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Th.J . M. Bekking
Dit overzicht sluit aan op soortgelijke opgaven, die verschenen zijn in voorgaande delen van Boor en Spade. Het geeft de werkzaamheden in de karteringsgebieden weer van l januari 1954 tot l januari 1956.
De leiding bij de uitvoering van de karteringen berust in de regel bij de
provinciale karteringsleider, behalve bij de karteringen, die ressorteren onder de afdeling Karteringen ten behoeve van Streek- en Uitbreidingsplannen.
Deze afdeling stond onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos, maar werd
overgenomen door Ir. R. P. H. P. van der Schans, wegens vertrek van eerstgenoemde.
Een aantal van deze karteringen konden worden aangepast bij de lopende
grotere karteringen en uitgevoerd onder leiding van de betrokken provinciale karteringsleider.
O p nevenstaand kaartje (fig. 1) is de stand van de karteringen weergegeven per l januari 1956, terwijl tevens is aangegeven het stadium van uitvoering.
A. P R O V I N C I E G R O N I N G E N

A3 Het Oldambt
De opdracht tot het karteren van dit gebied werd gegeven door de Directie
Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De opname is in 1949begonnen onder leiding van Ir. L. A. H.
de Smet met het doel een grondige studie te maken van de oudere polders
in de vroegere Dollard-inhammen. Het tussen deze inhammen gelegen
schiereiland van Winschoten is eveneens in het onderzoek betrokken. Later
werd besloten ook de jonge polders te karteren. Hierdoor werd de totale
grootte van het gebied ca. 34.000 ha.
Ten behoeve van het bovenploegen van kalkrijke klei, waarvoor veel
belangstelling is ontstaan, werden in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst een aantal detailkarteringeil uitgevoerd.
Het veldwerk kwam in 1953 gereed. Het schrijven van het rapport vindt
voortgang. Een detailkaart, schaal 1 :5000, van het gebied onder de gemeente Finsterwolde en Midwolda, met enkele dwarsdoorsneden werden vervaardigd.

A7 Oude Veenkoloniën
Deze kartering wordt uitgevoerd in opdracht van de Directie Akker- en
Weidebouw in verband met een mogelijkheid tot herontginning. Het veldwerk nam in 1952 een aanvang onder leiding van Ir. L. A. H. de Smet. Van
de totale oppervlakte van ca. 10.000 ha waren eind 1955 4875 ha gekarteerd, waarvan 2925 ha in gedetailleerd overzicht en 1950 ha in detail.
De werkzaamheden zullen in 1956 worden voortgezet.
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Fig. l. Stand van de bodemkartering per 1 jan. 1956.
Soil Survey in t h Nethrlands, state on Jan. 1956.

A8 L.E.I.-bedrijven Groningen
In 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 te
bepalen als gevolg van cultuurtechnische verbeteringen en als voorbeeld
te 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. Nog enkele nader aan te wijzen bedrijven zullen in 1956 worden
B. P R O V I N C I E FRIESLAND

B1 Het knipgebied rond T.urn
Deze kartering dient als studie-object van de knipgronden. Het gebied omvat ca. 13.500 ha. Het veldwerk onder leiding van Ir. J. Cnossen kwam in
1953 gereed. Het werk wordt afgerond op gehele kaartbladen van de Topografische Kaart. Van de gemeente Hennaarderadeel werd een bodemgeschiktheidskaart vervaardigd. Van het gekarteerde gebied zal een intern
rapport verschijnen.

B2 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 bedoeling was ca.4400 ha in detail te karteren, waarbij de land- en
tuinbouwkundige mogelijkheden voor intensivering van het kleine boerenbedrijf onder de ogen werden gezien. De detailopname kwam in 1950 gereed.
Begin 1950 werd besloten het karteringsgebied tot hele kaartbladen uit te
breiden en de kartering in overzicht te doen voortzetten. Met ingang van
1 november 1952 werd de dagelijkse leiding overgedragen aan Ir. J. Cnossen.
I n het kader van deze kartering werd een detailkartering uitgevoerd van
het proefbedrijf ,,Bosma Zathe I", waarvan een intern rapport werd uitgebracht.
Ten behoeve van het onderzoek naar de diepte en dikte van het keileem
door Prof. P. Bakker te Amsterdam, werd een tracé uitgezocht, waarvan een
beknopt bodemkaartje werd vervaardigd. I n 1956 zal deze kartering worden
voortgezet.

B14 De Fels- en Bitterlagen in Friesland
In opdracht van de Rijkslandbouwconsulentte Drachten wordt een gebied,
groot ca. 10.000 ha, gekarteerd. In 1953 werden de werkzaamheden begonnen onder leiding van Ir. J. Cnossen. Besloten werd deze kartering het karakter te geven van een overzichtskartering. De werkzaamheden werden in
1953 overgedragen aan de Afd. Karteringen ten behoeve van Streek- en
Uitbreidingsplannen onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans.
I n overleg met de Rijkslandbouwconsulent te Drachten werd besloten de
opdracht tot deze kartering in te trekken en alleen een zeer globale overzichtskaart op schaal 1 :50.000 te vervaardigen van die gebieden, die door
een bitter- en/of veenlaag zijn gestoord.

B18 Achtkarspelen
Ten behoeve van plannen voor het verbeteren van de waterstaatkundige
toestand in de gemeente Achtkarspelen werd door de Directie Arbeidsvoorzieningopdracht verstrekt ca. 4000 ha in gedetailleerd overzicht te karteren.
De karteringswerkzaamheden begonnen in 1954 onder leiding van Ir. J.
Cnossen. Bij de opname werd speciaal aandacht geschonken aan de dikte en
de diepte van het keileem en de humusgehalten en dikten van de bouwdekken. I n 1953 werden de werkzaamheden overgedragen aan de Afdeling
Karteringen ten behoeve van Streek- en Uitbreidingsplannen onder leiding
van Ir. R. P. K. P. van der Schans. De veldwerkzaamheden kwamen in
1955 gereed. De resultaten zullen worden samengevat in een intern rapport,
dat in 1956 zal verschijnen.

B19 Omgeving Drachten
Ter toelichting op het uitbreidingsplan in onderdelen, werd door het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Smallingerland opdracht
verstrekt tot het verzamelen van bouwtechnische gegevens rondom Drachten
door middeI van een bodemkartering. Het veldwerk werd verricht in het
tweede gedeelte van december 1954. Het geheel stond onder leiding van
Dr. Ir. J. S. Veenenbos, toenmalig hoofd van de Afdeling Karteringen ten
behoeve van Streek- en Uitbreidingsplannen. Een intern rapport, voorzien
van een bodemkaart, een bouwtechnische kaart en een kaart van de keileemdiepte, alle op schaal 1:5000, werd uitgebracht.

B20 Mondingsgebied
Boorne
- Begin 1954 werd een begin gemaakt met de kartering van het studie-object
van het Mondingsgebied der Boorne in de Middelzee. Het betreft hier een
klei-op-veengebied, waarop de diverse inbraken van de Middelzee hun invloed hebben laten gelden. Om een globaal inzicht in de opbouw van het
gebied te verkrijgen werd een verkenning verricht ten noorden en ten zuiden
van Akkrum. De veldopname zal verricht worden op schaal 1:10.000. Eind
1955 waren 4450 ha opgenomen, Het geheel staat onder leiding van Ir. J.
Cnossen. De werkzaamheden zullen in 1956 worden voortgezet.

B21 Drachten, gemeente Smallingerland
Ter toelichting op het uitbreidingsplan in onderdelen, werd door het College
van Burgemeester en Wethouders van Smallingerland opdracht verstrekt tot
het verzamelen van bouwtechnische gegevens rondom Drachten door middel
van een bodemkartering.
Van de betreffende gronden was een gedeelte in voorgaande jaren reeds
in het kader van de regelmatige bodemkarterlng van Nederland gekarteerd.
was aanvullend veldwerk nodig, terwijl de
Ten behoeve van het
nog niet gekarteerde terreinen werden opgenomen. Het veldwerk werd verricht gedurende het tweede gedeelte van december 1954 onder leiding van
Dr. Ir.J. S. Veenenbos. De resultaten werden vastgelegd in een intern rapport.

B22 Gar;jp - Wartena
Ten behoeve van de uitvoering van een ruilverkaveling werd door de Cul205

tuurtechnische Dienst opdracht gegeven een gebied van ca 7850 ha, in de
omgeving van Garijp - Wartena te karteren. Dit gebied zal met een intensiteit van 1 à 2 boringen per ha opgenomen worden tot een diepte van 1,20 m,
terwijl in het veengebied tevens beneden deze grens de zanddiepte bepaald
zal worden. De opname zal in 1956 aanvangen o.l.v. Ir. R. P. H. P. van der
Schans.
D. P R O V I N C I E D R E N T E

D2 Delen van de gemeente Rolde en Borger
I n 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 van dit gebied begon in de zomer van 1949 onder leiding van Dr. Ir. H. C. de Roo. Na het vertrek van
Dr. Ir. H. C. de Roo 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 inmiddels is gereed gekomen. In
1956 zal het rapport Rolde worden uitgebracht.

D8 Uitbreidingsplannen van de gemeente Emmen
I n opdracht van de gemeente Emmen is in het najaar van 1952 en in het
voorjaar van 1953 rond een aantal bewoningskernen in deze gemeente een
onderzoek ingesteld naar de bodemgesteldheid. Doel van dit onderzoek was
een basis te verkrijgen voor de uitbreidingsplannen van deze gemeente. Het
onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Ir. B. van Heuveln. Gekarteerd werd met een boringendichtheid van 4 à 5 boringen per ha. De resultaten werden samengevat in een intern rapport, dat in 1954werd uitgebracht.

D9 zuidoost Drente
Door de Directie Akker- en Weidebouw werd opdracht gegeven een gebied,
groot ca. 30.000 ha, te karteren. Onder leiding van Ir. B. van Heuveln werd
in 1954 begonnen met de veldwerkzaamheden. I n 1956 zal deze kartering
worden voortgezet.
Dl0 Voorbeeldpolder Coevorden
I n opdracht van de Stichting Verbetering Madegraslanden Drente werd een
gebied, groot 58 ha, gekarteerd. De bedoeling heeft daarbij voorgezeten
eensdeels een bodemkundige grondslag te verkrijgen voor proefnemingen
betreffende de verschillende methoden tot verbetering van de madelanden,
anderdeels van deze zijde een basis te krijgen welke profielen in het madeland eventueel geschikt zouden zijn voor akkerbouw. De werkzaamheden
stonden onder leiding van Ir. B. van Heuveln. De resultaten van deze kartering werden samengevat in een intern rapport, voorzien van een bodemkaart
eIi een bodemgeschiktheidskaart op schaal 1 :25.000.
D l 1 L.E.1.-bedrijven Drente
Door de Directie Arbeidsvoorziening werd een opdracht verstrekt om een
aantal bedrijven te karteren in verband met de mogelijkheden voor herontginning. I n 1953 werd een zestal bedrijven, die daarvoor waren uitge206

kozen, gekarteerd. De werkzaamheden stonden onder leiding van Ir. B. van
Heuveln. De resultaten van deze bedrijfskartering zullen in 1956 worden
samengevat in een intern rapport.

D12 Het Madeland tussen Sleen en De Klenke
Van de Stichting Verbetering Madegraslanden Drente werd opdracht ontvangen ca. 780 ha madeland in gedetailleerd overzicht te karteren. De veldwerkzaamheden kwamen eind 1954 gereed. Het geheel stond onder leiding
van Ir. B. van Heuveln. De resultaten van deze kartering zullen in 1956 in
een intern rapport worden samengevat.

D13 Tuinbouwcentra ,,Het Amsterdamse Veld"
In opdracht van de Nederlandse Heidemaatschappij werd een reeds eerder
gekarteerd gebied opnieuw in kaart gebracht. De werkzaamheden onder
leiding van Ir. B. van Heuveln kwamen eind 1954 gereed.
Uitgebracht werden een boorpuntenkaart van de profielbouw, een boorpuntenkaart van het bruikbare veen en een boorpuntenkaart van de bodemgesteldheid, alle op schaal 1:1000.

D14 Uitbreidingsplan van de gemeente Emmen
Door het gemeentebestuur van Emmen werd, ter aanvulling van de kartering D8, een opdracht verstrekt tot het karteren van een drietal gebieden.
Het doel van deze kartering was het gemeentebestuur in te lichten omtrent
de geschiktheid van de grond ten behoeve van de aanleg van sportvelden.
De werkzaamheden werden eind december 1954 verricht onder leiding van
Ir. B. van Heuveln.
De resultaten van deze kartering werden samengevat in een intern rapport, voorzien van bodemkaarten en bodemgeschiktheidskaarten.

DI5 Oostermoer
In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd in het gebied
Oostermoer een verkenning uitgevoerd om gegevens te verkrijgen over de
daar voorkomende veensoorten, speciaal wat betreft de gevaren van indroging, de moeilijkheden voor gebruik als bouwland en de reactie op ontwatering. Uit diverse gegevens, aangevuld met veldwerk, werd een intern rapport
samengesteld. Het geheel stond onder leiding van Ir. B. van Heuveln.
E. P R O V I N C I E OVERIJSSEL

E2 Noordwest- Overijssel
Met het oog op de ontginningsmogelijkheden en mogelijkheden voor vestiging van tuinbouw, werd door het Ministerie van Landbouw Visserij en
Voedselvoorziening opdracht gegeven een gebied, groot 10.000 ha, te karteren. De karteringswerkzaamheden begonnen eind 1949 onder leiding van
Dr. Ir. J. C. F. M. Haans. Het veldwerk kwam in 1953 gereed. De resultaten van deze kartering zullen worden samengevat in een rapport dat in
1956 zal worden uitgebracht.
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E3 Dalfsen en Nieuw-Leusen
De bodemkartering van het gebied Dalfsen en Nieuw-Leusen werd uitgevoerd in opdracht van de Directie van Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Het doel was gegevens
te verzamelen betreffende de bodemgesteldheid in het algemeen en de verbreiding van ijzerrijke gronden in het bijzonder. De karteringswerkzaamheden begonnen in 1949 en werden afgesloten in 1953. Het geheel stond
onder leiding van Dr. Ir. J. Schelling. De resultaten werden neergelegd in
een intern rapport.

E6 Salland
I n aansluiting op het karteringsgebied E3 Dalfsen en Nieuw-Leusen en E4
Wijhe werd in 1952 begonnen met de kartering van ca. 12.000 ha. De werkzaamheden staan onder leiding van Dr. Ir. J. C. F. M. Haans. Van het
proefbedrijf Heino werd een detailkartering uitgevoerd en een intern rapport
met een bodemkaart, schaal 1 :5000, uitgebracht. De werkzaamheden werden voorlopig stop gezet in verband met de opname van de bodemkaart van
Nederland schaal 1:200.000. In 1956 zullen de werkzaamheden worden
voortgezet.
M. P R O V I N C I E G E L D E R L A N D

M l 0 De gemeente Epe en een gedeelte van de gemeente Heerde
I n opdracht van de Directie Akker- en Weidebouw werd een gebied, groot
15.000 ha, gekarteerd. De veldwerkzaamheden begonnen in juni 1947. De
allerbeste 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 veldwerk kwam in 1948 gereed. Het geheel stond onder
leiding van Dr. Ir. W. J. van Liere. De resultaten werden in een rapport
neergelegd, dat in 1956 zal worden gepubliceerd.
M l 1 Maas en Waal
I n opdracht van de Directie Arbeidsvoorziening werd een gebied van ca.
24.400 ha gekarteerd. De karteringswerkzaamheden begonnen in 1947 onder
leiding van Ir. L. J. Pons en kwamen in 1950 gereed. De resultaten van deze
kartering zullen binnenkort worden gepubliceerd.
M 1 4 Randgebied van de toekomstige <uidoostpolder
I n 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 van deze kartering zullen gezamenlijk worden
gepubliceerd.
M33 Midden Gelderse Vallei
Deze kartering is een onderdeel van een door de Contactcommissie Bodemkartering opgezet bodemvruchtbaarheidsonderzoek. I n 1951 werden de kar208

teringswerkzaamheden begonnen onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der
Schans. I n 1955 werden de werkzaamheden beëindigd. Het gebied, groot
25.000 ha, omvat het waterschap Barneveldse Beek en gedeelten van de
Heiligenberger en Lunterse Beek. Van het gekarteerde gebied zal een rapport
uitgebracht worden.

M40 Exelse- en Ampsense Broek
I n opdracht van de Ontginningsmaatschappij ,,Gelderlandn werd een bodemkundig onderzoek ingesteld in een gedeelte van Verwolde, het Ampsense- en Exelse Broek en de Armhoede in de gemeenten Laren en Lochem.
Het onderzoek had betrekking op een gebied, groot 250 ha. Het werk uitgevoerd als een detailkartering, was voornamelijk gericht op de voor cultuurtechnische verbetering van belang zijnde factoren. Het geheel stond onder
leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. Een rapport werd uitgebracht,
voorzien van een bodemkaart, een kaart van de humeuze bovengrond, een
boorpunten- en grondbewerkingskaart, een kaart aangevende het percentage
zandkopjes en een kaart van bijzondere punten.
M41 zanddieptekartering Neder-Betuwe
I n opdracht van het polderdistrict ,,Neder-Betuwe" werd een zanddieptekaart vervaardigd van een gebied van ca. 14.000 ha. Het doel van deze kartering was gegevens te verzamelen ten dienste van de verbetering van particuliere sloten en cultuurtechnische werken als drainage in de kwelgebieden.
Het geheel stond onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos. Het veldwerk
werd uitgevoerd in 1953 en 1954. De zanddieptekaarten werden in zes delen
uitgebracht.
M 42 Tielerwaard- West
Door de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd opdracht gegeven een
kartering uit te voeren in het gebied de Tielerwaard ten behoeve van een
ruilverkaveling. De veldwerkzaamheden begonnen in april 1955 onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. De opdrachtkartering zal in 1956
gereed komen, waarna verder bodemkundig studiewerk o.l.v. Ir. P. van der
Sluys verricht zal worden.

M 44 Opheusden
I n opdracht van notaris Hak werd een perceel gekarteerd ten behoeve van
een klei-inventarisatie. Het veldwerk werd verricht in januari 1955 onder
leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos. Een intern rapport, voorzien van een
hoogtekaart, bodemkleidiktekaart en dwarsdoorsneden werd uitgebracht.
M 45 Gemeente Doetinchem
Door het gemeentebestuur van Doetinchem werd opdracht gegeven tot het
karteren van de gehele gemeente, groot 5020 ha, teneinde bodemkundige
gegevens te verkrijgen met het oog op de vqorbereiding van het uitbreidingsplan. De veldwerkzaamheden werden verricht in het tijdvak van september
tot en met december 1955. Het geheel stond onder leiding van Ir. R. P. H. P.
van der Schans. In 1956 zal een inte. rapport verschijnen, voorzien van een
bodemkaart, een bodemgeschiktheldskaart voor bouwland, grasland en
tuinbouw.
209

M 45 Over-Betuwe
De Cultuurtechnische Dienst te Utrecht gaf opdracht een gedeelte van de
Over-Betuwe te karteren, zulks in verband met het opstellen van plannen
voor ruilverkaveling en de daarmee verbonden ontsluitings- en ontwateringswerken. De opname, welke eind 1955 is begonnen, geschiedt met een intensiteit van gemiddeld 1 boring per ha tot een diepte van 150 cm en een boring
per 10 ha tot een diepte van 250 cm. De laatstgenoemde diepere boringen
omvatten in het veengebied de gehele veendikte. De kartering zal in 1956
worden voortgezet onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans.

M 47 Noordwest Veluwe
I n verband met de voorbereiding van een ruilverkaveling in het noordwestelijk deel van de Veluwe wordt in opdracht van de Cultuurtechnische Dienst
te Utrecht een bodemkartering uitgevoerd van een gebied ter grootte van
ca. 10.500 ha. Van dit gebied valt een gedeelte in de reeds vroeger verrichte
kartering Randgebied Zuidoostpolder (ca. 3900 ha, zie M 14). Uit de bestaande gegevens van dit terrein zullen, met aanvullende boringen, afgeleide
kaarten worden gemaakt. Het overige terrein (ca.6600 ha) zal worden gekarteerd. De veldwerkzaamheden zullen in 1956 onder leiding van Ir. R. p.
M. P. van der Schans worden begonnen.

M 48 Delen van de gemeente Ede
De Directie van Gemeentewerken te Ede gaf opdracht enkele delen in het
westelijke deel van Ede te karteren met het oog op de voorbereiding van het
uitbreidingsplan in die gemeente. Het gebied, groot 265 ha, zal worden
opgenomen met een boringsdichtheid van 2 boringen per ha. De werkzaamheden zullen begin 1956 beginnen onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der
Schans.
L PROVINCIE UTRECHT

L5 Groot Mijdrecht I1
Door de Directie Arbeidsvoorziening werd opdracht gegeven in de polder
Groot Mijdrecht een bodemkartering uit te voeren, zulks in verband met de
verbetering van de polder, door middel van het naar boven brengen van de
in de ondergrond aanwezige goede klei. De veldwerlrzaamheden begonnen
in oktober 1953 en kwamen eind 1954 gereed. Het geheel stond onder leiding
van Ir. L. J. Pons. I n 1956 zal een intern rapport verschijnen, voorzien van
een kaart, waarop de dikte van de goede klei staat aangegeven en de ligging
ten opzichte van N.A.P.

L6 Delen van de gemeente Driebergen-Rijsenburg
I n verband met het uitbreidingsplan van de gemeente Driebergen werd in
opdracht van het gemeentebestuur een gebied ter grootte van ca. 50 ha bodemkundig onderzocht. Het terrein werd in gedetailleerd overzicht gekarteerd. De kartering beoogde een inzicht te verschaffen in de geschiktheid van
de grond voor woningbouw. De bodemgesteldheid werd onderzocht tot een
diepte van 120 cm, terwijl om een inzicht te verkrijgen in de opbouw van
de diepere bodemlagen een zevental pulsboringen tot 570 cm diepte werd
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uitgevoerd. De veldwerkzaamheden werden in september 1954 verricht.
Het geheel stond onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos. Een intern rapport met een bodemkaart, een kaart aangevende de dikte van de humeuze
bovengrond en de diepte van het grondwater, een profielenkaart en een
tuinbouwclassificatiekaart, alle op schaal 1 :2500, werd uitgebracht.

L7 Gemeente Zeist
Op verzoek van de Directie van de Gemeentewerken te Zeist werd een kartering uitgevoerd in enkele delen van de gemeente Zeist. De kartering werd
in detail uitgevoerd en had tot doel het verstrekken van gegevens ten dienste
van bouwtechnische vraagstukken, waarbij in het bijzonder de stevigheid
van de bodem een rol speelt. Het een en ander werd nader toegelicht met
gegevens verkregen van het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft.
Het veldwerk vond plaats van oktober tot november 1954 en stond onder
leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos, die ook het interne rapport heeft samengesteld. Dit rapport werd voorzien van een bodemkaart, een kaart aangevende de diepte tot de vaste zandondergrond, een vochtkaart en een overzichtskaart.
G P R O V I N C I E NOORD-HOLLAND

G3 De Haarlemmermeer
Aansluitend op de vroegere kartering van Ir. P. A. den Engelse en Ir. L. R.
Dijkema werd onder leiding van Dr. Ir. J. C. F. M. Haans een kartering
uitgevoerd van de Haarlemmermeer, .oot ca. 15.720 ha. De veldwerltzaamheden begonnen in 1948 en eindigde eind 1949. De resultaten werden gepubliceerd in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen no.
60.7, serie: De bodemkartering van Nederland, deel XV.
G4 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. Het rapport is gereed en zal in 1957 worden gepubliceerd in de reeks Verslagen van Landbouwlcundige Onderzoekingen.
G6 Venhuizen
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Afdeling Tuinbouw, werd in de gemeente Venhuizen een bodemkartering uitgevoerd ten behoeve van een meer algemene studie van de
sociaal-economische en bodemkundige mogelijltheden voor de tuinbouw. De
veldwerlczaamheden werden verricht in het tijdvak van het 2e kwartaal
1950 tot en met het l e kwartaal 1952. Er werden ca. 2000 ha in overzicht
gekarteerd. Het geheel stond onder leiding van Ir. P. du Burck. De resultaten werden samengevat in een intern rapport, voorzien van een bodemkaart op schaal 1 :10.000.
G7 Breezand-Koegras
Door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werd
t
een gebied, groot 1000 ha, voornamelijk jonge zeeeen o ~ d r a c h verstrekt,

zand- en duinzandgronden, op te nemen ten einde de geschiktheid voor de
bloemencultuur na te gaan. De kartering begon in 1950 onder leiding van
Ir. P. du Burck. De resultaten zullen in een rapport worden gepubliceerd.

G9 Het Grootslag
De Cultuurtechnische Dienst te Utrecht gaf opdracht een kartering te verrichten ten behoeve van de tuinbouw. Het gebied, groot 6600 ha, werd opgenomen in het tijdvak van 1952 tot en met 1955, onder leiding van Ir. P. J.
Ente. De werkzaamheden aan het rapport, waarin de resultaten worden
vastgelegd, worden voortgezet.
G11 Verkenning van het zuidelijk deel van de provincie Noord-Holland
In opdracht van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
werd een globale verkenning uitgevoerd in het nog niet gekarteerde gebied
bezuiden de lijn Akersloot - Purmerend - Edam. Het doel van deze kartering
was, aan te geven waar grotere aaneengesloten complexen goede land- en
tuinbouwgronden in dit gebied liggen en welke mogelijkheden hier in het
algemeen zijn. De werkzaamheden stonden onder leiding van Ir. L. J. Pons.
Een intern rapport, voorzien van een bodemkundige verkenningskaart, een
bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw, een voorlopige bodemgeschiktheidskaart voor de landbouw en een polderkaart werd uitgebracht.
G13 Polder Waterland
In verband met de voorbereiding van een ruilverkaveling in het gedeelte
van de polder Grootslag werd door de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht
opdracht gegeven een onderzoek naar de bodemgesteldheid van de polder
Waterland, groot ca. 9000 ha, in te stellen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van Ir. L. J. Pons.
De kartering zal in 1956 worden voortgezet.
G16 Verkenning van het middengedeelte van de provincie Noord-Holland
In aansluiting op de kartering van het zuidelijk deel van oord-Holland
(G11) werd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland opdracht gegeven tot een globale bodemkundige verkenning van het middengedeelte
van deze provincie. De veldwerltzaamheden werden in de zomer van 1954
begonnen en eindigden eind 1955. De algehele leiding berustte bij Ir. L.J.
Pons. Over de resultaten zal in 1956 een intern rapport verschijnen.
G17 Twiskepolder
Door de Provinciale Waterstaat Noord-Holland (voor de Afd. Domeinen
van het Ministerie van Financiën) werd opdracht gegeven tot het karteren
van de Twiskepolder, met het oogmerk een inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van gebruik der percelen van deze polder. In 1956 zal onder leiding
van Ir. R. P. H. P. van der Schans met deze kartering worden begonnen.
Ir. L. J. Pons zal bij de uitvoering medewerking verlenen.
H P R O V I N C I E ZUID-HOLLAND

Hl1 zuid-Holland ten zuiden van de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel
In opdracht van de provincie Zuid-Holland werd een bodemkundige ver212

kenning uitgevoerd in het gebied ten zuiden van de rivieren om in grote
lijnen de geschiktheid van de bodem weer te geven voor de tuinbouw ten
behoeve van planologisch werk. De verkenning, aanvankelijk onder leiding
van Dr. Ir. K. van der Meer, thans onder leiding van Ir. J. van der Linde,
kwam in 1952 gereed. Van alle eilanden werden interne rapporten uitgebracht. Een samenvattend rapport werd samengesteld.

H12 zuid-Hollandse Eilanden, tuinbouwcentra
Eendetailkartering van een aantal tuinbouwgebieden zal in samenwerking
met de Tuinbouwvoorlichtingsdienst worden uitgevoerd. Aanvankelijk
stonden de werkzaamheden onder leiding van Dr. Ir. K. van der Meer,
thans onder leiding van Ir. J. van der Linde. De detailkartering op het eiland
Voorne werd in 1954 en 1955 voortgezet en zal in 1956 gereed komen.

Het ongeveer 20.000 ha grote gebied, zonder de Vijfheerenlanden, wordt in
overzicht gekarteerd ten behoeve van de investering van de landbouw. De
werkzaamheden begonnen in 1951 onder leiding van Ir. J. van der Linde.
In 1956 zal deze kartering worden voortgezet.

H26 flootdor@,Leidschendam en Zoetermeer
In verband met de toekomstige uitbreiding van 's Gravenhage werd door
de Centrale Dienst van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting van het
Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting opdracht gegeven in
samenwerking met het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft een
bodemkaart samen te stellen van een terrein gelegen in de gemeenten Nootdorp, Leidschendam en Zoetermeer.
Met doel van deze kartering is gegevens te verzamelen voor een beoordeling van de grond uit een landbouwkundig oogpunt en waaruit tevens gegevens ontleend kunnen worden, welke na aanvullend onderzoek door het
Laboratorium voor Grondmechanica te Delft een beoordeling mogelijk
maken van de kwaliteit van de grond in verband met de wijze van fundering
van de toekomstige bebouwing alsmede in verband met de aanleg van wegen
en de aanleg van voorzieningen ten behoeve van recreatie, zoals plantsoenen,
sportvelden en volkstuintjes. Het veldwerk kwam eind 1955 gereed. Het
geheel stond aanvankelijk onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos, maar
werd later overgenomen door Ir. R. P. H. P. van der Schans, wegens vertrek van eerstgenoemde. Een intern rapport zal in 1956 worden uitgebracht.

H27 Delen van de gemeente Rotterdam (Schiebroek 11)
I n opdracht van de Directie Gemeentewerken Rotterdam werd een onderzoek ingesteld naar de bodemgesteldheid in het noordelijk deel van de Schiebroekse polder. Dit onderzoek sluit aan op een vorige studie, uitgevoerd in
het zuidelijke deel van deze polder. In beide gevallen gold het een bestudering van de mogelijltheden tot aanleg van een begraafplaats. De kartering
werd in april 1954 verricht onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos. Een
intern rapport, voorzien van een bodemkaart en een bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van een begraafplaats, werd uitgebracht.
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H28 Delen van de gemeente Wassenaar
I n opdracht van de Directeur van de Gemeentewerken werd een onderzoek
ingesteld naar de bodemgesteldheid van enkele delen van de gemeente Wassenaar. Het doel van het onderzoek was op de eerste plaats een classificatie
inzake de geschiktheid voor de bloembollencultuur. Daarnaast beoogde het
onderzoek het verstrekken van zodanige bouwtechnische gegevens als tijdens
de studie naar de geschiktheidsbeoordeling voor bollencultuur konden worden verzameld. Het veldwerk vond plaats in de periode van april tot en met
juli 1954 onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos. Een intern rapport,
voorzien van een bodemkaart, een classificatiekaart en een profielenkaart
van de diepere ondergrond, alle op schaal 1:10.000, werd uitgebracht.

H29 Polder zevenhoven en de Noordpolder (onder Berkel)
Door de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd in verband met de voorbereiding van cultuurtechnische werken opdracht gegeven de bodemgesteldheid van twee droogmakerijen in Zuid-Holland te onderzoeken, namelijk de
polder Zevenhoven (1660 ha) en de Noordpolder (470 ha) onder Berkel.
De opname werd verricht in de periode van september 1954 tot en met juli
1955 in de polder Zevenhoven o.l.v. Dr. Ir. J. S. Veenenbos, later van
Ir. R. P. H. P. van der Schans en in de Noordpolder onder leiding van Ir. L.
J. Pons. I n 1956 zal een intern rapport verschijnen.

H30 Delen van de gemeente Bleiswijk
O p verzoek van het Gemeentebestuur van Bleiswijk werd een onderzoek
ingesteld naar de bodemgesteldheid van een deel van de Overbuurtse- en de
Klappolder, gelegen in die gemeente. Dit onderzoek moet dienen als basis
voor de vestiging van tuinbouwbedrijven. De kartering werd in gedetailleerd
overzicht uitgevoerd. De opname werd verricht in de periode van mei tot
en met september 1955 door het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt
onder glas. De afdeling Karteringen ten behoeve van Streek- en Uitbreidingsplannen, onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans, verleende
medewerking bij de opzet van de legenda van de bodemkaart en bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. De resultaten werden door beide diensten gezamenlijk in een intern rapport samengevat.

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 zal in 1956 worden uitgevoerd deels onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans en deels
onder leiding van Ir. L. J. Pons.

H32 Aalkeetbuitenpolder en Broekpolder, Polder .Noord-Kethel en Land van ~oortugaal
I n opdracht van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd een bodemkartering verricht in een drietal polders rond Rotterdam. Het doel van deze
kartering was een overzicht te geven van de landbouwkundige mogelijkheden van deze gebieden in het bijzonder met betrekking tot de geschiktheid
voor grasland en tevens het geven van een vergelijking van de drie gebieden
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onderling. Het veldwerk vond plaats in het 3e kwartaal 1955 onder leiding
van Ir. J. van der Linde. Een intern rapport met van ieder gebied een boorpuntenkaart en een bodemstippenkaart werd vervaardigd.

H33 Delen van de gemeente Rijswijk
I n het kader van het uitbreidingsplan van de gemeente Rijswijk (ZH) werd
het gedeelte ,,Juliapark" bestemd voor de aanleg van plantsoenen en sportvelden. De Directeur van Gemeentewerken gaf opdracht een gedetailleerd
bodemkundig onderzoek van het Juliapark te verrichten dat als basis moet
dienen voor een door Prof. Dr. Ir. J. T. P. Bijhouwer te ontwerpen plan.
Het veldwerk werd in de periode van september tot november 1955 verricht
onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. Een intern rapport, voorzien van een bodemkaart en een vochtkaart werd uitgebracht.
H34 Uithofspolder
Door de Hoofd-Directeur van de GemeentelijkeDienstvan de Wederopbouw
en Stadsontwikkeling te 's-Gravenhage werd opdracht verstrekt tot een
bodemkundig onderzoek van het gedeelte Uithofspolder ten westen van de
nieuw geprojecteerde weg tussen Kijkduin en Wateringen, bestemd voor
groenstrook, waarbij speciaal gelet moest worden op de geschiktheid van
gronden voor de tuinbouw. Het veldwerk vond plaats in november 1955 onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. Een intern rapport zal in
1956 worden uitgebracht.
K P R O V I N C I E ZEELAND

K3 Tholen
In opdracht van de Rijksdienst voor Landbouwherstel werd een kartering
uitgevoerd op het eiland Tholen. De bedoeling van deze kartering was de
met zout water geïnundeerde gebieden weer te herstellen. In 1945 werd het
veldwerk begonnen onder leiding van Ir. S. F. Kuipers. In 1948 kwam het
veldwerk gereed. De resultaten van het onderzoek werden samengevat in
een rapport, dat voor publikatie wordt gereed gemaakt.
K4 Schouwen-Duiveland
Evenals Tholen (K3) werd dit eiland in kaart gebracht. Het rapport wordt
samen met dat van Tholen gepubliceerd in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.

K5 Het tuinbouwgebied van Haamstede-Renesse
In opdracht van de Directie van de Tuinbouw werd het tuinbouwgebied
Haamstede-Renesse vrij gedetailleerd gekarteerd. Deze kartering van ca.
1850 ha stond onder leiding van Ir. S. F. Kuipers en Ir. P. du Burck. Het
veldwerk kwam in 1948
De resultaten zullen worden gepubliceerd
in het rapport Schouwen-Duiveland (K4) en Tholen (K3).
x13 Het Vrije van Sluis
I n opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziemet ontwateringsplannen een gebied van 30.000 ha
ning werd in

in overzicht gekarteerd. Het veldwerk werd in 1950 begonnen en in 1953
afgesloten. De leiding berustte bij Dr. Ir. K. van der Meer. De resultaten
zullen door Ir. G. G. L. Steur worden samengevat in een intern rapport.

kL19 Baarland, Ellewoutsdijk en Waarden
I n opdracht van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd een bodemkartering uitgevoerd in het door de watersnood getroffen deel van de Zak
van Zuid-Beveland ten behoeve van de daar op handen zijnde ruilverkaveling. Het veldwerk werd uitgevoerd in de maanden augustus tot en met
december 1953 onder leiding van Ir. G. G. L. Steur. De resultaten werden
samengevat in een intern rapport, voorzien van een gedetailleerde overzichtskaart, een zanddieptekaart, een overzichtskaart van de bodemgesteldheid tot een diepte van 3 m onder maaiveld en dwarsdoorsneden.

EL20 Noord-Beveland
I n verband met voorbereidingen van cultuurtechnische werken werden in
opdracht van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht gegevens verzameld
omtrent de bodemgesteldheid van Noord-Beveland. Naast deze kartering,
die in gedetailleerd overzicht werd verricht, werd een verkenning van de
diepere ondergrond uitgevoerd. Het veldwerk vond plaats in het tijdvak van
december 1954 tot juli 1955 onder leiding van Ir. G. G. L. Steur. Een intern
rapport zal in 1956 verschijnen.

K21 Zuid-Beveland
Gelijktijdig met en overeenkomstig de kartering Noord-Beveland (IC20)
gaf de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht opdracht een gedeelte van ZuidBeveland te karteren. Het veldwerk onder leiding van Ir. G. G. L. Steur
werd verricht in het tijdvak van juli tot en met september 1955. De resultaten zullen worden samengevat in een intern rapport.
N PROVINCIE NOORD-BRABANT

8 1 De Maaskant
In opdracht van de Directie van de Arbeidsvoorziening werd een gebied
gekarteerd van ca. 13.900 ha. Doel van deze kartering was door middel van
een bodemkartering een landbouwkundige fundering voor cultuurtechnische
plannen te verkrijgen. Onder leiding van Dr. Ir. D. van Diepen werd in de
periode van 1945 tot en met 1948 het veldwerk verricht. De resultaten werden gepubliceerd in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen no. 58.9, serie: De bodemkartering van Nederland, deel XIII.

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 vpor deze kartering werd verstrekt door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening met het doel de mogelijkheden te Onderzoeken tot rationalisatie en intensivering van het bodemgebruik. Eind
1953 kwam het veldwerk gereed. De resultaten zullen worden samengevat
in een rapport, dat in 1956 zal verschijnen.
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N 1 De Biesbosch
Ten behoeve van inpolderingsplannen werd in opdracht van de Centrale
Cultuurtechnische Commissie 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. Eind 1954 kwam het veldwerk gereed. De resultaten werden vastgelegd in een rapport, dat in 1957 zal worden gedrukt.
N13 Het land van Heusden en Altena
In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst werd een bodemkartering
uitgevoerd van ca. 11.800 ha in verband met de voorbereiding van een ruilverkaveling. Het veldwerk werd onder leiding van Ir. F. Sonneveld uitgevoerd in de periode van met 1953 tot en met september 1955. Van de resultaten werd een voorlopig rapport samengesteld. In 1957 zal een definitief
rapport worden uitgebracht.
N14 Maarse Waarden en Koornwaard
Ten behoeve van een reglementering, ten doel hebbende de ontgronding te
beperken tot de slechtere landbouwgronden en zodanig te doen uitvoeren
dat geschikte landbouwgronden overblijven of gronden in de omgeving
worden verbeterd, besloot de Stichting Maaskants Welvaren enkele terreinen in de Maasuiterwaarden te laten karteren. Van de betreffende terreinen werden gedetailleerde overzichtskaarten samengesteld op schaal
1 :10.000. Het veldwerk werd in december 1953 uitgevoerd onder leiding
van Dr. Ir. J. S. Veenenbos. Een intern rapport werd in I954 uitgebracht.
N15 Maasuiterwaarden
Door de Deltacommissie werd opdracht verstrekt een globale verkenning te
verrichten in de Maasuiterwaarden tussen Cuyk en Giessen. Deze kartering
had tot doel een inventarisatie van klei, geschikt voor de constructie van
zeedijken. Tevens werd een oriënterende studie gemaakt naar de structuur
van verschillende kleien voor en nadat deze aangewend zijn ter bescherming
van een zandig dijklichaam. De veldwerkzaamheden werden verricht in de
periode van mei tot en met juni 1954. Het structuuronderzoek werd door
Ir. A.Jongerius gedaan. Het geheel stond onder leiding van Dr. Ir. J. S.
Veenenbos. De resultaten werden samengevat in een intern rapport, dat
verscheen in augustus 1954.

N16 Delen van de gemeente 's Hertogenbosch
In opdracht van de Directie Gemeentewerken 's Hertogenbosch werd een
bodemkartering uitgevoerd ten behoeve van de stadsuitbreiding in het
,,Plan Oost" van deze gemeente. Het doel van deze kartering was, gegevens
te verzamelen ten behoeve van bouwtechnische problemen. Het veldwerk
werd verricht in de periode van juni tot en met JUE1954. De leiding berustte
bij Dr. Ir. J. S. Veenenbos. In september 1954 werd een intern rapport uitgebracht, waarin de resultaten van deze kartering erd den samengevat.
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N1 7 Delen van de gemeente Dongen
Ten behoeve van een uitbreidingsplan van de gemeente Dongen werd in
opdracht van het Gemeentebestuur een bodemkartering verricht in het
zuidelijk deel van deze gemeente. Het gebied, groot 322 ha, werd in gedetailleerd overzicht opgenomen. Bij de kartering werd naast de waarde voor
land- en tuinbouw speciaal gelet op de bouwtechnische eigenschappen van
de gronden. De veldwerkzaamheden werden verricht in de maand mei
1955 onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. De resultaten werden
samengevat in een intern rapport, voorzien van een bodemkaart, een bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw en een bodemgeschiktheidskaart voor
bouwterreinen.
N18 Delen van de gemeente Eindhoven
In opdracht van de Directie Gemeentewerken Eindhoven zal in het gebied,
gelegen in de voormalige gemeente Woensel, groot 1250 ha, een kartering
worden uitgevoerd. Deze kartering heeft tot doel tuinbouwkundige gegevens
te verzamelen in verband met het uitbreidingsplan van deze gemeente. Het
veldwerk zal in 1956 worden begonnen onder leiding van Ir. R. P. H. P. van
der Schans.
P P R O V I N C I E LIMBURG

P4 Venray
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 deze kartering was een studie te maken van de factoren, waarvan
het welvaartspeil afhankelijk is. Het veldwerk kwam in 1952 gereed. De
resultaten werden in een intern rapport samengevat, dat in 1956 zal worden
uitgebracht.

P9 Het loessgebied van zuid-Limburg
I n opdracht van de Directie Akker- en Weidebouw wordt een kartering
uitgevoerd in het loessgebied van Zuid-Limburg met de bedoeling een studie
te maken van de loessleemgronden. De veldwerkzaamheden begonnen in
1951 aanvankelijk onder leiding van Jhr. Ir. J. E. M. van Nispen tot Pannerden, later onder leiding van Ir. J. M. M. van den Broek. De werkzaamheden zullen in 1956 worden voortgezet.

P11 Nieuwstadt
In verband met de op handen zijnde ruilverkaveling in de gemeente Nieuwstadt werd in opdracht van de Cultuurtechnische Dienst een bodemkartering
verricht. Het veldwerk - onder leiding van Ir. J. M. M. van den Broek vond plaats in de maanden juni en juli 1954. De resultaten werden in een
voorlopig rapport samengevat.
P12 Ransdalerveld
Door de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd opdracht gegeven tot
het karteren van het ruilverkavelingsgebied ,,Ransdalerveld", groot 1770 ha.
De opname zal geschieden met een intensiteit van gemiddeld 3 boringen
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per ha. Het veldwerk begon in het Ze kwartaal 1955 en zal in 1956 worden voortgezet. Het geheel staat onder leiding van Ir. J. M. M. van den
Broek. De resultaten zullen worden samengevat in een intern rapport, dat
in 1956 zal worden uitgebracht.
NLNEDERLAND

Hieronder vallen de onderzoekingen en karteringsgebieden, die niet provinciaal gerangschikt kunnen worden.
Aan de volgende objecten werd in 1954 en 1955 gewerkt:

NL2 De bodemkaart van Nederland, schaal 1:200.000
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 bestaande uit Ir. L. J. Pons, voorzitter en Dr. Ir. J. C. F. M.
Haans en Dr. Ir. J. S. Veenenbos, leden. Na veelvuldig overleg werd een
legenda opgesteld. Eind 1953 kwam het veldwerk gereed. In 1954 betroffen
de werkzaamheden voornamelijk het verwerken van de veldgegevens. In
1955 kwamen de ontwerpkaarten op topografische bladen 1 :50.000 gereed
en werden op calques verkleind tot l :100.000. De verkleining zonder meer
van deze gegevens tot de schaal 1:200.000 zou geen bruikbare kaart opleveren. Er werd besloten tot vereenvoudiging van de kaart 1 :100.000 en de
legenda tot 125 onderscheidingen in te korten. I n 1956 zal hieraan worden
verder gewerkt en zal de druk worden voorbereid.

NL.? Kartering van Nederland op kaartbladen 1:50.000
Door de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werd opdracht gegeven de bodem van Nederland in kaart te brengen op schaal
1 :25.000. Door het Bestuur werd een commissie ingesteld met als voorzitter
Ir. S. Herweyer. De commissie stelde een nota op, waarin werd geadviseerd
een schaal 1 :50.000 te gebruiken. Daartoe werd door het Bestuur besloten.
De voorbereidende werkzaamheden zullen in 1956 worden aangevat. Het
ligt in de bedoeling de eigenlijke werkzaamheden in 1957 te beginnen.

N L 5 Afdeling Geogra$e onder leiding van Mevr. Dr. A. W. Edelman- Vlam
I n samenwerking met Prof. Dr. C. H. Edelman werd gewerkt aan een artikel
over de woudnamen van West-Friesland voor het West-Friese jaarboek. Een
artikel over de Hosterdnamen voor het feestnummer Schönfeld van de Ned.
Ver. voor Naamkunde werd samen met Prof. Dr. C. H. Edelman voltooid.
Veldnamen van het land van Maas en Waal werden in samenwerking met
de ruilverl<avefingsdienstvan het kadaster verzameld en bestudeerd. Overleg werd gepleegd inzake namen voor de nieuw te stichten boerderijen in de
komgebieden van Maas en Waal en Bommelerwaard. Van de nagelaten
papieren van
Ir. M. M. van Hoffen werd een inventarisatie opgemaakt. De woud-, veen-, broek-, goor-, en laarnamen in Nederland werden
verzameld en op kaarten gezet. De voor zover aanwezige archivarische
gegevens van het Instituut voor Naamkunde te Amsterdam werden overgenomen en uitgewisseld met eigen gegevens. Er werd samengewerlct met
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de commissie'voor het es-onderzoek van het Drents genootschap. De Groller
es werd bestudeerd. De veldnamen, verzameld in de karteringsgebieden
Gelderse Vallei, Drentse Madelanden en Vollenhove werden bewerkt en
op kaarten gezet. De resterende tijd werd besteed aan literatuurstudie en
documentatie. Inlichtingen werden verstrekt en kleine onderzoekingen voor
de karteringsleiders, o.a. van West-Friesland, Vollenhove en Drente werden
verricht.

NL6 Afdeling Geologie onder leiding van Dr. R. D. Crommelin en Dr. G. C. Maarleveld
Ten behoeve van het werk van Dr. Ir. J. Schelling werd een gedetailleerd
mineralogisch onderzoek verricht, dat tot doel had de betrekking tussen
uitspoeling en inspoeling na te gaan aan de hand van een dekzandprofiel aan
de Ginkel. I n samenwerking met Dr. J. Ch. L. Favejee werd getracht een
analyse uit te werken om amorfe kiezelzuur in een meerbodem lrwantitatief te bepalen. De bepalingen van het schijnbare en ware soortelijk gewicht,
alsmede van het poriënvolume van meerbodemmonsters werden voortgezet.
Een voorbereidende studie werd gemaakt van de betekenis van krimp, waterhoudend vermogen en irreversibiliteit, een en ander met het doel te komen
tot karakterisering van meerbodemgronden. I n samenwerking met Ir. W. R.
Domingo werd een schema opgesteld. Met Dr. J. Ch. L. Favejee werd
geëxperimenteerd met de methode Icurmies ter bepaling van de organische
stof eveneens in verband met meerbodemgronden. Een artikel over de dobben in Noord-Nederland werd in samenwerking met de Heer J. C. van der
Toorn geschreven. Een sediment-petrologisch onderzoek van Dollardrnonsters werd verricht. De overige werkzaamheden bestonden uit het onderzoek
van monsters uit verschillende karteringsgebieden op verzoek van de karteringsleiders. Door Dr. G. C. Maarleveld werden monsters onderzocht uit
Drente, Overijssel en van de Limburgse terrassen. Een artikel over de grindrijke strandwallen van de voormalige Zuiderzee werd samengesteld. Met
Dr. A. Ducker te Kiel werd in SleeswiJk-Holstein en Neder-Saksen gezocht
naar het voorkomen van Oud- en Jong dekzand en de Aller~dlaag.Het
Nederlandse deel van een artikel over de Nederlandse en Duitse Rijnterrassen werd geschreven. Het eerste deel van de publikatie over de midden
pleistocene grindrijke afzettingen kwam gereed. De overige werkzaamheden
bestonden uit het bezoeken van verschillende karteringsgebieden om daar
medewerking te verlenen aan de betreffende karteringsleidem.

.NL8 Boskartering
I n opdracht van het Staatsbosbeheer worden de beboste en woeste gronden
in Nederland bestudeerd. De studie van de beboste gronden in midden
Nederland werd in 1954 afgesloten. I n 1955 werdSeen rapport over de stuifzandgronden gepubliceerd in de uitvoerige verslagen van het ~ o s b o u w ~ r o e f station T.N.O.
I n Oost-Brabant werden de dekzandgronden bestudeerd, speciaal in verband met de groeiverschillen in grove den.
I n de boswachterij Hopert werd een begin gemaakt met de studie van de
groeiverschillen in Japanse lariks, in verband met de bodemgesteldheid.
I n 1956 zal een publikatie over de stuwwallen van midden-Nederland in
verband met de groei van het bos gereed worden gemaakt.
De studie van beboste gronden in Brabant wordt voortgezet.

220

NL9 Klei-inventarisatie
In 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. Buiten deze opdracht stond
de kartering van :
I Uiterwaarden Rijn en Waal
Met de organisatorische leiding van deze inventarisatie was Ir. R. P. H. P.
van der Schans belast gedurende de eerste twee jaren. In 1951 werd de
algehele leiding overgedragen aan Dr. Ir. P. Buringh. Het doel van deze
kartering was een beeld te krijgen van de uiterwaardengronden langs de
Rijn en Waal, met een inventarisatie van de kleivoorraden, welke in aanmerking komen als grondstof voor de steenindustrie. De veldwerkzaamheden
vonden plaats in de periode van 1949 tot en met 1951. De resultaten worden
samengevat in een intern rapport dat in 1956 gepubliceerd zal worden.
Binnen de hogergenoemde opdracht vallen de volgende inventarisaties:
II Binnendijkse kbi-inventarisatie Neder-Betuwe
Toen het polderbestuur van de Neder-Betuwe van haar district een zanddieptekaart wilde laten samenstellen, werd met het bestuur van de Nederlandse Baksteenindustrie overeengekomen het vervaardigen van deze zanddieptekaarten te koppelen aan de samenstelling van een Itlei-inventarisatie
van hetzelfde gebied. Door verwerking van de bestaande gegevens van de
Betuwe-kartering 1947148, aangevuld met enkele nieuwe zij het globale
gegevens werd een klei-inventarisatiekaart van de Neder-Betuwe gemaakt.
Het rapport, samengesteld door Dr. Ir. J. S. Veenenbos, die met de algehele
leiding was belast, werd in juni 1955 uitgebracht.
III Leeminventarisatie Noord-Brabant
Bij wijze van verkenning werd een onderzoek ingesteld naar het voorkomen
van nabij de oppervlakte gelegen kleien en lemen. Een globaal onderzoelr
werd verricht in een drietal gebieden van Noord-Brabant. Aanvullende onderzoekingen van de diepere ondergrond werden verricht door de Geologische
Stichting te Haarlem. De resultaten werden neergelegd in een rapport samengesteld door Dr. L. A. A. van Eerde van de Geologische Stichting en
Dr. G. C. Maarleveld van de Stichting voor Bodemkartering, In aansluiting
op deze
werd het onderzoek uitgebreid met een zeer globale verkenning van de gehele provincie Noord-Brabant. Het veldwerk werd in 1953
verricht in het ltader van de Afdeling Karteringen ten behoeve van Streeken Uitbreidingsplannen en stond onder leiding van Dr. G. C. Maarleveld,
die ook samen met de Geologische Stichting het rapport samenstelde.
iV Leeminventarisatie Twente
Hier werd voornameIijlt door de Geologische Stichting een inventarisatie
uitgevoerd van het leem in de omgevhg van Rijssen. Onzerzijds werd een
rapport door Dr. J. C. F. M. Haans in overleg met Dr. G. C. Maarleveld
opgesteld. Hierbij werd gebruik gemaalct van gegevens van de Geologische
Stichting. Uit de Nebo-gegevens werd een overzichtskaart samengesteld
ban het voorkomen van leem In de omgeving van Hengelo, Borne en Enschede.
V Binnendikse klei-inventarisatie Over-Betuwe
Aansluitend op de opdracht Over-Betuwe (M46) voor de Cultuurtechnische
Dienst zal uit de daarbij verkregen gegevens, aangevuld met diepere borin22 1

gen, een klei-inventarisatiekaart worden samengesteld. Het geheel staat
onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans.
VI Binnendijkse klei-inventarisatie Tielerwaard
Uit de gegevens verkregen bij de opdracht Tielerwaard (M42) en aanvullende boringen zal een klei-inventarisatiekaart worden samengesteld met
uitzondering van het kom-op-veengebied.
Het veldwerk, onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans, kwam in
1955 gereed. I n 1956 zal worden begonnen met het samenstellen van de
inventarisatiekaarten.
V11 Klei-inventarisatie Lek-uiterwaarden
I n aansluiting op de opdracht van de uiterwaarden langs de Lek (NL16) zal
van het betreffende gebied een klei-inventarisatiekaart worden vervaardigd
onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans.
VIII Klei-inventarisatie Driedorpenpolder
O p basis van gegevens van de vroegere kartering aangevuld met waar nodig
nog een aantal boringen, zal een klei-inventarisatiekaart van dit gebied
worden vervaardigd.
IX Rest van de Over-Betuwe
Met behulp van gegevens uit de vroegere kartering Over-Betuwe zal middels
een aantal boringen een klei-inventarisatiekaart van het oostelijke deel van
de Betuwe, dat buiten de opdracht valt van de Over-Betuwe (V), worden
vervaardigd. Het geheel staat onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der
Schans.

NL10 Militaire Oefenterreinen
I n opdracht van het Ministerie van Oorlog wordt een aantal oefenterreinen
voor tanks gekarteerd met het oog op het gevaar voor bodembeschadiging.
Van dezelfde terreinen wordt door het Staatsbosbeheer een vegetatieopname
gemaakt. Het werkvan de Stichting voor Bodemkartering staat onder leiding
van Ir. R. P. H. P. van der Schans. Het veldwerk werd in 1955 afgesloten.
Het Staatsbosbeheer kwam met de opname in drie terreinen gereed. Ir. I. S.
Zonneveld verrichtte de vegetatieopname in een vierde terrein. Van deze
vier terreinen zal in 1956 een rapport met bodemkaart, vegetatiekaart en
classificatiekaart voor het berijden van tanks worden afgeleverd. I n de overige drie terreinen zal het Staatsbosbeheer in 1956 de vegetatieopname verzorgen, waarna eenzelfde rapport van deze terreinen in 1957 zal worden
afgeleverd.

NL13 Commissie voor Bodemclassificatieen Legenda
De commissie heeft tot taak het activeren en correleren van het bodemkundig onderzoek in zoverre dit van belang is of kan worden voor de bodemclassificatie, het samenstellen van een algemene bodemclassificatie en van een
legenda voor de kaartbladen 1:50.000. De commissie staat onder voorzitterschap van Dr. Ir. J. Bennema. Leden zijn Dr. Ir. J. Schelling, Dr. Ir. D.
van Diepen (voor pleistocene zandgronden) en Ir. L. J. Pons (voor de alluviale gronden).
De in 1954 en 1955 verrichte werkzaamheden bestonden uit het ontwikkelen van de techniek voor de profielbeschrijvingen, die moeten dienen als
basismateriaal voor de bodemclassificatie. Hierbij werd gewerkt aan de
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horizontbenaming, de indeling naar texturen en naar humusgehalten en de
correlatie van de gleyverschijnselen met de waterhuishouding. Aan de correlatie en ontwikkeling van een bodemclassificatie van de zandgronden werd
vrij veel aandacht besteed. Een voorlopige indeling van de hogere niveau's
kwam gereed. Evenzo werd gewerkt aan een bodemclassificatie en legenda
voor de zeekleigronden. Een l e concept-indeling voor de legenda van de
systematische kartering 1 :50.000 werd vervaardigd. Er werd een begripsvorming rond de kaart 1:50.000 gegeven. Hierbij werd aandacht geschonken
aan de ontwikkeling van de opnametechniek voor de schaal, de bruikbaarheid van deze schaal, het kaartenmateriaal, codering van de belangrijkste
gegevens, die niet op de kaart komen en de bijkaarten, die eventueel worden
geleverd.
De landelijke gegevens omtrent de C/N-verhouding van de stikstof werden
uitgewerkt, texturen werden grafisch weergegeven en lakfilms van typische
profielen werden verzameld.

XL14 De afdeling Landclassijicatie
I n 1953 werd Dr. Ir. A. P. A. Vink met het voorzitterschap van de te vormen landclassificatie-commissie en met de leiding van de desbetreffende
afdeling belast. Er werd een interne commissie gevormd met als leden:
Dr. Ir. D. van Diepen en Ir. J. van der Linde. De afdeling houdt zich bezig
met het onderzoek naar de betekenis van de gekarteerde en de in de toekomst
te karteren bodemeenheden voor akker- en weidebouw. Het hoofd van deze
afdeling vertegenwoordigt de Stichting voor Bodemkartering in de Werkgroep Landclassificatie. Medewerking werd verleend aan een aantal, gedeeltelijk door de provinciale karteringsleiders uit te voeren objecten. Hierbij
moet de in voorbereiding zijnde Nebo-landclassificatie speciaal worden
genoemd. Door de voorzitter werd zitting genomen in de werkgroep Ruilverkaveling. Voor deze werkgroep werd vervaardigd een provinciale geschiktheidscIassificatie op schaal 1:100.000 in 10 klassen (uiterst globaal,
alleen akkerbouw) ;bij wijze van experiment werden tevens hierbij behorende normatieve bouwplannen en opbrengstcijfers getaxeerd. Met het verzamelen van globale gegevens over de landbouwkundige betekenis van de
in verschillende karteringen onderscheiden bodemeenheden werd voortgang
gemaakt. I n 1956 worden de werkzaamheden voortgezet. Hierbij speelt het
onderzoek naar de kwantitatieve betekenis van de landbouwgeschilctheids]caarten een rol van toenemende betekenis. Dit onderzoek wordt vnl. uitgevoerd tezamen met C.I.L.O., L.p.S.-T.N.O. en L.E.I. Een aantal typegebieden zijn reeds voor dit werk gekozen. De keuze van enkele andere is in voorbereiding.
XL16 Uiterwaarden Rijn en Lek
I n verband met de stuwplannen ten behoeve van de kanalisatie van de Rijn
en in verband met de voorbereiding van enkele r ~ i l v ~ r k a v e l i n ~ine naangrenzende gebieden werd door de Cultuurte~hnischeDienst opdracht gegeven tot het karteren van de bodemgesteldheid van de uiterwaarden van de
Lek van WiJk bij Duurstede tot Schoonhoven. De veldwerkzaamheden begonnen in het 3e kwartaal 1955 onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der
Schans. Eind 1955 waren ca. 1600 ha opgenomen. In 1956 zal deze kartering
worden voortgezet en van de oostelijke helft een intern rapport worden uitgebracht.
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Hydrologisch-cultuurtechnische commissie
Deze Commissie heeft tot taak binnen het kader van het werk van de Stichting voor Bodemkartering het hydrologisch- en cultuurtechnisch onderzoek
te behartigen, in zover zulks voor een juiste karakterisering en beschrijving
van de Nederlandse gronden noodzakelijk is en verder om de aldus verkregen
kennis dienstbaar te maken.
De volgende punten van onderzoek, waaraan in het verleden in de verschillende karteringsgebieden reeds aandacht besteed is en die in de toekomst nader zullen worden uitgewerkt, kunnen genoemd worden.
Voor zandgronden wordt gewerkt aan het berekenen van de hoeveelheid
beschikbaar vocht uit de veldcapaciteit in verband met het humusgehalte en
de humussoorten en in verband met de granulaire samenstelling. I n 1954 is
o.a. voor dit doel onder auspiciën van de C.O.L.N. een uitgebreid PF-onderzoek uitgevoerd in de Gelderse Vallei en de omgeving van Heeze. In nauw
verband hiermee staat het onderzoek naar bewortelingsdiepte, en bewortelingsintensiteit en uitputtend vermogen van verschillende gewassen.
Daarnaast is voor de zandgronden veel aandacht besteed aan het onderzoek naar de invloed van het grondwater, de vochttrappenindeling en naar
het verband opbrengst-ontwateringsdiepte. O p dit gebied zal nog veel onderzoek verricht moeten worden.
Bij kleigronden is en wordt aan gelijksoortige problemen gewerkt als
hierboven voor zandgronden genoemd zijn.
Zowel bij zand- als bij kleigronden zal meer aandacht als i n het verleden
gebeurd is, besteed worden aan een juiste karakterisering van in het profiel
voorkomende storende lagen, waarbij gestreefd zal worden naar een meer
kwantitatieve beschrijving van de betekenis ervan.
Aanvankelijk stond de Commissie onder voorzitterschap van Ir. F. Sonneveld, later van Dr. Ir. J. C. F. M. Haans, wegens vertrek van eerstgenoemde.
Leden zijn: Ir. J. Cnossen, Ir. G. G. L. Steur en Ir. P. van der Sluys,
adviseurs: Ir. J. Butijn en Ir. F. Sonneveld.
Tuinbouwvestigingsplan
Door de Directie Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening werd opdracht gegeven de gronden, waarop tuinbouw
wordt uitgeoefend en de gronden die voor tuinbouw bij uitstek geschiktz~n
in kaart te brengen, zulks in verband met het t~inbouwv~sti~ingsplan.
De werkzaamheden in de jaren 1954 en 1955 werden uitgevoerd door de
Heer J. A. Hulshof onder leiding van Dr. Ir. F. W. G. Pijls. Rapporten en
kaartenvan de provinciesFriesland enNoord-Holland kwamen in 1955in druk
gereed. De globale overzichtskaart en het rapport van de provincie NoordBrabant kwamen gereed. Hierna werden het rapport en de kaart nog eens
aangevuld en bijgewerkt met de gegevens, verkregen uit de door de Stichting
voor Bodemkartering gemaakte Nebo-kaart.
Nadat in 1954 het veldwerk in de provincie Zuid-Holland was afgesloten,
werd hiervan een globale overzichtskaart en het bijbehorende
samengesteld.
De globale overzichtskaart van deze provincie werd door de Commissie
van Advies voor het tuinbouwvestigingsplan vastgesteld.
OP de reeds in een der voorgaande jaren vastgestelde kaart van de provincie Utrecht werden de reeds bij de tuinbouw in gebruik zijnde gronden
aangegeven.
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Ten behoeve van het Deltaplan werd in zuidwest Nederland onderzoek
en veldwerk verricht voor het maken van een bodemclassificatiekaart, waarop wordt aangegeven de geschiktheid van de gronden voor groente- en
fruitteelt.
Aan het samenstellen van het rapport en de kaart wordt gewerkt.
De rapporten en kaarten van de karteringen worden in twee vormen uitgegeven, nl. in gedrukte vorm 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
serie De bodemkartering van Nederland en worden uitgegeven door het
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf te 's Gravenhage. Via de boekhandel
of bij de postkantoren kunnen deze rapporten besteld worden.
I n het algemeen omva.tten de rapporten de volgende hoofdstukken:
a. een algemene beschrijving van het gebied met korte vermelding van de
voornaamste resultaten
b. een beschrijving van de onderscheiden bodemeenheden
c. een beschrijving van de bodemkaarten
d. een beschouwing over de landbouwkundige betekenis van de onderscheiden bodemeenheden
e . verschillende hoofdstuklten, gewijd aan bijzondere onderwerpen, zoals
bepaalde bodemeigenschappen, geologie, waterhuishouding, landbouwkundige ontwikkeling, enz.
De tekst wordt verduidelijkt door vele afbeeldingen, grafieken en tabellen,
terwijl als bijlage de bodemkaarten in de regel in gekleurde uitvoering en
vaak ook andere kaarten in zwart-wit worden bijgevoegd.
Een lijst van tot dusverre in bovengenoemde reeks verschenen karteringsverslagen treft men aan op blz. 228.
De vele gestencilde rapporten worden door de Stichting voor BodemItartering zelf vervaardigd en op beperkte schaal vermenigvuldigd en verspreid.
Ambtshalve worden de bodemkaarten en rapporten verstrekt aan de
Rijksland- en -tuinbouwvoorlichtingsdienstenen ten behoeve van het Landen Tuinbouwonderwijs. Aan de hiertoe nodige vermenigvuldiging van met
de hand ingekleurde kaarten wordt medegewerkt door de Cultuurtechnische
Dienst, de Nederlandsche Heidemaatschappij en het Bureau van de Hoofdingenieur.
O p blz. 2261227 wordt een overzicht gegeven van de elders gepubliceerde,
niet in Boor en Spade herdrukte artikelenvan medewerkers van de Stichting
voor Bodemkartering.
I n de jaren 1954 en 1955 werden aldus 81 gestencilde of gelichtdrukte
rapporten verspreid, elk met gemiddeld 3 gekleurde kaarten en elk in gemiddeld 9 exemplaren.

