O m een globaal inzicht in de opbouw van het gebied te verkrijgen, werd een verkenning verricht ten noorden en ten zuiden
van Akkrum.
Analyseresultaten werden verwerkt en bestudeerd, terwijl tevens studie gemaakt is van de genese van het gebied. Het geheel staat onder leiding van Ir.
J. Cnossen. De werkzaamheden zullen in 1958 worden afgerond.
B21. Drachten, gemeente Smallingerland
I n aansluiting op de kartering rond Drachten, die in 1955 gereed kwam, verleende het gemeentebestuur van Smallingerland een aanvullende opdracht
van ca. 300 ha.
Het betrof een strook ten zuiden van Drachten, die in gedetailleerd overzicht gekarteerd is, ten behoeve van de stadsuitbreiding. De leiding berustte
bij Ir. R. P. H. P. van der Schans. De aanvullende kaarten (bodemkaart,
bouwtechnische kaart en keileemdieptekaart) en het rapport kwamen gereed.
B22. Garijp- Wartena
Voor een eventuele ruilverkaveling in dit gebied gaf de Cultuurtechnische
Dienst opdracht tot het karteren van een gebied van ca. 9620 ha, met een
intensiteit van 1 à 2 boringen per ha.
De kartering stond onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. Een
intern rapport met bodemkaart, zanddieptekaart, keileemdieptekaart, kaart
aangevende de dikte van het humeuze dek van het zandgebied en een boorpuntenkaart werden uitgebracht.
B23. Dantumadeel
Door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dantumadeel werd opdracht gegeven een globale Mei-inventarisatie uit te voeren in enkele delen
van de gemeente ten behoeve van eventuele vestiging van een kleiverwerkende industrie.
Het veldwerk, over een oppervlakte van ca. 450 ha, werd uitgevoerd onder
leiding van Ir. J. Cnossen en Ir. J. Zandbergen. Een rapport met een kleiinventarisatiekaart werd uitgebracht.
B24. Boerderij 't Vierhuis, gemeente Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden gaf opdracht de boerderij 't Vierhuis, groot 45 ha,
te karteren en een bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw samen te
stellen.
De kartering geschiedde onder leiding van Ir. J. Zandbergen. Een rapport
met bijbehorende kaarten kwam in concept gereed.
B25. Linde-@d
I n opdracht van de Cultuurtechnische Dienst en ten behoeve van de ruilverkaveling Linde-Zuid werd dit gebied, groot 6180 ha, gekarteerd. De
leiding berustte bij Ir. J. Zandbergen en later bij Ir. J. C. Pape. Het rapport
wordt in 1959 uitgebracht.

D. PROVINCIE DRENTE

0 2 . Delen van de gemeenten Rolde en Borger
In opdracht van de Afdeling Agrarische Plannen van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, werd een kartering verricht in de
gemeenten Rolde en Borger. De opname begon in 1949 onder leiding van
Dr. Ir. H. C. de Roo. Na diens vertrek werden de rapporten afgesloten door
Ir. G. G. L. Steur.
De resultaten van deze kartering werden samengevat in een tweetal interne
rapporten, waarvan het rapport Borger met bodemkaart inmiddels is gereedgekomen. Het rapport van Rolde is praktisch gereed.

Dg. <uidoost-Drente
Door de Directie van Akker- en Weidebouw werd opdracht gegeven een gebied, groot ca. 30.000 ha, te karteren. Begonnen werd in 1954 onder leiding
van Ir. B. van Heuveln. Er werd afzonderlijk in de madelanden en in de dalgronden gekarteerd, terwijl tevens veel tijd aan studie in dit gebied werd besteed. De kartering zal in 1958 worden voortgezet.

Dil. L.E.1.-bedrijven in Drente
De Directie Arbeidsvoorziening verstrekte een opdracht om een aantal bedrijven te karteren in verband met de mogelijkheden tot herontginning. Een
zestal bedrijven werd uitgekozen en gekarteerd, onder leiding van Ir. B. van
Heuveln. Van de resultaten van deze bedrijfskarteringen werden kaarten uitgebracht.

012. Het madeland tussen SZeen en De Klenke
Van de Stichting Verbetering Madegraslanden Drente werd opdracht ontvangen ca. 780 ha madeland in gedetailleerd overzicht te karteren. De veldwerkzaamheden, onder leiding van Ir. B. van Heuveln, kwamen eind 1954
gereed. Een intern rapport werd uitgebracht in 1956. Bijgevoegd werden een
bodemkaart, een veenondergrondskaart en een landklassenkaart.
E. PROVINCIE OVERIJSSEL

Ez. 3Voordwest-Overijssel
Met het oog op de mogelijkheden voor ontginning en de vestiging van tuinbouw werd door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening opdracht gegeven een gebFd, groot 10.000 ha, te karteren. De karteringswerkzaamheden begonnen in 1949 onder leiding van Dr. Ir. J. C. F. M.
Haans en werden in 1953 beëindigd.
De resultaten zullen in een intern rapport worden samengevat.

E6. Salland
I n aansluiting op het karteringsgebied Dalfsen, Nieuwleusen en Wijhe werd
in 1952 begonnen met de kartering van-ca. 12.000 ha in Salland.
Deze kartering, een opdracht van Directie Akker- en Weidebouw, stond
onder leidinp van Dr. Ir.-T. C. F. M. Haans, maar werd in 1956 overgenomen
door Ir. M. Knibbe.
Van het proefbedrijf Heino werd een detailkartering uitgevoerd en de resultaten zijn in een intern rapport met een bodemkaart schaal 1 : 5000 uitgebracht.

De werkzaamheden werden stopgezet in verband met de Nebokartering,
schaal 1:200.000. De resultaten werden in een rapport met bodemkaart
samengevat door Ir. M. Knibbe.

ElO. Olst
Voor informatie over de landbouwkundigewaarde van de gronden ten noorden en ten zuiden van de bebouwde kom van Olst gaf het gemeentebestuur
van Olst opdracht 44 ha te karteren.
De kartering werd uitgevoerd onder leiding van Dr. Ir. J. C. F. M. Haans
en Ir. M. Knibbe. De resultaten werden vastgelegd in een intern rapport,
voorzien van een bodemkaart, een vochtklassenkaart en bodemgeschiktheidskaarten voor akker- en weidebouw en fruitteelt.
El l. Waterschai, Salland
Van het Bestuur van het Waterschap Salland werd opdracht verkregen tot
het vervaardigen van een globale bodemkaart 1 : 50.000 van ca. 30.000 ha
van het Waterschap Salland, ten behoeve van het waterbeheersingsplan.
De werkzaamheden stonden onder leiding van Ir. M. Knibbe. Afgeleverd
werd een intern rapport met een bodemkaart en een hydrologische kaart.
E12. ,?jnolle-Kampen
Voor eventuele niet-agrarische bestemmingen van het gebied Zwolle-Kampen, werd in opdracht van de Provinciale Planologische Dienst een kartering
uitgevoerd. De kartering, groot 10.000 ha, werd als verkenning uitgevoerd.
Een intern rapport met bodemkaart en bodemgeschiktheidskaarten voor
land- en tuinbouw werd in 1958 uitgebracht. Leiding: Ir. J. Zandbergen.
E13. Enschede
Ten behoeve van de stadsuitbreiding gaf de gemeente Enschede opdracht
een gordel rond de stad te karteren.
De kartering werd in gedetailleerd overzicht uitgevoerd onder leiding van
Ir. J. Zandbergen. De oppervlakte bedraagt 2400 ha. Het doel van deze kartering is gegevens te verkrijgen omtrent de geschiktheid voor akkerbouw,
weidebouw en tuinbouw, de grondwaterstanden en de geschiktheid voor de
aanleg van sportterreinen en plantsoenen.
Een intern rapport met bijbehorende kaarten is in 1958 uitgebracht.
E14. De Goorslagen in het Waterschap ,,De Schipbeek"
Het Waterschap ,,De Schipbeek" verleende in 1956 opdracht tot kartering
van ,,De Goorslagen'' in verband met te treffen maatregelen tegen wateroverlast. Het gebied groot f 350 ha werd in. 1956 onder leiding van Ir.
M. Knibbe opgenomen.
Het rapport met bodemkaart werd in april 1958 afgeleverd.
E15. Koekoekspolder
De Koekoekspolder, groot f 410 ha, werd in opdracht van het provinciaal
Bestuur van Overijssel gekarteerd onder leiding van Ir. J. Zandbergen. Het
veldwerk werd in 1958 beëindigd. Rapport met kaarten op schaal 1:10.000
wordt in 1959 opgeleverd.

M. P R O V I N C I E GELDERLAND

MIO. De gemeente Epe en een gedeelte van de gemeente Heerde
In opdracht van de Directie Akker- en Weidebouw werd een gebied, groot
15.000 ha, gekarteerd. De veldwerkzaamheden begonnen in 1947 en eindigden in 1948. De beste cultuurgronden werden eerst in kaart gebracht met het
oog op het uitbreidingsplan. Er werden ca. 1000 ha in detail en 14.000 ha in
overzicht opgenomen, het geheel onder leiding van Dr. Ir. W. J. van Liere.
De resultaten werden neergelegd in een publikatie die in 1956 verscheen in
de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
MII. Maas en Waal
Onder leiding van Dr. Ir. L. J. Pons werd een gebied van ca 24.000 ha gekarteerd, in opdracht van de Directie Arbeidsvoorziening. De karteringswerkzaamheden begonnen in 1947 en kwamen in 1950 gereed.
Een publikatie verscheen (in de reeks Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen, serie ,,Bodemkundige Studies") van de geologie, de bodemvorming en de waterstaatkundige ontwikkeling van het Land van Maas
en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen.
De resultaten van de eigenlijke kartering worden nog afzonderlijk gepubliceerd.
Mla. Randgebied van de toekomstige <uidoostpolder
In samenwerking met de Bodemkundige Afdeling van de Directie Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) en de Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst werd in opdracht van de Directie Noordoostpolder in
1948 begonnen met de kartering van het randgebied van de toekomstige
Zuidoostpolder. De werkzaamheden stonden onder leiding van Dr. Ir. W. J.
van Liere.
De resultaten werden, zonder kaarten, uitgebracht in een intern rapport.
.Midden-Gelderse Vallei
Deze kartering is een onderdeel van een door de Contactcommissie Bodemkartering opgezet bodemvruchtbaarheidsonderzoek, in opdracht van de
Directie Akker- en Weidebouw. In 1951 werd met de kartering begonnen
onder leiding
van Ir. R. P. H. P. van der Schans. Het veldwerk eindigde in
- o
1955.
Net gebied, groot 25.000 ha, omvat het Waterschap Barneveldse Beek en
gedeelten van de Heiligenberger- en Lunterse Beek. Van het gekarteerde gebied zal een publikatie verschijnen in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
Md.?. Tielerwaard-West
Door de Cultuurtechnische Dienst werd opdracht gegeven een kartering
uit te voeren in de Tielerwaard ten behoeve van een ruilverkaveling. De
veldwerkzaamheden begonnen in 1955 onder leiding van Ir. R. P. H. P.
van der Schans en kwamen in 1956 gereed. De afwerking van het rapport
geschiedde door Ir. P. van der Sluys. Uitgebracht werden een bodemkaart, een veendikte-dieptekaart en een bouwvoorzwaartekaart, benevens
een intern rapport. ,
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Hierna verrichtte Ir. P. van der Sluys nog bodemkundige studie. Tevens
werd de bodemkaart aangepast aan de kaartbladenkartering van Nederland,
schaal l : 50.000 en werden perceels- en bloknamen verzameld. Ook werden
enkele L.E.1.-bedrijfskarteringen uitgevoerd.

M45. Gemeente Doetinchem
Het gemeentebestuur van Doetinchem verleende opdracht tot het karteren
van de gehele gemeente, groot 5020 ha, ten einde gegevens te verkrijgen voor
het uitbreidingsplan. De veldwerkzaamheden werden verricht in 1955, onder
leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. I n 1956 kwam een intern rapport
met bodemkaart en bodemgeschiktheidskaarten voor land- en tuinbouw gereed.
M46. Over-Betuwe
De Cultuurtecl~nischeDienst gaf opdracht een gedeelte van de OverBetuwe te karteren, in verband met het opstellen van plannen voor een
ruilverkaveling en de daarmee gepaard gaande ontsluitings- en ontwateringswerken. De opname van het gebied, groot ca. 15.000 ha, begon eind 1955 en
werd in 1957 beëindigd. Het geheel stond onder leiding van Ir. R. P. H. P.
van der Schans en later onder Ir. J. Zandbergen.
De verwerking van de gegevens geschiedde in twee interne rapporten,
voorzien van een bodemkaart, een zanddieptekaart en een bouwvoorzwaartekaart. Het rapport van het gebied ten zuiden van de Linge is inmiddels
uitgebracht, terwijl dat van het noordelijk deel in 1958 gereedkwam.
M47. Noordwest- Veluwe
I n verband met de voorbereiding van een ruilverkaveling in het noordwestelijk deel van de Veluwe, met inbegrip van Kamperveen-Zalk, werd in opdracht van de Cultuurtechnische Dienst een kartering uitgevoerd. Het gebied is 17.575 ha groot. Alvorens de kartering begon, werd een verkenning
uitgevoerd en een globale bodemkaart schaal 1 :50.000 vervaardigd, benevens een rapport samengesteld.
De kartering werd uitgevoerd in 1956 en 1957 onder leiding van Ir. J.
Zandbergen en Ir. G. J. W. Westerveld. I n 1958 werd een intern rapport
met bijbehorende kaarten uitgebracht.
M48. Delen van de gemeente Ede
De Directie van de Gemeentewerken te Ede gaf opdracht enkele delen westelijk van Ede te karteren met het oog op mogelijke uitbreiding van het dorp
in deze richting. Het gebied, groot 265 ha, is in gedetailleerd overzicht opgenomen, onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. Een intern rapport
met een bodemkaart en een landbouwgeschiktheidskaart kwam gereed.
M51. Arkemheen
Het ruilverkavelingsgebied Arkemheen, groot 3.040 ha, werd in opdracht
van de Cultuurtechnische Dienst onder leiding van Ir. Zandbergen gekarteerd. Het veldwerk kwam in 1958 gereed. Het rapport met kaarten op
schaal 1 : 10.000 wordt in 1959 afgeleverd.

M52. Landbouwkundige waarderingstabel en bodemgeschiktheidrkaartgemeente Elst
In opdracht van genoemde gemeente werd een landbouwkundige waarderingstabel en een bodemgeschiktheidskaart samengesteld, gebaseerd op
de bestaande bodemkaart 1 : 10.000 van de Over-Betuwe.
Aflevering vond in 1958 plaats.
M53. Proefterrein van het Instituut voor Cultuurtechziek en Waterhuishouding
Dit proefterrein, groot 10 ha, gelegen in de gemeente Renkum, werd in
1958 gekarteerd onder leiding van Ir. J. C. Pape.
L. P R O V I N C I E U T R E C H T

L5. Groot-Mijdrecht
Door de ~ i i e c t i eArbeidsvoorziening werd opdracht gegeven in de polder
Groot-Mijdrecht een bodemkartering uit te voeren in verband met verbeteringsmogelijkheden. De veldwerkzaamheden begonnen in 1953 en kwamen
in 1954 gereed. Het geheel stond onder leiding van Dr. Ir. L. J. Pons.
I n 1957 verscheen een intern rapport voorzien van een kaart, waarop de
dikte en de ligging ten opzichte van N.A.P. van de goede klei staat aangegeven. Hierop moest speciaal worden gelet in verband met de mogelgke
cultuurtechnische verbeteringen.
L8. L~nebur~erwaard
( Wijk bij Duurstede)
De N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Waalsteenfabrieken te Bilthoven
verleende opdracht voor het opnemen van de beschikbare hoeveelheid klei
op een complex uiterwaarden groot 5 ha en op een complex binnendijkse
gronden ter grootte van 15 ha.
De kartering werd verricht onder leiding van Ir. J. Zandbergen. Het rapport met kleidiktekaart kwam gereed.
G. P R O V I N C I E NOORD-HOLLAND

Gd. Geestmerambacht
In opdracht van de Directie Agrarische Plannen werd ten behoeve van de
tuinbouw en de bedrijfssanering een kartering uitgevoerd van ca. 6600 ha.
De veldwerkzaamheden onder leiding van Ir. P. du Burck begonnen in 1948
en eindigden in 1951. Begin 1958 verscheen het rapport met bijbehorende
kaarten in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
G7. Breezand-Koegras
Door de Directie van de Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw, Visser$ en Voedselvoorziening werd opdracht verstrekt een gebied groot 1000
ha te karteren, ten einde de geschiktheid voor bloemencultuur na te gaan.
Het gebied bestaat voornamelijk uit jonge zeezand- en duinzandgronden. De
kartering begon in 1950 onder leiding van Ir. P. du Burck. De bestudering
van verschillende problemen wordt nog voortgezet.
G9. Het Grooislag
De Cultuurtechnische Dienst gaf opdracht een kartering te verrichten ten
behoeve van een eventuele ruilverkaveling. Het gebied, groot 6600 ha, werd
opgenomen van 1952 tot en met 1955 onder leiding van Ir. P. J. Ente. De
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resultaten worden gepubliceerd in de reeks Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen (1959).

Gll. Verkenning van het zuidelijk deel van de provincie Noord-Holland
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland gaven opdracht een
globale verkenning uit te voeren in het nog niet gekarteerde deel van de
provincie, bezuiden de lijn Akersloot-Purmerend-Edam.
Het doel was aan te geven, waar grotere aaneengesloten complexen goede
land- en tuinbouwgronden liggen. De werkzaamheden stonden onder leiding
van Dr. Ir. L. J. Pons, terwijl de Heer J. A. Hulshof het tuinbouwkundige
deel verzorgde.
Een intern rapport, voorzien van een bodemkundige verkenningskaart,
een voorlopige bodemgeschiktheidskaart voor de landbouw, een bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw en een polderkaart, kwam in 1957
gereed.
G13. Polder Waterland
I n verband met de voorbereiding van een ruilverkaveling werd door de Cultuurtechnische Dienst opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de
bodemgesteldheid van de polder Waterland, groot ca. 9000 ha.
Het geheel staat onder leiding van Dr. Ir. L. J. Pons. Een intern rapport
zal in 1959 verschijnen.
G16. Verkenning van het middengedeelte van de provincie Noord-Holland
In aansluiting op de kartering van het zuidelijk deel van Noord-Holland
(G11) werd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland opdracht gegeven het middengedeelte van deze provincie bodemkundig te verkennen.
De veldwerkzaamheden begonnen in 1954 en eindigden eind 1955. De algehele leiding berustte bij Dr. Ir. L. J. Pons, terwijl de Heer J. A. Hulshof het
tuinbouwkundige deel verzorgde. Een intern rapport, o.a. voorzien van
bodemgeschiktheidskaarten voor land- en tuinbouw, kwam in 1957 gereed.
G17. Twiskepolder
Door de Provinciale Waterstaat Noord-Holland (voor de Afdeling Domeinen
van het Ministerie van Financiën) werd opdracht gegeven tot het karteren
van de Twiskepolder, groot 150 ha, om een inzicht te verkrijgen in de tuinbouwkundige mogelijkheden van deze polder. Bij de uitvoering bleek, dat
een groot aantal boringen nodig zou zijn, terwijl de tuinbouwkundige mogelijkheden zeer beperkt zijn. Daarom werd besloten een interim rapport
samen te stellen, dat afgeleverd is aan Domeinen. De leiding van de werkzaamheden berustte bij Ir. R. P. IE. P. van der Schans.
Gl8. zijpe
In aansluiting op de kartering Breezand-Koegras gaf de Directie Tuinbouw
opdracht een kartering in het gebied Zijpe te beginnen. Er werd zowel veldwerk verricht als studie gemaakt van bodemvorming, hydrologie en structuur.
Het onderzoek onder leiding van Ir. P. du Burck wordt voortgezet.

G20. Delen van de gemeente Den Helder
Van Gemeentewerken Den Helder werd opdracht ontvangen twee gebieden

binnen de gemeente te karteren in verband met de verplaatsing van enkele
tuinbouwbedrijven en de opzet van een nieuw uitbreidingsplan. De kartering, groot 300 ha, stond onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans.
Een intern rapport, voorzien van een bodemkaart en bodemgeschiktheidskaarten voor groenteteelt en bollenteelt, werd uitgebracht.
G21. Raaien Noord-Holland
In verband met de drooglegging van de Markerwaard werd door de Dienst
Zuiderzeewerken opdracht gegeven de bodemgesteldheid van enkele raaien
te onderzoeken, e.e.a. met het oog op de te verwachten klink in de Markerwaard en de invloed van de drooglegging op het oude land van NoordHolland. Het onderzoek staat onder leiding van Dr. Ir. L. J. Pons.
H. P R O V I N C I E ZUID-HOLLAND

H12. zuid-Hollandre Eilanden, tuinbouwcentra
Een detailkartering van een aantal tuinbouwgebieden wordt in samenweruitgevoerd. Aanvankelijk stonden
king met de Tuinbouwvoorlichtingsdie11~t
de werkzaamheden onder leiding van Dr. Ir. K. van der Meer, thans onder
Ir. J. van der Linde.
Van de kartering op Voorne, ten westen van het kanaal, kwam een tuinb~uwclassificatiekaartgereed. I n 1959 zal het werk worden voortgezet.
RIB. De V$j%eerenlanden
In opdracht van en in samenwerking met de Cultuurtechnische Dienst
werd onder leiding van Dr. Ir. L. J. Pons in 1951 een overzichtskarteringvan
ca. 13.000 ha verricht, ten behoeve van een ontwateringsplan. Eveneens in
1951 kwam een voorlopig rapport gereed.
Hoewel aanvankelijk besloten was de resultaten niet te publiceren, wordt
thans een publikatie in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen gereed gemaakt. De auteurs zijn Ir. Th. A. de Boer (van het Proefstation voor Akker- en Weidebouw) en Dr. Ir. L.J. Pons.

H.O. De Alblasserwaard
Het ongeveer 20.000 ha grote gebied wordt in overzicht gekarteerd ten behoeve van de intensivering van de landbouw.
Deze kartering, onder leiding van Ir. J. van der Linde, wordt uitgevoerd in
opdracht van de Directie Akker- en Weidebouw. Het veldwerk kwam gereed.
Aanvullend onderzoek werd verricht naar structuur en hydrologie, terwijl
een graslandvegetatieopname werd verricht door de Afdeling Landclassificatie in samenwerking met de Afdeling Graslandonderzoek van het Proefstation voor Akker- en Weidebouw. De gegevens worden uitgewerkt en
zullen worden gepubliceerd in de reeks Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen.

B26. Nootdorp, Leidschendam en Zoetermeer

I

I n verband met de toekomstige uitbreiding van 's-Gravenhage werd door de
Centrale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid opdracht gegeven om, in
samenwerking met het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft, een
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bodemkaart samen te stellen van een terrein (groot ca. 600 ha) gelegen in de
gemeenten Nootdorp, Leidschendam en Zoetermeer.
Het doel was informaties te verkrijgen over de landbouwkundige geschiktheid van de grond met het oog op de niet-agrarische bestemming. Het aanvullend onderzoek van het Laboratorium voor Grondmechanica dient om
een beoordeling te kunnen maken van de kwaliteit van de grond voor bebouwing en de aanleg van wegen enz. Het veldwerk kwam eind 1955 gereed.
Aanvankelijk stond het geheel onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos,
later werd het overgenomen door Ir. R. P. H. P. van der Schans. Een intern
rapport werd, samen met het Laboratoriumvoor Grondmechanica, in 1957
uitgebracht.

H29. Polder <evenhoven en de Noordpolder (onder Berkel)
Door de Cultuurtechnische Dienst werd, in verband met de voorbereiding
van cultuurtechnische werken, opdracht gegeven de bodemgesteldheid van
deze twee droogmakerijen te onderzoeken. De polder Zevenhoven en de
Noordpolder zijn respectievelijk 1660 en 470 ha groot. De opname werd
verricht in 1954 en 1955 en stond in de polder Zevenhoven onder leiding van
Dr. Ir. J. S. Veenenbos en later onder Ir. R. P. H. P. van der Schans. De
Noordpolder werd gekarteerd onder leiding van Dr. Ir. L. J. Pons.
Een intern rapport is in 1956 verschenen, voorzien van een bodemkaart,
een kaart aangevende de diepte van de goede klei en een kaart aangevende
de kwaliteit van de bovengrond.
H31. Gemeente Ter Aar
Het Gemeentebestuur van de gemeente Ter Aar wenste in verband met het
uitbreidingsplan ingelicht te worden over de tuinbouw- en landbouwkundige
waarde van de in de gemeente gelegen gronden, alsmede over de eventuele
mogelijkheden tot grondverbetering.
De kartering, groot 1500 ha, stond deels onder leiding van Ir. R. P. H. P.
van der Schans en deels onder die van Dr. Ir. L.J. Pons. Een intern rapport met
bodemkaart en bodemgeschiktheidskaar\ voor de tuinbouw kwam gereed.
H34. Uithofsbolder
De Hoofd-Directeur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en
Stadsontwikkeling te 's-Gravenhage gaf opdracht tot een bodemkundig
onderzoek van een gedeelte (110 ha) van de Uithofspolder, dat bestemd is als
groenstrook. Het veldwerk had plaats in 1955 onder leiding van Ir. R. P. H.
P. van der Schans. Een intern rapport, v ~ r z i e nvan een bodemkaart en
een bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw, is in 1956 gereedgekomen.
H35. Stadsuitbreiding Delft
Ten behoeve van de stadsuitbreiding van de gemeente Delft werd in opdracht van die gemeente een gebied van 730 ha in de Abtwoudse Polder op
schaal 1:5000 gekarteerd onder leiding van Ir. J. C. Pape.
K. P R O V I N C I E ZEELAND

K3 en K4. Tholen (3) en Schouwen-Duiveland (4)
Op deze eilanden werd een kartering uitgevoerd in opdracht van de Rijks-

dienst voor het Landbouwherstel. I n 1945 werd met het veldwerk begonnen
en dit kwam in 1948 gereed. Het geheel stond onder leiding van Ir. S. F.
Kuipers. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een rapport
dat als publikatie zal verschijnen in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen ( 1959).

K13. West Xeeuws- Vlaanderen (Het Vrije van Sluis)
I n opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werd in verband met ontwateringsplannen een gebied van 30.000 ha in
overzicht gekarteerd. Het veldwerk, onder leiding van Dr. Ir. K. van der
Meer, begon in 1950 en werd in 1953 afgesloten. De resultaten zijn door Ir.
G. G. L. Steur samengevat in een intern rapport dat eind 1957 is verschenen,
voorzien van een bodemkaart, een droogtegevoeligheidskaart, een kaart aangevende de bodemgesteldheid tot 2,5 m alsmede een polderkaart.

K19. Baarland, Ellewoutsdijk en Waarde
De Cultuurtechnische Dienst verleende opdracht tot kartering van het door
de watersnood getroffen deel van de Zak van Zuid-Beveland en van de
polder Waarde, ten behoeve van de uit te voeren ruilverkaveling. Het
veldwerk werd uitgevoerd in de tweede helft van 1953 onder leiding van Ir.
G. G. L. Steur. De resultaten werden samengevat in een intern rapport,
voorzien van een gedetailleerde overzichtskaart, een zanddieptekaart en een
overzichtskaart van de bodemgesteldheid tot een diepte van 3 m onder het
maaiveld alsmede enige dwarsdoorsneden.
K20. Noord-Beveland
Op dit eiland worden cultuurtechnische werken voorbereid. Daartoe gaf de
Cultuurtechnische Dienst opdracht een kartering in gedetailleerd overzicht
uit te voeren alsmede een verkenning van de diepere ondergrond. Het veldwerk had voornam el ijl^ plaats in 1955 onder leiding van Ir. G. G. L. Steur.
Een intern rapport met bodemkaart, bouwvoorzwaartekaart en een zanddieptekaart is eind 1957 verschenen.

K21. Wolphaartsdijk (Zuid-Beveland)
Gelijktijdig met de kartering Noord-Beveland (K20) gaf de Cultuurtechnische Dienst
een gedeelte van Zuid-Beveland te karteren ten behoeve van een ruilverkaveling. Het gebied, groot 5457 ha, werd in overzicht gekarteerd, onder leiding van Ir. G. G. L. Steur, in 1955. Mgeleverd
werd een rapport met een bodemkaart, een bouwvoorzwaartekaart en een
zanddieptekaart.

K.2'2. Stoppeldijk (Oost Zeeuws- Vlaanderen)
Ten behoeve van een ruilverkaveling werd door de Cultuurtechnische Dienst
opdracht gegeven een kartering uit te voeren in dit gebied ter grootte van ca.
8000 ha. Het veldwerk kwam in 1957 gereed. De resultaten zullen worden
samengevat in een internrapport. Het geheel staat onder leiding van Ir. G.
G. L. Steur en 1r.J. N. B. Poelman.
Dijckmeesterpolder
Door de Rentmeester van de Domeinen (Rentambt Zeeland) te Breda werd
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opdracht gegeven tot het maken van een bodemkaart en een zanddieptekaart
van de Dijckmeesterpolder, groot 270 ha. De leiding van de kartering berustte bij Ir. G. G. L. Steur. Een intern rapport met genoemde kaarten werd uitgebracht.

K24. Borsselenpolder
I n verband met de verzwaring van de zeedijken langs de Westerschelde en
daaruit voortvloeiende aanpassings- en verbeteringsplannen gaf de Cultuurtechnische Dienst opdracht de Borsselenpolder, groot 1530 ha, op schaal
1:10.000 ha te karteren. De leiding berustte aanvankelijk bij Ir. J. Zandbergen, later bij Ir. J. C. Pape. Aflevering geschiedt in 1959.
N. P R O V I N C I E NOORD-BRABANT

N9. Delen van de Brabantse Peel
Onder leiding van Dr. Ir. D. van Diepen werd in 1950 begonnen met de
kartering van een ca. 20.000 ha groot gebied in de Brabantse Peel. De opdracht voor deze kartering werd verstrekt door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening met als doel de mogelijkheden te
onderzoeken tot rationalisatie en intensivering van het bodemgebruik. Eind
1953 kwam het veldwerk gereed. De resultaten worden samengevat.
N l l . De Biesbosch
I n opdracht van de Centrale Cultuurtechnische Commissie werd in de
Brabantse Biesbosch een kartering van ca. 20.000 ha uitgevoerd onder leiding van Ir. I. S. Zonneveld. De gegevens verkregen bij een globale verkenning van dit gebied werden samengevat in een tweetal voorlopige interne
rapporten voorzien van globale verkenningskaarten. Het geheel zal in 1959
in druk verschijnen in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
N13. Het Land van Heusden en Altena
Een bodemkartering van ca. 11.800 ha werd uitgevoerd in opdracht van de
Cultuurtechnische Dienst in verband met de voorbereiding van een ruilverkaveling. Het veldwerk werd uitgevoerd onder leiding van Dr. Ir. F. Sonneveld in de periode van 1953 tot en met 1955. Een voorlopig rapport werd
samengesteld, terwijl in 1958 een publikatie verscheen in de reeks Verslagen
van Landbouwkundige Onderzoekingen.
JVl8. Delen van de gemeente Eindhoven
De Directie Gemeentewerken Eindhoven verleende opdracht tot het karteren van een gebied gelegen in de voormalige gemeente Woensel, ter grootte van 1250 ha. De kartering had tot doel tuinbouwkundige gegevens te verzamelen in verband met het uitbreidingsplan van Eindhoven. Een intern
rapport met bodemkaart en bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw kwam
gereed. De leiding berustte bij Ir. R. P. H. P. van der Schans.
N19. De Amerkant
Door de Cultuurtechnische Dienst werd opdracht gegeven 3000 ha te karteren in het ruilverkavelingsgebied ,,AmerkantV. De veldwerkzaamheden

onder leiding van Ir. G. G. L. Steur begonnen in 1956. De resultaten werden
samengevat in een intern rapport, dat in 1958 werd uitgebracht.

N21. Ravenstein
In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst werd een kartering uitgevoerd
in de omgeving Ravenstein ten behoeve van een ruilverkaveling. Gebruik
werd gemaakt van bestaande gegevens van een kartering door de Cultuurtechnische Dienst en deels van gegevens van de vroegere kartering de Maaskant. De leiding van de kartering was in handen van Dr. Ir. D. van Diepen.
Een intern rapport voorzien van een bodemkaart en een bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw is verschenen.

N22. Breda en Omgeving
Het Overlegorgaan Planologische Vraagstukken Breda en Randgemeenten
verleende opdracht voor het vervaardigen van een bodemkaart en bodemgeschiktheidskaarten voor land- en tuinbouw van het ruilverkavelingsgebied
,,Haagse Beemden", gelegen ten noordwesten van Breda. Hiervoor kon gebruik worden gemaakt van de resultaten van een door de Cultuurtechnische
Dienst uitgevoerde kartering, ten dele echter was een nieuwe verkenning
noodzakelijk.
Het Overlegorgaan gaf verder opdracht voor het samenstellen van een
veen- en leemdiepte- en -diktekaart van delen van de gemeenten Breda en
Teteringen, ten behoeve van het uitbreidingsplan (ca. 300 ha) ; tevens tot
het samenstellen van een vochtkaart van een complex gronden (25 ha) westelijk van Breda.
De vochtkaart kwam gereed en werd met een toelichting verzonden. Van
de overige opdrachten kwam het veldwerk gereed, terwijl de resultaten worden samengevat. Een intern rapport is in 1958 uitgebracht. De algehele
leiding berustte bij Ir. J. Zandbergen, nadien bij Ir. J. C. Pape.
x23. Essche Stroom
De Cultuurtechnische Dienst gaf opdracht tot kartering van het ruilverkavelingsgebied Essche Stroom op schaal 1 :10.000. De opname stond onder
leiding van Ir. J. Zandbergen, later onder Ir. J. C. Pape.
Het veldwerk kwam in 1958 gereed. Aflevering geschiedt in 1959.

N24. Grote Peel
I n 1958 werd een aanvang gemaakt met een aanvullende opname van het
reeds gekarteerde ruilverkavelingsgebied Grote Peel in opdracht van de
Cultuurtechnische Dienst. Het gebied heeft een oppervlak van 910 ha. De
leiding berust bij Ir. J. C. Pape.
p. P R O V I N C I E LIMBURG

Pd. Venrg
Onder leiding van Jhr. Ir. J. E. M. van Nispen tot Pannerden werd een kartering uitgevoerd in opdracht van de Directie Agrarische Plannen. Het doel
van de kartering was een studie te maken van de bodemkundige factoren, die
mede het welvaartspeil bepalen. Het veldwerk kwam in 1952 gereed. De resultaten werden in een intern rapport,,voorzien van een bodemkaart en
bodemgeschiktheidskaarten voor akkerbouw, weidebouw, groenteteelt en
fruitteelt, samengevat (l956).
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Pg. Het toessgebied van zuid-Limburg
I n opdracht van de Directie Akker- en Weidebouw wordt een kartering uitgevoerd in het loessgebied van Zuid-Limburg met als doel een studie te maken van de loessleemgronden. De veldwerkzaamheden begonnen in 195l
aanvankelijk onder leiding vanJhr. Ir. J. E. M. van Nispen tot Pannerden en
later onder leiding van Ir. J. M. M. van den Broek.
De werkzaamheden worden in 1959 voortgezet.
P12. Ransdalerveld
Door de Cultuurtechnische Dienst werd opdracht gegeven tot het karteren
van het ruilverkavelingsgebied ,,Ransdalerveldyy,groot 1770 ha.
Het veldwerk begon in het 2e kwartaal 1955 en kwam in 1956 gereed. Een
intern rapport met een bodemkaart, een krijtdieptekaart en een erosiekaart
werd uitgebracht. Het geheel stond onder leiding van Ir. J. M. M. van den
Broek.
P13. Horst
I n verband met de voorbereiding van de ruilverkaveling ,,Lollebeek" in de
gemeente Horst verstrekte de Cultuurtechnische Dienst opdracht tot het
karteren van dit gebied, groot ca. 3700 ha. De werkzaamheden onder leiding
van Ir. J. M. M. van den Broek werden hoofdzakelijk verricht in 1957. De
resultaten zullen worden samengevat in een intern rapport.
Deze kartering wordt gebruikt voor studie van gronden op oude sedimenten.
Voor de gronden in het Geuldal werd een afzonderlijke legenda opgesteld,
waarbij voor de boven- en benedenloopse gronden verschillende criteria gebruikt moesten worden. Van deze detailkartering werd het zuidelijk deel,
de bossen inbegrepen, opgenomen. Het onderzoek zal in 1959 worden voortgezet onder leiding van Ir. J. M. M. van den Broek.

P15. Kessel
Aanvankelijk werd in dit gebied gewerkt door de Afdeling Landclassificatie,
onder leiding van Dr. Ir. A. P. A. Vink. Door uitbreiding van het onderzoek
kreeg een en ander steeds meer het karakter van een studiekartering. Onder
leiding van Ir. J. M. M. van den Broek werd dan ook daarna bodemkundige
studie verricht.
Het zeer ingewikkelde patroon van terrasafzettingen, de ouderdom van de
riviersedimenten en de aard van de dekzanden, die sterk afwijken van de
elders in het land voorkomende, werd door Dr. G. C. Maarleveld bestudeerd.
Van het onderzoek zal een publikatie verschijnen in de reeks Verslagen
van Landbouwkundige Onderzoekingen.
P16. Gronsveld
In het bosgebied van Gronsveld werd in 1956 een studieltartering geëntameerd door Ir. J. M. M. v. d. Broek ten einde het verband bodem-vegetatie
te bestuderen op de loess- en grindrijke gronden en krijtgronden.
Door Ir. P. Tiedeman van het Staatsbosbeheer werd hiertoe een vegetatiekaart samengesteld. Een rapport zal in 1959 verschijnen.
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P17. Schinveld
De Cultuurtechnische Dienst gaf opdracht tot kartering op schaal 1: 10.000
van het ruilverkavelingsgebied Schinveld, dat een oppervlakte van 4200 ha
beslaat. De leiding berust bij Ir. J. M. M. v. d. Broek.

NL. NEDERLAND
Hieronder vallen onderzoekingen en karteringen die niet provinciaalgerangschikt kunnen worden. Aan de volgende objecten werd in 1956 tot en met
1958 gewerkt.

NL2. De bodemkaart van Nederland, schaal l :200.000
Deze kartering werd aan de Stichting voor Bodemkartering opgedragen in
verband met het werk van de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland. De karteringswerkzaamheden werden door de provinciale karteringsleiders uitgevoerd. Het geheel staat onder leiding van een
commissie met als voorzitter Dr. Ir. L. J. Pons. Eind 1953 kwam het veldwerk gereed. Na het uitwerken der veldgegevens kwamen in 1955 de ontwerpkaarten op topografische bladen 1 : 50.000 gereed en werden op calques
verkleind tot 1 : 100.000. De verkleining zonder meer tot schaal 1 : 200.000
zou geen bruikbare kaart opleveren. De kaart 1 : 100.000 werd vereenvoudigd en de legenda werd tot 125 onderscheidingen teruggebracht. De kaart
verschijnt in 1959. Een bijbehorende beschrijving wordt door Prof. Dr. C.
H. Edelman tezamen met de karteringsleiders samengesteld.

-NL.?. Kartering van Nederland op kaartbladen l :50.000
Door de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werd opdracht gegeven de bodem van Nederland in kaart te brengen op schaal I :
25.000. Het Bestuur stelde een commissie in onder voorzitterschap van Ir. S.
Herweyer. Deze commissie adviseerde de schaal 1 : 50.000 te gebruiken,
waartoe door het Bestuur werd besloten.
In verschillende provincies werden proefkarteringen uitgevoerd. Het ligt
in de bedoeling het eerste kaartblad in 1959 gereed te hebben.

AKS. Afdeling Historische Geograje
Deze afdeling staat onder leiding van Mevr. Dr. A. W. Edelman-Vlam. Het
onderzoek heeft zich voornamelijk bewogen op het terrein van de naamkunde en de ontanningSgeschiedeais. Voor de kartering in de provi~cieDrente
Werd op dit terrein veel werk verricht. Tevens vond documentatie plaats uit
literatuur.
I n samenwerking met Professor Dr. Ir. C. H. Edelman werd de percelering
in Zuid-Limburg bestudeerd en werden artikelen geschreven over de toponyvan Bennekom. Evenzo
mie, het grondbezit en de ~nt~inningsgeschiedenis
werd een bijdrage geleverd over de namen Betuwe en Velywe, voorgedragen
door de tweede auteur op een symposium van de Vereniging van Naamkunde te Tiel. Met de bestudering van het namenmateriaal van Betuwe, Maas
en Waal en Tielerwaard werd-voortgegaan:
Van de Noor~oost-Ve~uwe
zijn de archivalische namen grotendeels verzameld. Met de opzet van een publikatie is begonnen. Hieraan wordt medeals lid van de Toponymische Werkgroep van de Studiekring voor de
.gewerkt
.- Veluwe.
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X 6 . Afdeling Geologie
De leiding van deze afdeling berust bij Dr. R. D. Crommelin en Dr. G. C.
Maarleveld. Laatstgenoemde was gedurende 1957 gastdocent aan de Universiteit van Potchefstroom (Zuid Afrika).
Door Dr. R. D. Crommelin werd allerlei mineralogischonderzoek verricht,
zoals onderzoek van zware mineralen en bepaling van het gehalte en soort
van carbonaten in oude zeeklei, nadat deze 14jaar aan de lucht blootgesteld
was. Samen met Dr. J. Ch. L. Favejée werd de bepaling van amorf kiezelzuur
in meerbodemmonsters weer ter hand genomen. Veel tijd werd besteed aan
kwantitatief mineralogisch onderzoek van Nederlandse gronden en het mineralogisch onderzoek van ondergrondzanden voor de Legenda Commissie.
Getracht is een correlatie te vinden tussen de mineralogische resultaten en de
beoordeling van monsters, gebaseerd op macroscopische kenmerken. De
overige werkzaamheden bestonden o.a. uit literatuurstudie en algemeen
research werk.
Dr. G. C. Maarleveld besteedde veel tijd aan zijn publikatie over middenpleistocene afzettingen. Verder werden nog enkele geologische artikelen geschreven en werd aan de karteringsleiders assistentie verleend.
Bij de nieuwe organisatie van de onderzoeksafdelingen werd de Afdeling
Geologie gesplitst in een Afdeling Mineralogie onder leiding van Dr. R. D.
Crommelin en een Afdeling Geologie en Paleobotanie onder leiding van
Dr. G. C. Maarleveld.

NL7. Het veengebied in West-Nederland
Deze studiekartering stond onder leiding van Dr. Ir. J. Bennema. Op verzoek van de Commissie Indrogende Gronden werd een overzicht samengesteld van de mate en verspreiding der verdroging van veengronden in westelijk Nederland. Het veldwerk hiervoor werd verricht in de zomer van 1950.
De grasvegetatieopname geschiedde door het voormalig Centraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek.
De gezamenlijke resultaten zullen waarschijnlijk worden gepubliceerd in
de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen. Van de onderzoekingen van de Stichting voor Bodemkartering alleen zal bovendien nog
een tweetal interne rapporten verschijnen.

NL8. Afdeling Boskartering
Deze afdeling en de bosbedrijfskartering staan onder leiding van Ir. K. R.
Baron van Lynden.
In opdracht van het Staatsbosbeheer worden de beboste en woeste gronden in Nederland bestudeerd. De studie van de Hoge Bosgronden van Midden-Nederland werd in 1954 afgesloten. Een rapport van de resultaten van
deze studie kwam gereed en zal worden gepubliceerd. I n oostelijk NoordBrabant werden de dekzandgronden bestudeerd, speciaal in verband met de
groeiverschillen in de grove den. De gegevens worden bestudeerd en uitgewerkt. In de Boswachterij Chaam werd begonnen met een detailkartering.
I n samenwerking met het I.T.B.O.N. verrichtte Ir. L. S. Zonneveld een
vegetatiekundig onderzoek in enkele bossen in de Achterhoek en in bossen te
Veghel en Heeze.
I n de Boswachterij Kootwijk werd een detailkartering uitgevoerd. Studie
werd verricht om tot bonitering van de belangrijkste bodemtypen te komen.
,

Het veldwerk kwam gereed, terwijl de gegevens werden uitgewerkt in een
rapport. Er werd een begin gemaakt met een bedrijfskartering van de Boswachterij Uchelen.

I. U i t e r w a a r d e n Rijn e n W a a l
Met de organisatorische leiding van deze inventarisatie was Ir. R. P. H. P.
van der Schans belast gedurende de eerste twee jaren. I n 1951 werd de algehele leiding overgedragen aan Dr. Ir. P. Buringh. Het doel van deze kartetering was, om door een inventarisatie van de kleivoorraden in uiterwaardgronden langs de Rijn en Waal een beeld te krijgen, welke gronden in aanmerking komen als grondstof voor de klei-industrie. De veldwerkzaamheden
hadden plaats in de periode van 1949 tot en met 1951. De resultaten werden
samengevat in een intern rapport voorzien van een Mei-inventarisatiekaart.
I n opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en van de Vereniging ,,De Nederlandse Baksteenindustrie" werd gewerkt aan een inventarisatie van de beschikbare klei- en leemvoorraden. Deze opdracht omvat de
volgende objecten :

V. B i n n e n d i j k s e klei-inventarisatie Over-Betuwe
Aansluitend aan de opdracht Over-Betuwe (M46) voor de Cultuurtechnische Dienst werd uit de daarbij verkregen gegevens, aangevuld met diepere
boringen een klei-inventarisatiekaart samengesteld. Van het geheel, onder
leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans, kwam een conceptrapport gereed. Aan het uitbrengen van het definitieve rapport wordt gewerkt.
VL. B i n n e n d i j k s e klei-inventarisatie T i e l e r w a a r d
Uit de gegevens verkregen bij de opdracht Tielerwaard (M42) en aanvullende boringen, werd een klei-inventarisatiekaart samengesteld. Uitgezonderd
werd het kom-op-veengebied.
Het veldwerk, onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans, kwam in
1955 gereed. Een intern rapport werd in 1957 uitgebracht.
VII. K l e i - i n v e n t a r i s a t i e Lek-uiterwaarden
I n aansluiting op de opdracht betreffende de uiterwaarden langs de Rijn en
de Lek (NL 16) werd van het betreffende gebied een klei-inventarisatiekaart
gemaakt. De leiding van het geheel was in handen van Ir. R. P. H. P. van
der Schans. De resultaten zullen worden samengevat in een intern rapport
dat in 1958 zal verschijnen.
VIII. K l e i - i n v e n t a r i s a t i e D r i e d o r p e n p o l d e r
OP. basis van bestaande gegevens, aangevuld met de nodige boringen, zal een
klei-inventarisatiekaart worden samengesteld. Met de uitvoering van deze
kartering werd nog niet begonnen, in verband met eventuele opdrachten van
fabrikanten in dit gebied, die een meer gedetailleerde klei-inventarisatiekaart
wensen van bepaalde delen. In 1958 is met de werkzaamheden begonnen.
IX. R e s t v a n d e Over-Betuwe
behulp van gegevens uit de vroegere kartering Over-Betuwe en een aan229

tal nieuwe boringen zal een klei-inventarisatiekaart van het oostelijk deel
van de Betuwe worden vervaardigd. Deze kartering viel buiten de opdracht
Over-Betuwe (V). Het veldwerk onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der
Schans en Ir. J. Zandbergen kwam gereed. Aan de verwerking van de resultaten in een intern rapport wordt gewerkt.

X. Klei-inventarisatie Ooypolder
Met behulp van oude karteringsgegevens van deze polder, aangevuld met
enig veldwerk, wordt een klei-inventarisatiekaartsamengesteld.

XI. Klei-inventarisatie Stuwcomplex Amtrongen
Gebaseerd op de gegevens van de kartering NL921 wordt een klei-inventarisatiekaart samengesteld.

XII. Klei-inventarisatie Wek bij Duurstede en Cothen
Op grond van de gegevens van kartering L3, Kromme Rijngebied, wordt
een klei-inventarisatiekaart samengesteld.
JVLIO. Militaire Oefenterreinen
Het Ministerie van Oorlog gaf opdracht voor het karteren van een aantal
oefenterreinen om na te gaan, in hoeverre bodembeschadiging zal optreden
bij het berijden met tanks. Van dezelfde terreinen werd door het Staatsbosbeheer een vegetatieopnamegemaakt. De vegetatiekaart van Ossendrecht werd
door Ir. I. S. Zonneveld vervaardigd. Het werk van de Stichting voor Bodemkartering stond aanvankelijk onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der
Schans, later onder leiding van Ir. J. Zandbergen.
De opname in alle terreinen kwam gereed. Van alle terreinen zijn een
bodemkaart, een vegetatiekaart en een geschiktheidskaart voor het berijden
met tanks gemaakt. Alleen van Harskamp en Oldebroek is geen vegetatiekaart gemaakt. Een samenvattend intern rapport, voorzien van een overzichtskaart schaal 1:50.000, werd in 1958 uitgebracht. Eveneens zijn in 1958
van de afzonderlijke terreinen interne rapporten met de eerder genoemde
kaarten verschenen.
In mei 1958 werd van het Ministerie van Oorlog een nieuwe opdracht
ontvangen voor de kartering van militaire oefenterreinen, nl. de Liesberg
en de Elspeetseheide (gemeente Ermelo) en de Ginkelse heide (gemeente
Ede). De leiding van het werk heeft Ir. J. C. Pape.
NL13. Commissie voor Bodemclassijicatie en Legenda
De commissie heeft tot taak het activeren en correleren van het bodemkundig
onderzoek, voor zover dit van belang is voor de bodemclassificatie. Het samenstellen van een algemene bodemclassificatie en het opstellen van een
legenda voor de kaartbladen 1:50.000. De commissie staat onder leiding van
Dr. Ir. J. Schelling (voor pleistocene zandgronden) en Dr. Ir. L. J. Pons
(voor de alluviale gronden). In de loop van 1957 is de commissie gesplitst
in de Commissie voor Bodemclassificatie en de Commissie voor Kaartlegenda. Leden van beide commissies zijn: Dr. Ir. J. Schelling (tevens voorzitter), Dr. Ir. L. J. Pons, Ir. J. M. M. van den Broek en Ir. C. van Wallenburg, terwijl Ir. G. G. L. Steur secretaris is van de Commissie voor Kaartlegenda.

Voor de commissie maakte Dr. R. D. Crommelin een overzicht van de
huidige kennis van de mineralogische rijkdom van het zand. Verder werd nagegaan in hoeverre het van belang is hierin onderscheid te maken.
Veel tijd werd besteed aan de classificatie van de Nederlandse gronden,
welke nieuwe indeling gereed kwam. Hiervoor waren diverse besprekingen
in de provincies noodzakelijk.
Veel aandacht werd besteed aan literatuurstudie, voornamelijk die van
de Amerikaanse bodemclassificatie.

NL14. Afdeling Landclassijcatie
Deze afdeling houdt zich bezig met de betekenis en de geschiktheid van gekarteerde bodemeenheden voor akker- en weidebouw en het geven van adviezen over de landbouwkundig belangrijke criteria voor het opstellen van
legenda's van karteringen. Het Hoofd van deze afdeling, Dr. Ir. A. P. A.
Vink, vertegenwoordigt de Stichting voor Bodemkartering in de Contactcommissie Bodemgeschiktheidsclassificatie en in de Werkgroep Bodemgeschiktheidsclassificatie.
Medewerking werd verle nd aan de karteringsleiders voor het ontwerpen
van regionale geschiktheidsliaarten voor akker- en weidebouw van diverse
kartering~~ebieden.
Van het gebied Ravenstein kwam het concept van het
laatste ontwerp van de bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw,
op basis van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000, gereed.
Over de te volgen werkmethoden in de typegebieden werd overeenstemming bereikt. Deze zijn vastgelegd in een rapport dat als ,,M20" een zekere
bekendheid verkreeg. Een aantal L.E.1.-bedrijven in de typegebieden werd
gekarteerd, deels in samenwerking met provinciale karteringsleiders. Veel
aandacht werd besteed aan het uitwerken van gegevens van bedrijfskarteringen en wisselbouwproefbedrijven. Het karteringswerk aan de wisselbouwproefbedrijvenwerd voorlopig afgesloten. De resultaten zijn neergelegd in een
conceptrapport.
I n 1956 werd een begin gemaakt met het voorgenomen opbrengstschatting~pro~rarnma
in de typegebieden. Het onderzoek werd uitgebreid in 1957.
Hierbij wordt in belangrijke mate medewerking verkregen van het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid en van het Proefstation voor Akker- en Weidebouw. I n de komende jaren zal een en ander worden voorgezet.
De voorIichtende activiteit van de afdeling breidde zich aanzienlijk uit,
mede doordat een beroep op de afdeling gedaan werd door het Internationaal Agrarisch Centrum.
Door Ir. M. Knibbe werd, in samenwerking met de Afdeling Aardappelonderzoek van het voormalig Centraal Instituut, voor Landbouwkundig
Onderzoek, een aardappelI<waliteitsonderz~ek
verricht op 60 proefvelden in
Overijssel en in de Achterhoek. Geconstateerd werd, dat er correlatie bestaat
tussen bodem en kwaliteit van de aardappel.

NL16 Uiterwaarden Rijn en Lek
In verband met de aanleg van stuwen ten behoeve van de kanalisatie van de
Rijn en de voorbereiding van enkele ruilverkavelingen in aangrenzende gebieden werd door de ~~ltuurtechnische
Dienst opdracht gegeven tot het
karteren van de
van de Rijn en de Lek vanaf Wijk bij Duurstede tot Schoonhoven. Het veldwerk, onder leiding van Ir. R. P. H. P. van
der Schans, werd in 1955 en 1956 verricht. Van de resultaten van het onder231

zoek werd een intern rapport uitgebracht, voorzien van een bodemkaart, een
zanddieptekaart en een kaart aangevende de zanddiepte per boorpunt.

NL17. Bodemgeschiktheidskaarten Westen des Lands
De Centrale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting van het
Ministerie van Wederopbouw en Bouwnijverheid gaf opdracht tot het vervaardigen van algemeen agrarische bodemgeschiktheidskaarten ten behoeve
van de Rijksdienst voor het Nationale Plan.
De uitvoering van deze opdracht stond onder leiding van Dr. Ir. A. P. A.
Vink, terwijl de Heer J. A. Hulshof het tuinbouwkundige deel verzorgde.
Veel tijd werd besteed aan besprekingen met Tuinbouwinstanties en Rijkslandbouwconsulenten. Van de resultaten van het onderzoek verscheen eind
1957 een rapport met gedrukte kaart.
NL19. Afdeling Hydrologie
De leiding van deze afdeling berust bij Dr. Ir. J. C. F. M. Haans. Het onderzoek op hydrologisch gebied werd grotendeels verricht in samenwerking met
de provinciale karteringsleiders. Assistentie werd verleend bij het plaatsen
van grondwaterstandsbuizen en met het nemen van vochtmonsters.
I n de provincie Limburg vindt hydrologisch onderzoek plaats op loess- en
rivierleemgronden, in samenwerking met Ir. J. M. M. van den Broek en de
Cultuurtechnische Dienst. I n Drente wordt het vochtverloop in veenkoloniale grond gevolgd met behulp van nylonblokjes. Door Ir. G. G. L. Steur
werd hydrologisch en bewortelingsonderzoek verricht in de Wilhelminapolder. Besprekingen werden gehouden met Dr. J.J. Schuurman over bewortelingsonderzoek.
Door de afdeling werden hydrologische gegevens van Vechtzand- en
Vechtkleigronden, van de Gelderse Vallei en van Heeze uitgewerkt. Tevens
werd gewerkt aan de vochtklassenindeling voor de 50.000 kartering en aan
een indeling in klassen voor mm beschikbaar vocht, o.a. voor de aardappelkwaliteitsproefvelden. Voor verdieping in de problematiek van hydrologische onderwerpen werd de nodige tijd besteed aan literatuurstudie.
NL20. Afdeling Vegetatiekunde
Onder leiding van Ir. I. S. Zonneveld werd vegetatieonderzoek verricht in
het Land van Heusden en Altena en werd een vegetatiekaart gemaakt van
het militaire oefenterrein Ossendrecht. I n samenwerking met het I.T.B.O.N.
werden enkele bossen in de Achterhoek onderzocht. Voor de afdeling Bosltartering werd vegetatieonderzoek verricht in Pinusbossen te Veghel en Heeze.
Een onderzoek naar het verband tussen onkruidvegetatie en vochttrap
vond plaats in samenwerking met de afdeling Hydrologie. Het veldwerk
hiervoor in Noord-Limburg, de Gelderse Vallei en in Overijssel werd afgerond. Begonnen werd aan de opname voor een overzicht van de Nederlandse
Pinusbosvegeiatie en aan de publikatie van de resultatenvan het onderzoek in
Ossendrecht. De nodige tijd werd besteed aan het determineren van planten.
AfL23. Afdeling Micropedologie
Deze afdeling staat onder leiding van Dr. Ir. A. Jongerius. I n de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen (serie ,,Bodemltundige Studies") verscheen de publikatie ,,Morfologische Onderzoekingen over de
Bodemstructuur".

De gegevens over micromorfologie en structuurstabiliteit van grondmonsters van het gehele land werden uitgewerkt. Om het verband doorlatendheid en bodemstructuur na te gaan werden doorlatendheidsmetingengedaan
en werd structuuronderzoek verricht. Ten behoeve van de Legendacommissie kwam een rapport over micromorfologisch veraardingsonderzoek gereed.
Eveneens kwam de bemonstering ter vervaardiging van een humusvormenkaart gereed. Het humusonderzoek in zandgronden werd voortgezet.
Voor de provinciale karteringsleiders werden structuurmonsters onderzocht.
I n samenwerking met het I.T.B.O.N. vond een veraardingsonderzoek plaats
in een bosperceel bij Vorden. In Venlo en omgeving is een begin gemaakt
met stelselmatig micromorfologisch onderzoek, waarbij samengewerkt wordt
met verschillende deskundigen.

NL727. Bodemgeschiktheidsclassijîcatie Rivierkleigebied
I n opdracht van de Stichting tot Ontwikkeling van Komgrondgebieden
werd een bodemgeschiktheidskaart voor land- en tuinbouw van het Rivierkleigebied samengesteld onder leiding van Dr. Ir. A. P. A. Vink.
NL729. Globale bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw van West-Brabant
O p verzoek van de Provinciale Planologische Dienst van Noord-Brabant
werd een globale bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw van westelijk
Noord-Brabant, schaal 1:300.000, samengesteld. Hierbij werd uitgegaan
van de globale bodemgeschiktheids- en tuinbouwkaart van Noord-Brabant,
schaal 1 :100.000.
NL921. Stuwcom.lex Amerongen
I n opdracht van de Cultuurtechnische Dienst wordt een kartering uitgevoerd van het Stuwcomplex Amerongen met een oppervlak van 1250 ha. De
leiding berust bij Ir. J. C. Pape.
Lakfimprojelen
I n samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden zijn ca. 250 lakfilmprofielengemaakt ten behoeve van het landbouwonderwijs en in opdracht van de Afdeling Landbouwonderwijs van de
Directie van de Landbouw.
Ongeveer 200 lakfilms werden volgens de gewone methode gemaakt, ca.
50 volgens de zogenaamde vriesmethode. Enkele combinatieprofielen (lakfilm wortelbeeld) werden gemaakt door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen.
I n de toekomst zal vervaardiging alleen plaatsvinden door de Stichting
voor Bodemkartering en wel éénmaal in de twee jaar.

+

Afdeling Diatorneeënonderzoek
Met dit onderzoek is Drs. A. van der Werff belast, die tevens werkzaam is
voor de Geologische Stichting. Voor verschillende karteringsleiden werden
zee- en rivierkleimonsters op diatomeeën onderzocht.
Afdeling Tuinbouwclassijìcatie
I n het najaar van 1957 werd een begin gemaakt met tuinbouwclassificatie.
Het doel is het beoordelen van de grond voor het uitoefenen van de tuinbouw,

het bestuderen van de bodemkundige factoren die de geschiktheid van de
grond bepalen, alsmede het beoordelen van grondverbeteringsmogelijkheden.
De Heer W. van der Knaap voerde te Naaldwijk inleidende besprekingen om
de classificatievoor de groenteteelt op gang te brengen. Er werd op de oude
zeekleigronden begonnen met het bezoeken van tuinders op diverse bodemtypen, ten einde de mogelijkheden, vooral voor stooktomatenteelt, na te gaan
en de problemen te leren kennen.
Sinds 1 januari 1958 staat deze afdeling onder leiding van Ir. J. G. C. van
Dam.

Tuinbouwvestigingsplan
Globale geschiktheidskaarten voor de tuinbouw van de provincies Utrecht en
Noord-Brabant met rapporten werden samengesteld. Een rapport werd
samengesteld t.b.v. de verdere ontwikkeling van het classificeren van gronden in de tuinbouw. Een bijdrage werd geleverd voor een rapport over de
geschiktheid voor fruitteelt van gronden in de Noordoostpolder t.b.v. Ir. L. J.
van der Kloes (Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden).
Studie en onderzoek werd verricht naar het verband tussen storende lagen,
zoute kwel en tuinbouwmogelijkheden in de Horstermeerpolder. Oriënterend
onderzoek naar de geschiktheid voor tuinbouw op het Kamper Eiland vond
plaats. Een rapport werd hierover samengesteld. Met de leiding van deze
werkzaamheden was de Heer J. A. Hulshof belast.
TuinbouwclassiJicatie Deltagebied
De door de Directie Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening ingestelde Adviescommissie Tuinbouw in het Deltagebied gaf opdracht tot het vervaardigen van tuinbouwgeschiktheidskaarten
van het Deltagebied. Gereedgekomen zijn bodemgeschiktheidskaarten voor
fruitteelt en groenteteelt. De uitvoering berustte bij Ir. G. G. L. Steur, Ir. J.
van der Linde en de Heer J. A. Hulshof. Het rapport met kaarten werd opgezonden naar de betrokken Rijkstuinbouwconsulentschappen ter verificatie.
De rapporten met bijbehorende kaarten worden in twee vormen uitgegeven,
nl. in gedrukte en in gestencilde vorm. De in druk verschijnende rapporten
komen uit in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen
van de Directie van de Landbouw in de series ,,De bodemkartering van
Nederland" en ,,Bodemkundige Studies". Deze worden uitgegeven door het
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf te 's-Gravenhage. Via de boekhandel
of bij de postkantoren kunnen deze rapporten besteld worden.
Een lijst van tot dusverre in bovengenoemde reeksen verschenen publikaties treft men aan op blz. 238.
De vele gestencilde rapporten worden door de Stichting voor Bodemkartering zelf vervaardigd en op beperkte schaal vermenigvuldigd en verspreid.
Ambtshalve worden de bodemkaarten en rapporten verstrekt aan de Rijksland- en -tuinbouwvoorlichtingsdiensten en ten behoeve van het Land- en
Tuinbouwonderwijs. Aan de hiertoe nodige vermenigvuldiging van met de
hand ingeldeurde kaarten wordt medegewerkt door de Cultuurtechnische
Dienst en de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Op blz. 235 wordt een overzicht gegeven van de elders gepubliceerde, niet
in Boor en Spade herdrukte artikelen van medewerkers van de Stichting voor
Bodemkartering.

