HOOFDSTUK I
D e Stichting voor Bodemkartering sedert haar oprichting
tot 31 December 1946
door

Reeds in het midden der vorige eeuw werden er pogingen
aangewend om te komen tot een kartering van de Nederlandse
gronden. Het bleek echter spoedig, dat men in de wetenschap nog
niet ver genoeg gevorderd was om een volledige bodemkundige
kaart te kunnen maken; vandaar dat men zich eerst ging toeleggen
o p het maken van een geologische kaart. De bekende kaart van
Staring, die thans nog de basis vormt voor alle schoolatlassen en
wandkaarten, was daarvan het resultaat. Daarnaast werden in de
loop der jaren door diverse onderzoekers kaarten gepubliceerd van
verschillende delen van ons land, die soms een aardig beeld gaven
van de bodemgesteldheid. De vooruitgang van de wetenschap
maakte het tenslotte nodig de geologische kaart te herzien en zo
begon de tweede geologische kartering van Nederland vlak na de
eerste wereldoorlog.
Een reeks van kaarten op schaal 1:50.000 zag het licht en het
geheel nadert thans zijn voltooiing. Hoewel deze geologische kaart
ook voor onze landbouw belangrijk is, geeft zij toch lang niet alles
wat de landbouwkundigen nodig hebben, vandaar dat in deze
kringen de behoefte aan een meer bodemkundige kaart werd gevoeld.
In het begin van deze eeuw ontstonden de eerste bodemkun*
dige kaarten in Rusland, Duitsland en Amerika, in welke landen
d e bodemkartering spoedig een belangrijke plaats ging innemen.
D e nieuwe richting in het bodemkundig onderzoek deed ook in
andere landen haar intrede.
In Nederland was het de Wageningse bodemkundige D r Ir
W, A. J. Oosting die als eerste de bodemkartering ter hand nam.
Hij verrichtte een groot aantal voorstudies vooral in de omgeving
van Wageningen, waar hij als assistent aan de Landbouw Hogeschool was verbonden. Vele landbouwkundige studenten trokken
profijt van zijn kennis en de methoden, die door Dr Oosting werden
ontwikkeld, vonden ook bij de karteringen in Nederlands Indië
spoedig ingang.
Oosting overleed helaas in September 1942. Zijn werk, waarvoor steeds meer belangstelling ontstond, werd voortgezet door
Prof. Dr C, H. Edelman, hoogleraar in de geologie en regionale
bodemkunde aan de Landbouw Hogeschool, aan wiens laboratorium Dr Oosting reeds jaren verbonden was en door enkele oudleerlingen, die zich later bij Prof. Edelman aansloten.
De studie der regionale bodemkunde trok in de laatste jaren
'

vóór d e tweede wereldoorlog onder de Wageningse studenten
steeds meer belangstelling. Toen dan ook het studeren in Wageningen in Januari 1943 door de maatregelen der bezetting onmogelijk werd gemaakt, waren er dadelijk verschillende enthousiaste
leerlingen t e vinden, die met hun hoogleraar het veld introkken om
t e karteren.
O p 15 Februari 1943 is de kiem voor de Stichting voor Bodemkartering gelegd. Prof. Edelman trok op deze dag, vergezeld van
zijn college-assistent, de heer K. J. Hoeksema, naar de Bommelerwaard en begon met d e studie en de opname in het veld. Het
verder verloop der werkzaamheden en de uitbreiding daarvan werd
reeds eerder door Prof. Edelman beschreven (1943), terwijl ook
in d e aparte verslagen der karteringen in hoofdstuk 5 hierop nader
wordt ingegaan.
Gedurende de jaren 1943, 1944 en begin 1945 werden met de
verschillende karteringén opmerkelijke resultaten bereikt en reeds
spoedig bleek welk een enorme steun de mensen van praktijk en
wetenschap van verschillende bedrijfstakken aan de verkregen u i t
komsten hádden.
Toen dan ook na de bevrijding een overzicht van al het werk
kon worden verkregen, bleek het gewenst,een organisatie in het
leven t e roepen, die de centrale leiding van de bodemkartering zou
krijgen, Vele besprekingen moesten worden gevoerd en allerlei
moeilijkheden worden overwonnen. De jonge medewerkers gingen
intussen gestadig door en breidden hun karteringen uit, daarbij aan
ieder belangstellende tonend wat reeds gedaan en bereikt was.
O p het, Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werd steun verkregen van verschillende Hoofden van
Diensten, hetgeen tenslotte leidde tot de oprichting van de Stichting voor Bodemkartering. De hotariële acte werd op 24 Augustus
1945 te Den Haag getekend. Daarmede was de lang verwachte
organisatie verkregen en kon men met de opbouw van een centrale
leiding beginnen,
De grote steun, die in deze moeilijke maanden werd verkregen
van de Directeur van de Tuinbouw, Ir A. W. van de Plassche,
later voorzitter van het Bestuur van d e Stichting en van verschillende ambtenaren van deze Directie mag hier niet onvermeld
blijven. Een woord van dank aan de heer Burg is hier eveneens op
zijn plaats. Doch ook op andere afdelingen verkregen wij alle
medewerking. De heren Grefe en de Coole van de Afdeling Compc
tabiliteit gaven ons vele adviezen, waarvoor de Stichting voor
Bodemkartering hun dankbaarheid verschuldigd is, De belangrijke
karteringsopdrachten van de Rijksdienst voor Landbouwherstel in
Zeeland en in Gelderland gaven dadelijk een enorme uitbreiding
aan het werk.
Van alle kanten kwamen de oude medewerkers na de bevrijding weer naar Wageningen terug en zonder aarzelen trokken
zij naar de gebieden diebgekarteerd moesten worden, Het werk
moest vooral in het begin onder moeilijke omstandigheden en vaak

met primitieve middelen beginnen, terwijl soms maanden op salaris
etc. moest worden gewacht. Maar men werkte en wist, dat alles in
orde zou komen, hetgeen dan ook gebeurde toen de Stichting voor
Bodemkartering in de huidige vorm werd opgericht.
Het doel van deze Stichting is omschreven in haar statuten,
die in hoofdstuk V staan vermeld. Hieruit blijkt, dat de Stichting
voor Bodemkartering in de eerste plaats bodemkarteringen zal uitvoeren in opdracht van het Departement van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening; daarnaast kunnen ook anderen opdrachten
geven. De methode van bodemkartering stond in 1945 nog geenszins vast, ofschoon alle karteringen wel berustten op een.bepaald
hoofdprincipe. In verschillende landen en ook in ons land werd in
vroegere jaren reeds gekarteerd. Vooral in het buitenland ontwikkelden zich bepaalde ,,scholenw en het was daarom gewenst de
Stichting voor Bodemkartering tevens op te dragen om de verschillende methoden te bestuderen en te beproeven, opdat men over
enige jaren, wanneer b.v. het gehele land zal moeten worden opgenomen, weet volgens welke principes men te werk zal moeten gaan.
Bij alle werken, die onderhanden werden genomen, bleek over*
duidelijk welke achterstand er in Nederland was in te halen en hoe
gering onze kennis van de vaderlandse bodem eigenlijk nog was.
In elk gebied moet dus allereerst een studie van de bodemgesteldheid in regionaal verband worden gemaakt, alvorens met
het eigenlijke karteringswerk kan worden begonnen. Het maken
van deze studie en het geven van algemene adviezen op het gebied
der regionale bodemkunde behoren dus eveneens tot de taak der
Stichting.
Is de bodem van een bepaalde streek nu beschreven en in
kaart gebracht, dan eindigt daarmee niet de taak van de bodemkartering, Het werk is n.l. gemaakt voor de praktijk en het kan
tevens dienen als grondslag voor het maken van verdere plannen
en studies. De bodemkundigen dienen er tevens voor te zorgen,
dat hun werk dienstbaar wordt gemaakt aan de volksgemeenschap+
Zij moeten het gebruik van de bodemkaarten bevorderen, wat geen
gemakkelijke opgaaf is, doch de moeite hieraan besteed, wordt
dubbel beloond,
Nadat in d e voorzomer van 1945 verschillende besprekingen
op het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening waren gevoerd en de Stichting voor Bodemkartering tenslotte
was opgericht benoemde Zijne Excellentie de Minister van Landbouw een bestuur onder voorzitterschap van Ir A, W. van de
Plassche,' Directeur van de Tuinbouw. Dr Ir M. J. Boerendonk,
Hoofd van de Afdeling Grond- en Pachtzaken werd Secretarispenningmeester en Ir F. P. Mesu, Directeur van de Cultuurtechnische Dienst, vice-voorzitter, terwijl nog enige andere hoofdambtenaren, wier namen in de statuten (hoofdstuk V) worden genoemd,
als leden in dit Bestuur zitting namen. Mede als gevolg van de uitbreiding der werkzaamheden ontstond behoefte het Bestuur met
nog enige leden uit te breiden, zodat alle belanghebbende Diensten

en instanties daarin vertegenwoordigd werden. D e samenstelling
van het tegenwoordig Bestuur is vermeld in de technische gegevens
van hoofdstuk V.
In de eerste officiële vergadering deelde de voorzitter mede,
dat op voorstel van het Bestuur de Minister Prof. Dr C. H. Edelman tot Directeur van de Stichting voor Bodemkartering had benoemd. '
Het werk in de verschillende karteringsgebieden ging intussen
gestadig door, op organisatorisch gebied was echter een grote
achterstand in te halen, doordat de centrale leiding van de binnendienst geheel van de grond af moest worden opgebouwd. Grote
steun ondervond Prof. Edelman daarbij van één zijner oudste mede*
werkers, Ir H. Egberts, die bijna dag en nacht in de weer was om
vele regelingen te treffen.
Een tekenaar en een typiste werden aangesteld. Dezen genoten
voorlopig gastvrijheid in het Laboratorium voor Geologie, Mineralogie en Regionale Bodemkunde der Landbouw Hogeschool, om
later naar het Laboratorium voor Tropische Landbouwplantenteelt
te verhuizen.
De drukke bezigheden van de Directeur in verband met zijn
hoogleraarschap en zijn functie in het College van Rector Magnificus en Assessoren van de Landbouw Hogeschool maakten het
wenselijk een Secretaris van de Directie aan te stellen. Dr Ir J, G.
Ossewaarde nam deze taak enkele maanden waar, waarna schrijver
dezes per 1 Januari 1946 als zodanig werd aangesteld.
Inmiddels was het gelukt een pand aan de Hinkeloordse weg
te Wageningen te huren, dat per 1 December 1945 werd betrokken.
Door d e oorlog was dit huis echter vrij ernstig beschadigd, zodat
er gedurende de eerste maanden slechts één kleine kamer gebruikt
kon worden, waar zowel de secretaris als de tekenaar en de beide
typistes hun werk moesten verrichten. Doch langzamerhand kwam
ook hierin verbetering.
Alvorens verder te gaan is het goed nog even stil te staan bij
de organisatie van d e Stichting voor Bodemkartering, In het voorgaande memoreerden wij reeds, dat deze wordt geleid door een
Bestuur, dat ongeveer zesmaal per jaar in Den Haag op het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening vergadert.
Deze vergaderingen worden ook door de Directeur en de Secretaris
bijgewoond. N a afhandeling van de huishoudelijke onderwerpen
houdt Prof, Edelman meestal een voordracht over de nieuwste
resultaten der bodemkartering en over de daaruit voortvloeiende
consequenties.
De leiding van het werk en van het personeel is in handen ge*
legd van de Directeur, die daarin wordt bijgestaan door zijn Secred
taris, die speciaal is belast met de technische en organisatorische
uitvoering. Daarnaast eist de wetenschappelijke leiding van de
Directeur veel tijd, Alle karteringsobjecten worden verschillende
malen door hem bezocht. D e Directeur stelt zich daarbij op de
hoogte van de stand en de gang der werkzaamheden, helpt moei.

.lijke problemen oplossen en stelt met de karteringsleiders vast wat
en hoe er gekarteerd zal worden en wat er op de kaarten zal
worden aangegeven. Door het grote aantal karteringsgebieden,
verspreid over verschillende delen van ons land, is dit voorwaar
geen gemakkelijke taak. Daarnaast moest de Directeur ook vele
besprekingen bijwonen, voordrachten houden en publicaties
schrijven.
Zijn secretaris stond hem daarin bij en leidde de organisatie
in de binnendienst, die zich vrij snel uit moest breiden om de achterstand in te lopen. Toen het geheel zich enigszins consolideerde
en d e Overheid een jaarlijkse financiële steun toezegde, benoemde
het Bestuur eeri administrateur. Deze leidt de administratie en de
boekhouding en is tevens belast met het dagelijkse toezicht op het
kantoorpersoneel van de binnendienst. Voor de boekhouding is een
jonge boekhouder aangesteld.
Over de financiën kan in grote trekken het volgende worden
meegedeeld. Naast de bijdrage van het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in de algemene kosten en in
die van het wetenschappelijke onderzoek van nieuwe karteringsgebieden, ontvangt de Stichting voor Bodemkartering van haar
opdrachtgevers de kostende prijs van de uitgevoerde werken. Het
maken van winst wordt niet beoogd: In tegenstelling met Rijksdiensten heeft een semi-officiële dienst als de Stichting voor Bodemkartering dus de taak precies de kosten van elke opdracht
te weten. In nauwe samenwerking met de deskundigen van de
Afdeling Comptabiliteit werd daarom een modern boekhoudsysteem opgezet, dat het mogelijk maakt van elke opdracht een
gespecificeerde kostprijsberekening over te leggen.
Ook de tekenkamer moest een uitbreiding ondergaan. Een
tweede tekenaar werd aangesteld, Voor de Bodemkartering is het
tekenwerk der bodemkaarten van groot belang, Van verschillende
delen der karteringsobjecten werden dan ook reeds voorlopige
kaarten getekend en aan de belanghebbenden verstrekt. Soms was
de behoefte aan de bodemkaart zo groot, dat de kladkaarten uit
het veld reeds ter .beschikking van andere diensten moesten worden
gesteld, Het kaartmateriaal van Nederland is dikwijls vrij slecht.
Alleen reeds het .verkrijgen van kaarten, die voor de veldopname
moeten worden gebruikt, geeft veel zorg. De eisen, die men aan de
bodemkaart mag stellen wanneer deze in druk wordt uitgegeven
zijn niet alleen, dat zij bodemkundig verantwoord is, doch ook de
grondslag van de kaart, waarop de bodemkundige gegevens worden getekend, moet goed zijn.
Nadat de Secretaris zelf lange tijd de tekenkamer had geleid,
benoemde het Bestuur een Chef-tekenaar, die volledig met de
kaart-technische zaken op de hoogte is en die nu tot taak heeft te
zorgen voor eersterangs kaartwerk, Voor hen, die weten wat dit
betekent is het duidelijk, dat dit een moeilijke opgaaf is, Veel
kaartenstudie wordt vereist om ook dit voor ons zo belangrijk werk
tot een goed einde te brengen. Het tekenpersoneel zal het komende

jaar ook nog aanmerkelijk moeten worden uitgebreid. Een goede
kern is echter gevormd.
De ruimte in het gebouw is te gering, speciaal voor onze
tekenafdeling; daarbij bestaan er geen behoorlijke opbergruimten
voor het kaartmateriaal, E r dient te worden uitgezien naar een
ruimere behuizing, hoewel de inrichting van de huidige nog nauwe@
lijks is voltooid. Voor de reeds ondervonden medewerking van d e
Rijksgebouwendienst zijn w e zeer erkentelijk,
Door het aanstellen van de Administrateur en later$ok van
de Chef-tekenaar, kon de Secreta;ris zich meer aan de algemene
zaken gaan wijden, hetgeen de verdere uitbouw van de dienst weer
ten goede kwam,
Van verschillende zijden ontving de Stichting voor Bodemkartering belangrijke boeken, tijdschriften en andere publicaties.
Vele land- en tuinbouwbladen sturen ons hun wekelijkse of
maandelijkse uitgaven. Met de inrichting van een bibliotheek kon
dan ook een begin worden gemaakt. Wij stellen ons echter geheel
op het standpunt, dat wij alleen voor ons belang2ijke boekwerken
en periodieken in onze bibliotheek zullen opnemen. De Centrale
Bibliotheek der Landbbuw Hogeschool en de Bibliotheek van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te Den
Haag beschikken over zoveel algemene literatuur, dat de Stichting
voor Bodemkartering zich niet op het verzamelen hiervan zal toe/
leggen.
D e grote wetenschappelijke belangen van de bodemkartering
maken het echter nodig, dat de Stichting voor Bodemkartering
precies op de hoogte is van alle publicaties, die er in Nederland
verschijnen en voor ons regionaal onderzoek van belang zijn. Daar*
om hechten wij grote waarde aan een uitstekend dofurnentatie*
systeem. Voor een overzicht van de buitenlandse bodemkundige
literatuur maken wij een dankbaar gebruik van de hiervoor be-.
staande refererende tijdschriften, die de gehele wereldliterafuur
omvatten.
Door de welwillende medewerking van Mevrouw Oosting
hebben wij, in afwachting van een definitieve regeling, reeds thans
d e beschikking gekregen over de bibliotheek van wijlen haar echt*
genoot Dr Ir W. A, J. Oosting.
Met medewerking van het Militair Gezag ontving de Stichting
voor Bodemkartering van de Geallieerde legerautoriteiten in ons
land een zeer grote collectie luchtfoto's van Nederland; die ge-.
durende de oorlogshandelingen in 1944 en 1945 door de Geallieerde Luchtmacht in de frontgebieden werden opgenomen. Deze unieke
fotocollectie wordt in een speciaal daarvoor ingericht archief opgeborgen, Met het registreren, catalogiseren en opbergen van de
enorme hoeveelheid foto's zijn wij nog niet gereed. Regelmatig
werken er één of twee meisjes aan dit archief, één der meest
waardevolle bezittingen van de Stichting voor Bodemkartering.
Wij beschikken niet over duplicaten, noch over negatieven, zodat
grote voorzichtigheid met dit materiaal geboden is. W e l worden

er luchtfoto's uitgeleend aan diensten, die hiervan een serieus gebruik wensen te maken. In de afgelopen periode konden velen deze
foto's reeds benutten bij hun werk.
Naast de Directie, d e Administratie, de Bibliotheek, de Tekenafdeling en de Archieven vinden ook nog enige wetenschappelijke
medewerkers in algemene dienst een plaats in ons gebouw.
D e wetenschappelijke staf van medewerkers breidde zich
allengs uit. Bij d e oprichting van de Stichting voor Bodemkartering
hadden de meeste medewerkers hun studie aan de Landbouw
Hogeschool nog niet geheel voltooid. De Hogeschool zelf herstelde
zich na de bevrijding vrij snel en in het volgende studiejaar konden
de meeste medewerkers hun studie beëindigen, terwijl zij bleven
doorwerken aan hun karteringsopdrachten in de toen nog zeer ontoegankelijke oorden ver buiten Wageningen.
Over hun werk vertellen de karteringsleiders zelf in hoofdstuk 11. Uit deze korte bijdragen krijgt men tegelijk een indruk
over hun dienstverband met de Stichting.
Voor de opdrachten, die tijdens de oorlog en daarna werden
gegeven, moesten d e medewerkers in dienst treden bij de instantie,
die de opdracht verstrekte. Ook het veTdpersonee1 werd op voor-.
dracht van Prof. Edelman door de opdrachtgever in dienst genomen. Z o was het mogelijk, dat de nog niet bestaande Stichting
voor Bodemkarterirzg werken uitvoerde voor de Directie van de
Tuinbouw, de Rijksdienst voor Landbouwherstel en de Dienst Uit'voering Werken, In. de eerste maanden na de oprichting van de
Stichting bleef deze toestand nog gehandhaafd totdat de organi*
satie zover was gevorderd, dat de gehele karteringen met personeel
in' dienst der Stichting kon worden overgenomen. Van de Dienst
Uitvoering Werken namen we de Maaskantkartering over per
1 April 1946 en van de Directie van de Tuinbouw en de Rijksdienst voor Landbouwherstel verschillende objecten respectievelijk
per 1 September en l October 1946. Op de laatstgenoemde datum
had de Stichting voor Bodemkartering dus alle karteringen en alle
personeel in eigen beheef,
Een overzicht van onze gehele staf van medewerkers wordt in
hoofdstuk V gegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de
medewerkers in dienst bij de Stichting voor Bodemkartering en de
bodemkundigen die nauw met ons samenwerken, doch niet in
dienstverband zijn van de Stichting voor Bodemkartering. Tevens
is een archaeloog bij de dienst gedetacheerd, terwijl drie ingenieurs,
wier voornaamste taak ligt bij de Land- en Tuinbouwvoorlichtings.dienst, eveneens karteren onder auspiciën van de Stichting voor
Bodemkartering. Zij zijn als ,,gastmedewerkersWmet alle anderen
opgenomen in de gemeenschap van de wetenschappelijke staf der
Stichting voor Bodemkartering.
Behalve de medewerkers in algemene dienst, heeft ieder een
taak in een bepaald karteringsobject. Het is echter steeds gewenst,
dat men kennis neemt van d e resultaten der andere karteringen en
dat men de verkregen kennis uitwisselt. De medewerkers gaan

,

daarvoor af en toe bij elkaar kijken en maken samen excursies. V a n
nog meer belang zijn de dienstbijeenkomsten, die elke zes à acht
.weken worden gehouden. Deze bijeenkomsten nemen veelal twee
dagen in beslag. De middag van de eerste dag wordt besteed aan
een huishoudelijke vergadering, terwijl in de avondvergadering één
der medewerkers een onderwerp inleidt, waarna een algemene discussie wordt gehouden. Soms ook wordt een deskundige uitgenodigd een voordracht te houden, waarna wederom, een algemene
discussie volgt, waaraan altijd met veel enthousiasme wordt deel*
genomen.
De tweede dag wordt meestal geheel gewijd aan een excursie.
Deze dienstbijeenkomsten worden daarom op verschillende p l a a t
sen nabij de karteringsgebieden gehouden, zodat telkens de bodem*
gesteldheid van een ander deel van ons land in het veld kan word
den bestudeerd. De ter plaatse deskundige medewerkers leiden
deze leerzame excursies, die er zeer toe bijdragen om allen een
ruimere kijk op het veld t e geven,
In d e winter werden de bijeenkomsten in Wageningen gehouden,
W i j geven hieronder een kort lijstje van deze samenkomsten:
13 en l 4 Maart 1946, Wageningen.
Voordracht van Prof. A. Kruidhof: ..De kartografische
grondslag der bodemkartering", (zie hoofdstuk IV).
Excursie naar de doorbraak van de Rijndijk bij Elden,
26 en 27 April 1946, Zaltbommel.
Voordracht van de Heer C. A. J. von Frijtag Drabbe,
H.oofd van de Opname Dienst van de Topografische
Dienst over: ,,De Interpretatie van luchtfoto's".
Excursie door de Bommelerwaard.
20 en 21 Juni 1946, Goes.
Besprekiag van de te verrichten proefoogsten in verschil*
lende in detail gekarteerde gebieden, teneinde de opbrengstverschillen van enige cultuurgewassen op verschillende bodemtypen van eenzeltde perceel n a te gaan.
Excursie naar Walcheren.
13 en 14 September.1946, Didam,
Inleiding betreffende de bodemkartering, van de gemeente
Didam door Ir F. W. G. Pijls.
Excursie in de omgeving van Didam.
23 en 24 October 1946, Oss.
Inleiding tot de kartering van de Maaskant door Ir D,
van Diepen.
Excursie door het karteringsgebied,
13 en 14 December 1946, Wageningen.
Algemene discussie betreffende de resultaten der grond*
monster-analyses,

Voordracht van D r Ir F. van Baren over: ,,Enkele bodemproblemen in Nederlands Indië", in het kader van de
colloquia der Landbouw Hogeschool.
Inleiding van Dr P. J. R. Modderman over zijn resultaten
op archaeologisch gebied.
Zoals reeds eerder uiteen werd gezet, behoort het tot de taak
der Stichting voor Bodemkartering .het gebruik der bodemkaarten
t e bevorderen, vandaar dan ook dat vele voordrachten werden gehouden, diverse excursies werden gemaakt en verschillende artikelen werden gepubliceerd.
Prof. Edelman hield in diverse vergaderingen en op vele
bijeenkomsten voordrachten over bodemkartering; zo ook enkele
medewerkers. De belangrijkste voordrachten werden gepubliceerd,
zodat zij thans, voorzover ze zijn verschenen, in dit boekje herdrukt
zijn, Een serie voordrachten, die door Prof. Edelman werden gehouden voor de oud-leerlingen van de Landbouwwinterschool te
Utrecht zullen binnenkort in een apart boekje, dat rijkelijk is geillustreerd, worden uitgegeven. Op l April 1946 hield Prof. Edelman een lezing over bodemkartering voor de radio in de rubriek
ten behoeve van de landbouw.
In diverse karteringsobjecten werden excursies gehouden,
waaraan werd deelgenomen door het Bestuur, vele Hoofden van
diverse Diensten, Consulenten, Ingenieurs, studenten, landbouwonderwijzers, leerlingen der landbouwscholen, voormannen van
land- en tuinbouworganisaties en vele andere belangstellenden.
Voor de gerepatrieerde landbouwkundigen uit Indië organiseerden
T e een voordrachtenavond, gevolgd door een twee-daagse excursie
in enkele karteringsgebieden. Ook voor de gehele staf van de Dienst
Uitvoering Werken werd een voordrachtenavond, gevolgd door
een excursiedag verzorgd.
Velen, te veel om ze allen afzonderlijk te noemen, maakten op
deze wijze kennis met de bodemkartering en de resultaten, die
werden verlcregen. Bij de meesten was de bodemkartering tot voor
kort nog onbekend; langzaam maar zeker komt hierin verbetering.
Niet in het minst dragen daartoe de publicaties in de vakbladen en
in de algemene pers bij, Vele redacties vroegen onze medewerking
voor één of meer artikelen. Enkele tijdschriften zegden wij onze
geregelde medewerking toe.
Al deze verspreide publicaties zijn in dit boekje weer verzameld en herdrukt, waardoor ze nog beter tot hun recht komen en
ieder de gelegenheid heeft ze t e bewaren,
Ofschoon zowel de voordrachten, als de excursies en de publicaties veel van onze tijd eisen, vormen zij tezamen toch een goed
propagandamiddel, dat wij gaarne gebruiken om allen, die belang
stellen in de bodemkartering, met de vorderingen en de resultaten
op de hoogte te houden,
Rappprten van onze grote karteringsobjecten zijn tot op heden
nog niet verschenen, aangezien deze karteringen nog niet zijn afge-

sloten. In het jaar 1947 zullen verschillende werken gereed komen.
D e bodemkaarten en eventueel andere kaarten worden dan voor de
druk gereed gemaakt, terwijl in een uitvoerig gedocumenteerd
rapport het geheel zal worden toegelicht. Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zal zich met de uitgave van
deze publicaties, waarvoor in den lande veel belangstelling blijkt t e
bestaan, belasten. Onze karteringsleiders stellen zich voor, deze
publicaties in een gemakkelijk leesbare vorm te gieten, zodat ook
de boeren en tuinders alsmede de leerlingen der land- en tuinbouwscholen van het werk kennis kunnen nemen.
Indien zich niet al te grote moeilijkheden met de drukkers der
kaarten en rapporten zullen voordoen stelt de Stichting voor
Bodemkartering zich voor, in het jaar 1947 de resultaten en de
bodemkaarten van de volgende objecten t e publiceren:
Gemeente Didam (Ir F; W. G. Pijls).
Het Westland (Ir W. J. van Liere).
Verschillende polders van Zuid+Beveland / I r G. de akker).
D e Over.. en Neder-Betuwe (Ir F. W, G. Pijls en Ir H. Egberts).
Gendringen (Ir E. F, R. Koenigs),
Uit .de verslagen der karteringsobjecten (hoofdstuk 11) blijkt
verder wanneer de in uitvoering zijnde karteringen gereed zullen
komen, Me9 diene er rekening mee te houden, dat de publicaties
dan ruim een half jaar later het licht zullen zien. Zij zullen bij de
Rijksuitgeverij te Den Haag, alsmede aan alle postkantoren in ons
land, benevens in de boekhandel gekocht kunnen worden.
D e voorlichting voor de buitenwereld is belangrijk, voor de
Stichting voor Bodemkartering zelf is de voorlichting, ook van
haar veldpersoneel haast van nog groter belang, Dit veldpersoneel
bestaat uit karteerders, ook wel adjuflct-opzichters genoemd, jonge
mannen, meest met een diploma van een land* of tuinbouwschool,
komende uit de praktijk. Hun practische en theoretische kennis van
de land- of tuinbouw is wel voldoende, doch het is voor de bodem*
kartering van zeer veel belang ,dat zij ook bodemkundig worden
geschoold.
In het gebied waarin ze zelf werken zijn ze goed thuis en het
t uitstekende opnemers in het veld kunnen zijn.
is gebleken, d ~ zij
'Reeds direct na de bevrijding deed zich de behoefte gevoelen om
. dit personeel bovendien meer theoretische bodemkundige kennis bij
te brengen, De moeilijkheden met het vervoer verhinderden ons
echter een cursus in een centraal gelegen plaats te organiseren.
Onder leiding van Ir W. J. van Liere werd voor de medewerkers
in het Westland een kleine cursus in Naaldwijk georganiseerd met
medewerking van Ir Riemens, Directeur van de Proeftuin Naaldwijk, tevens Rijkstuinbouwconsulent aldaar. Voor deze medewerking zeggen wij Ir Riemens en de Proeftuin Naaldwijk onze hartelijke dank. Deze cursus werd gedurende de wintermaanden één
dag per week in de Tuinbouwschool te Naaldwijk gegeven. Naast
ons eigen veldpersoneel namen ook assistenten van de Voorlichtingsdienst en van de Proeftuin, van wie enigen bij de bodemkarte-

ring waren gedetacheerd, aan deze cursus deel. D e lessen werden
gegeven door
Ir W. J. van Liere
(bodemkunde).
Dr R. D. Crommelin (geologie).
Mej. D r A. W. Vlam (historische landschapskunde) en de onderwijzer Kievit
(Nederlandse taal)
Deze cursus, alhoewel nog klein van opzet, werd een succes,
zodat besloten werd gedurende de winter 1946-1947 een grotere
cursus voor alle karteerders van de Stichting voor Bodemkartering
te organiseren. De stad Breda bleek in verband met de woonplaatsen van de karteerders het meest centraal t e liggen. In de
Ambachtsschool aldaar huurden we gedurende de periode 1 October 1946-1 April 1947 voor elke Maandag een localiteit. Ruim
dertig karteerders namen aan deze cursus deel, terwijl een aantal
assistenten van Land* en Tuinbouw Voorlichtingsdienst als gast
aanwezig waren, zodat het aan twee en vijftig personen plaats
biedende leslokaal te klein bleek;
De bedoeling van deze cursus was om onze karteerders een
algemeen inzicht te geven in allerlei bodemkundige en daarmede
nauw samenhangende problemen. De leerstof werd daarom vrij
eenvoudig gehouden. De beste en meer ontwikkelde cursisten zullen
gedurende de winter 1947-1948 een vervolgcursus krijgen ter opleiding voor opzichter. Enige zeer goede opzichters zullen daarna
aan een speciale opleiding voor hoofdopzichter deelnemen. Vele
cursisten volgen elders nog vervolg- en avondcursussen in de landen tuinbouwvakken, hetgeen het veldwerk zeer ten goede komt.
Als docenten aan deze cursus traden op de wetenschappelijke
medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering, die om de
beurt drie of vier maal een halve dag les gaven,
Het reeds in 1946 afgewerkte programma zag er als volgt uit:
4 Nov. '46 Ir P. Buringh
Opening van de cursus
Bodemkunde.
idem
Ir J. M. Schijen
idem
Ir P. Buringh
Bodemkartering en de Stichd
ting der Bodemkartering.
11 Nov. '46 Ir J. M. Schijen
Bodemkunde.
idem
Dr R. D. Crommelin Geologie van Nederland.
18 Nov. '46 Ir J. M. Schijen
Bodemkunde.
idem
Dr R. D. Crommelin Geologie van Nederland.
25 'Nov. '46 Ir H, Egberts
Bodemkunde.
idem
Dr R. D. Crommelin Geologie van Nederland.
2 Dec, '46 Ir H, Egberts
Bodemkunde.
idem
Mej. Dr A. W. Vlam Landschapskunde.
9 Dec. '46 Ir H. Egberts
Bodemkunde.
Luchtfoto's.
Ir P. Buringh
idem
Veldbodemkunde.
16 Dec. '46 Ir S. F, Kuipers
Ir H, Egberts
Bodemkunde.
idem
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Naast deze behandeling van bovenstaande onderwerpen verzorgde Ir A. H. Smale, Cultuurconsulent te, Breda, elke week het
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vak Cultuurtechniek. Voor zijn medewerking zijn wij hem ten
zeerste dankbaar.
O p het programma komen naast de reeds genoemde vakken
allerlei losse voordrachten over bepaalde onderwerpen voor. Aan de
archaeologie, de geografie, de veldbodemkunde, de kaartkunde en
de bodemkunde van de reeds gekarteerde gebieden zal nog speciale
aandacht worden besteed in 1947.
In 1946 nam de Stichting voor Bodemkartering driemaal met
een inzending deel aan een l~ndbouwtentoonstelling en wel in
Goes, Schagen en Leiden. W i j verkregen daarbij d e volle mede+
werking van de Afdeling Pers en Propaganda van het Ministerie
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, die onze inzending, bestaande uit instructieve bodemkaarten op doorschijnend
papier getekend en opgehangen in lichtbakken, verzorgde. Een
reclamefolder, uitgegeven op de tentoonstellingen te Schagen en
Leiden, zorgde er voor, dat bet publiek later thuis nog eens kennis
kon nemen van het werk der bodemkartering,
O p soortgelijke wijze namen wij met medewerking van de
Directie van de Tuinbouw en de Rijkstuinbouwconsulent Ir J. BOS
te Kesteren deel aan de Tninbouwdag te Elst en aan de Fruit+
tentoonstelling te Nijmegen.
De Stichting voor Bodemkartering beschikt reeds over een
vrij uitgebreide staf van meest nog jeugdige medewerkers, die o p
het gebied der bodemkunde goed thuis zijn, doch van deskundigen
op allerlei ander gebied nog veel kunnen leren. Zij allen hebben
zich dan ook op het standpunt gesteld om zich zoveel mogelijk door
allerlei deskundigen te laten voorlichten en met hen samen t e
werken; want slechts door eendrachtige samenwerking, waarin
ieder op zijn gebied een deel bijdraagt, kan een onderzo-ek tot een
goed geheel worden. Velen hebben in de afgelopen jaren ons met
raad en daad bijgestaan. Het zou ons te 'ver voeren hun allen af+
zonderlijk op deze plaats onze dank te betuigen. Laten zij echter
overtuigd zijn van het feit, dat wij hun medewerking zeer op prijs
stellen en dat wij er op vertrouwen ook in de toekomst hun steun
t e mogen ontvangen. Degenen, die ons daarbij hun critiek niet
sparen, zijn wij dubbel dankbaar. In de komende jaren zullen wij
eveneens nog met vele anderen in contact komen. Niets is ons
liever dan ook met hen te mogen samenwerken, Bij de bodem-.
kartering komen wij met zoveel problemen in aanraking, waarover
wij zelf, ondanks de zeer gevarieerde opleiding van onze eigen
medewerkers en ondanks hun verschillende speciale interesses, onmogelijk een deskundig oordeel kunnen hebben. Het stemt ons
daarom tot grote vreugde, dat wij overal gastvrijheid genieten en
nooit tevergeefs aankloppen bij hen, die ons kunnen helpen.
.Aan de andere kant is het voor ons prettig onze medewerking
aan anderen te mogen geven. Velen hebben van onqe kennis en
van onze gegevens gebruik kunnen maken. Voor de recente resultaten van de bodemkarteringen in onze werkgebieden, bestaat uit
de aard der zaak eveneens veel belangstelling, Zij, die daarvan

gebruik willen maken, krijgen inzage in de werkzaamheden, evenwel niet dan nadat de betrokken opdrachtgever ons hiervoor toestemming heeft gegeven, hetgeen echter steeds het geval is. Zeer
velen ook gaven zich de moeite naar Wageningen te komen, teneinde aldaar kennis te nemen van ons werk. Het was ons steeds
een genoegen hen te mogen rondleiden en voorlichten.
Zowel de Directeur als enige medewerkers werden uit hoofde
van hun werk in verschillende commissies, organisaties, besturen
e.d. benoemd. Hierdoor was men ook elders van een directe medewerking der Stichting voor Bodemkartering verzekerd.
Van belang voor de bodemkarterhg is onze deelneming aan
de Contact Commissie voor Bodemopname, die in het leven werd
geroepen door het Bestuur van T. N. O. In deze Commissie, die
enige malen per jaar samenkomt, hebben de hoofden van de vol*
gende diensten, die zich met bodemopname bezig houden, zitting:
Drs P. Bruin, voorzitter (Bodemkundig Instituut en Landbouwproefstation T. N. O. Groningen).
Ir P. J. A. Dechering, (Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek,
Groningen).
Ir T. K. Huizinga, (Laboratorium voor Grondmechanica, Delft).
Dr Ir Th. Reinhold, (Geologische Stichting, Haarlem).
Ir W. C. Visser, (Cultuurtechnische Dienst, Utrecht).
Dr Ir A. J. Zuur, (Dirkctie Wieringermeer, Kampen).
Deze Commissie, waarin de Stichting voor Bodemkartering
eerst was vertegenwoordigd door Ir H. Egberts, die nadat de
Secretaris voldoende was ingewerkt, door deze werd vervangen,
vergadert afwisselend in de gebouwen der verschillende diensten,
waarbij haar leden zich laten voorlichten over het werk, dat door
anderen wordt uitgevoerd, terwijl wordt nagegaan in hoeverre men
kan samenwerken en van elkaars gegevens gebruik maken. Het
werk van deze Commissie is nog maar pas begonnen en verschillende moeilijkheden zullen nog moeten worden overwonnen. Het
feit alleen reeds, dat allen het belang van eendrachtige samenwerking inzien en daartoe gaarne bereid zijn, stemt tot vreugde.
De resultaten van de bodemkarteringen in Nederland drongen
ook reeds door tot het buitenland. Het gevolg daarvan was, dat wij
met verschillende landen contact kregen. Onze Directeur maakte
in het afgelopen jaar enige reizen naar België en Frankrijk, hield
voordrachten, die daar ook werden gepubliceerd en maakte er
excursies.
Het contact met de Belgische autoriteiten heeft er toe geleid,
dat de I.R.S.I.A., het ,,Institut pour l'encouragement des Recherches Scientifiques Industrielles et Agricoles" besloten heeft, de
bodemkartering van België in 1947 ter hand te nemen. Het werk
zal worden verdeeld over de drie Landbouwhogescholen (Gembloux, Gent en Leuven) en de Service géologique te Brussel. Er
wordt gestreefd naar een zo nauw mogelijke samenwer~ingmet de
Nederlandse karteringen en de hoop bestaat, dat de bodemkaarten

van België en Nederland op de duur als het ware één geheel
zullen vormen.
De 1,R.S.I.A. heeft voor-het werkprogramma van 1947 een
aanzienlijk bedrag uitgetrokken, Bij één der Belgische karteringen
is Ir F. R. Mohrmann, leerling van Prof. Edelman, t e werk gesteld.
Gedurende de oorlogsjaren ontving Ir Mohrmann zijn practische
opleiding in één onzer karteringsobjecten. Dat men in België deze
medewerking zeer op prijs stelt moge blijken uit het feit, dat de
Universiteit te Gent Prof. Edelman, vanwege zijn verdiensten voor
de wetenschap op het gebied van de geologie en de regionale
bodemkunde, tot ere-doctor benoemde. Deze promotie vond in
October 1946 plaats.
In Frankrijk sprak Prof. Edelman eveneens op verschillende
bijeenkomsten, zo o.a. ook aan de Sorbonne te Parijs.
Vanuit Turkije werd ons gevraagd om de kartering van een
deel der Adana-vlakte, een deltagebied aan de Z,W.+kust van
Klein-Azië, te willen uitvoeren. De opdracht hiervoor werd verstrekt door het Turks Suiker Syndicaat, waarbij Dr Ir C, van Dillewijn, die in dat land reeds langer werkzaam is, bemiddelend optrad.
Ofschoon Prof. Edelman samen met Ir W. J, van Liere deze opdracht zelf wilde gaan uitvoeren, bleek dit niet mogelijk, doordat
de Directeur voor het studiejaar 1946c1947 werd benoemd tot
Rector-.Magnificus der Landbouw Hogeschool. In September ver*
trok Ir W. J. van Liere daarom alleen naar Turkije om eind December weder in ons land terug te keren, nadat hij zijn opdracht
had.uitgevoerd tot zeer grote voldoening van het Suiker Syndicaat.
In Nederland werden we enkele keren bezocht door Belgische
en Zwitserse vakgenoten, die van ons werk kennis namen, terwijl
twee Gentse studenten enige maanden in onze werkobjecten hebben gekarteerd, teneinde ook het practische werk te leren, Het
grootste deel van onze staf van medewerkers maakte in de zomer
van 1946 een 14edaagse excursie in Zwitserland onder leiding van
de Zwitserse .hoogleraar Prof. Dr C, E. Wegmann,
Richten wij ons thans wederom fot onze buitendiensten, In
elk object heeft één onzer ingenieurs de leiding. Hij woont zelf in
of vlak bij zijn gebied en ondèr zijn verantwoordelijkheid wordt de
bodemkaart opgenomen door zijn karteerders. Nadat de' nodige
voorstudies zijn gemaakt en in overleg met de Directeur de legenda
voor de bodemkaart is samengesteld aan de hand van verschillende
detailstudies, wordt met de gedetailleerde opname van een bepaald
deel van de streek begonnen, Soms moeten dan in de legenda nog
enkele wijzigingen worden aangebracht, terwijl in het.reeds opgenomen gedeelte nog enige correcties nodig zijn.
De karteerders kunnen dan meestal met geringe hulp en contröle het resterende oppervlak opnemen, De karteringsleider concentreert dan zijn aandacht weer op een ander terrein, waarvan
de bodemgesteldheid anders is dan in het gebied waarin wordt
gewerkt, Zodra de opnameploegen met het eerste deel gereed zijn,
worden zij in het nieuwe gebied ingewerkt en wordt dit oKgenomen.
e
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Tevens wordt aan de hand van de detailkarteringen nagegaan,
welke bodemtypen tot een hoofdtype verenigd kunnen worden, zodat enkele ploegen ook met de overzichtskartering kunnen beginnen.
D e karteringsploegen zijn meestal samengesteld uit een karteerder met een Iokse arbeider als boorder, soms ook gaan twee
karteerders samen het veld in, of werken ze geheel alleen. Momenteel wordt nog onderzocht, hoe het werk het meest efficiënt kan
worden uitgevoerd. In de natte periode van de herfst heeft elke
karteerder echter steeds hulp nodig.
Gedurende het voorjaar en de zomer kan practisch elke dag in
het veld worden gewerkt. Door een enkel regenbuitje laat men
zich niet afschrikken. In d e regenperioden vao de herfst en bij
vorst in d e winter blijven alleen de karteerders in dienst. Het intekenen van de'gegevens en het maken van rapporten eist veel
tijd. Van de consulenten krijgen wij meestal de beschikking over
de resultaten van het grondmonsteronderzoek, dat in voorgaande
. jaren heeft plaats gevonden. De karteerders gaan dan de boeren
en tuinders bezoeken, verzamelen bodemkundige en landbouwkundige gegevens (b.v. opbrengstgegevens) en informeren tegelijk
naar perceelsnamen. De karteringsleiders werken aan de rapporten,
maken studie van de te karteren streken, bezoeken consulenten,
hoofden der land- en tuinbouwscholen en allerlei andere plaatse*
lijke en regionale deskundigen. Ook gedurende d e vorstperiode is
er dus nog veel werk. Juist in deze tijd zijn vaak interessante bijzonderheden in het veld te zien in verband met kwelwater, onge*
lijkmatige opdooi e.d. Af en toe trekt men dus eens door de reeds
gekarteerde en de nog op te nemen gebieden om waarnemingen
te doen.
Het veldwerk, waarmee op 19 Februari 1943 werd begonnen,
ging sindsdien verder. Gedurende d e oorlogshandelingen traden
overal langere of kortere stagnaties op. Na.de bevrijding werden aan
de reeds bestaande karteringen een aantal nieuwe toegevoegd, waaraan meteen werd begonnen, ondanks het gebrek aan behoorlijke vervoermiddelen en materiaal als kaarten, grondboren etc. Onze inventaris werd reeds spoedig uitgebreid, doordat wij een fabriek en een
smid wisten te vinden, die boren voor ons fabriceerden.
Voor het verkrijgen van kaarten ondervonden wij vooral
medewerking van de Cultuurtechnische Dienst en. de Nederlandse
Heidemaatschappij en later ook van de Topografische Dienst, Voor
deze zeer gewaardeerde hulp zeggen wij deze dienst onze bijzondere
dank. Het kaartmateriaal baart nog steeds zorgen. Voor de steun,
die wij op cartografisch gebied van Prof. A. Kruidhof, die min of
meer als onze cartografische adviseur optreedt, verkregen, zijn wij
hem zeer dankbaar.
Het bodemonderzoek in het veld is niet mogelijk zonder labo:
ratoriumonderzoek, Ons land bezit in dit opzicht reeds het Bedrijfslaboratorium voor grondonderzoek t e Groningen, dat ook vele
monsters van onze bodemprofielen heeft onderzocht. Het vele werk,

dat dit laboratorium moet verrichten, brengt met zich mee, dat wij
vaak maanden op de resultaten van het onderzoek moeten wachten.
W i j hopen, dat hierin spoedig verbetering mag komen.
Het laboratorium van de Noordoost Polder te Goes onder*
zocht een deel der monsters uit Zeeland en het laboratorium van
de Proeftuin van het Zuid-.Hollands glasdistrict te Naaldwijk een
gedeelte van die uit het Westland, Dit onderzoek heeft in hoofdzaak betrekking op de granulaire samenstelling van de verschillende
lagen in het bodemprofiel. Vele monsters werden in zeventien frac-.
ties onderzocht.
Onze geoloog Dr R, D. Crommelin, die pas op 1 Januari 1947
in onze dienst is getreden, verleende reeds zijn medewerking bij
het sedimentcpetrografisch en röntgenologisch onderzoek van
enkele grondmonsters.
Bovendien werden in de meer gevorderde objecten van enkele
gewassen op .verschillende bodemtypen van éénzelfde perceel
proefoogsten gewonnen, waardoor we een inzicht kregen in de
cultuurwaarde der bodemtypen. De medewerking, die wij hierbij van
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek t e Wagee
ningen ondervonden, geeft een voorbeeld van de goede samenwere
Icing met dit Instituut.
Het doorlopende veldwerk van onze karteerders eist, dat zij
ook wat betreft hun kleding goed zijn uitgerust. Velen van hen
konden gelukkig van het nodige schoeisel, laarzen, manchester*
pakken, rijwielen en banden worden voorzien.
Van onze karteringsleiders wordt een eindeloos geduld geëist.
Hun werkgebied is vaak zeer groot. Dagen achtereen moeten zij
vele kilometers per fiets afleggen, omdat zij over geen ander ver-.
voermiddel beschikken. Onomwonden moeten wij toegeven, dat dit
het werk zeer schaadt en vertraagt. Onze medewerkers kunnen
daardoor vaak niet voldoende contrôle op de ploegen uitoefenen.
De Directie stelde dan ook vanaf de oprichting der Stichting onc
vermoeid alle pogingen in het werk om hierin verbetering aan te
brengen. De karteringsleiders moeten allen de beschikking hebben
over gemotoriseerd vervoer, willen zij hun werk naar behoren en
op efficiënte wijze kunnen uitvoeren. Wanneer een karteringsleider 40 km per dag per fiets moet afleggen, gaat hiermede niet
alleen veel kostbare tijd verloren en kan hij veel te weinig contröle
uitoefenen, doch tevens is hij niet in staat alle gewenste contacten
met deskundigen en autoriteiten te onderhouden.
Het gebrek aan vervoermiddelen bij de diensten, voor welke
de opdrachten worden uitgevoerd, had tengevolge, dat ook deze
diensten ons geen vervoermiddel konden afstaan. Bij het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening klopten wij
ook tevergeefs aan, met het gevolg, dat in Januari 1947 nog geen
oplossing voor dit probleem was verkregen.
Voor het particuliere advieswerk, waarover straks iets zal
worden medegedeeld, stelde ons de Rijksverkeersinspectie een jeep
ter beschikking, terwijl zij eveneens voor een kleine auto zorgde,
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omdat zij werkelijk doordrongen was van de grote noodzaak daar4
van. Hiervoor zijn wij de Verkeersinspectie te Arnhem dan ook zeer
erkentelijk. Over het belang van de bodemkartering, die van natio-•
nale betekenis is geworden, hoeven wij niet meer uit t e weiden, men
leze slechts dit boekje. Mogen de autoriteiten, die de vervoer*
middelen toewijzen inzien, hoe dringend het nodig is de Stichting
voor Bodemkartering in deze meer tegemoet te komen.
Het veldwerk brengt met zich mee, dat het personeel in de
buitendienst alle terreinen moet kunnen betreden. Bijna nooit zijn
hierbij moeilijkheden gerezen met de eigenaren of huurders der
landerijen; ieder is ons terwille geweest. De Directeur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, Dr Ir F. Bakker Schut, bestuurslid
van de Stichting, was zo bereidwillig al onze medewerkers te voorzien van een legitimatiebewijs, dat hen als onbezoldigd assistent
van de Rijksdienst voor het Nationale Plan toegang tot alle terreinen geeft, waardoor eventuele moeilijkheden kunnen worden
voorkomen.
Belangrijke steun ondervonden wij bij het veldwerk van de
Rijksland- en tuinbouw Voorlichtingsdiensten, die bij het werk
zeer zijn geïnteresseerd en die assistenten bij de karteringen detacheerden. Deze assistenten leerden dan meteen het veldwerk. zodat
de consulenten over deskundig personeel beschikken voor het
advieswerk, wanneer de opdracht der bodemkartering is vervuld
en de karteringsleider met zijn personeel naar een andere streek
vertrekt. De kartering zelf profiteert ten zeerste van de kennis
dezer assistenten op het gebied der teelten en voorkomende ziekten
en wordt door hen gemakkelijk bij de bevolking geïntroduceerd.
D e studenten aan de Landbouw Hogeschool, die in ,de Agrogeologie wensen af te studeren, moeten hiervoor een achttal weken
practisch in het veld hebben gewerkt. Velen ontvingen hun opleiding in de Bommelerwaard en gedurende de onderduikperiode
eveneens in Didam, terwijl enkelen zelf een gebied in kaart brachten. Later werd hiervoor in de karteringen van de Droogmakerijen
in Zuid-Holland en van Wageningen gelegenheid gegeven.
De nauwe samenwerking met de Landbouw Hogeschool, een
gevolg van de combinatie der functies van Prof. Edelman, is hierdoor gewaarborgd. De Stichting voor Bodemkartering verzorgt
meestal het veldmateriaal voor deze ploegen en werkt ook de gegevens op de tekenkamer uit. De heer K. J. Hoeksema heeft meestal
de leiding der studentenkarteringen en is eigenlijk als assistent in
dienst der Hogeschool, doch hij is ook geheel in de gemeenschap
der medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering opgenomen.
De studenten, die thans de colleges van Prof. Edelman volgen,
profiteren tegelijk van de vorderingen der bodemkartering en van
de resultaten, die worden behaald. Voor onze toekomstige ingenieurs en voor het Hoger Landbouwonderwijs is dit van veel
belang. De practica in de bodemkunde ondergaan dan ook grote
uitbreiding, enkele assistenten worden aangesteld. Zij voeren hun

opdrachten uit in nauwe samenwerking met de Stichting voor
Bodemkartering. De Hogeschool draagt op deze wijze zeer veel bij
tot de bodemkartering van ons land.
Wij spraken terloops reeds over de kleinere karteringsopdrachten van niet+departementale diensten en van particulieren.
V a n vele zijden bereikten ons aanvragen om karteringen. Ir H.
Egberts was in hoofdzaak met de uitvoering van dit werk belast.
Soms kon met een globaal advies worden volstaan, soms ook
maakten we een gedetailleerde kartering, al naar de eisen, die men
stelde. Van departementale zijde bereikten ons verzoeken om van
enige nieuwe in te richten en enige reeds bestaande proefboerderijen
een bodemkaart samen te stellen, aan welk verzoek wij gaarne
hebben voldaan.
Het Landbouw Economisch Instituut te Den Haag werkt tezamen met de Directie van de Tuinbouw aan een tuinbouwwensplan
voor Nederland. In de uitwerking van dit plan is ook de Stichting
voor Bodemkartering betrokken, doordat wij de bodemkundige bijdragen hiervoor moeten leveren, Zowel Prof, Edelman als Ir H.
Egberts werken aan dit wensplan, dat nog niet geheel voltooid is,
mede.
In het Westland leverde de samenwerking met de tuinbouw-.
consulent Ir Riemens en de Proeftuin van het Zuid-Hollands glasdistrict te Naaldwijk voor de praktijk zeer goede resultaten op. Wij
zeiden reeds dat steeds assistenten van de Voorlichtingsdiensten
in ons werk worden opgenomen, In Naaldwijk nu konden een
drietal assistenten der Proeftuin midden 1946 met een systematisch
advieswerk beginnen. Aan alle adviesaanvragen der tuinders in
het Westland kon worden vqldaan, Van het gebied, waarvan
alleen een overzichtskaart beschikbaar was, maken deze assistenten voor zover wenselijk een detailopname. Zij brengen daarna
aan de betrokken tuinders een.eenvoudig rapport met een advies
uit, Onze medewerker Ir W, J. van Liere hield hierbij in de eerste
maanden nog toezicht, doch wanneer hij hier zijn taak heeft vol+
bracht, zullen deze assistenten hun werk geheel zelfstandig kunnen
uitvoeren. Ook op Zuid-Beveland konden de assistenten van de
tuinbouwconsulent, Ir G. de Bakker, die als vrijwillige medewerker
aan de Stichting voor Bodemkartering is verbonden, vele adviezen,
vooral in verband met de fruitteelt, uitbrengen.
In de Betuwe was de zaak iets anders geregeld, Eén der
assistenten van Ir Bos, de Rijkstuinbouwconsulent in dit gebied,
werkte met ons mee. De bedrijfsadviezen werden hier met onze
directe medewerking gegeven.
Aanvragen voor bedrijfskarteringen buiten onze eigen werk*
gebieden werden eveneens uitgevoerd, doch de kosten hiervan
worden veel te hoog, aangezien één van onze medewerkers daar+
voor vaak enige dagen onderweg is, hetgeen tot hoge reis- en
verblijf kosten aanleiding geeft,
De Stichting voor Bodemkartering heeft dit advieswerk, dat
voor de praktijk van veel waarde blijkt .te zijfi, op bang gebracht.
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Het zal in de toekomst echter zo worden geregeld, dat de voorlichtingsdiensten dit werk zullen laten uitvoeren door bekwame
assistenten, die enige tijd bij ons hebben gewerkt, terwijl de mogelijkheid bestaat, dat enkele van onze karteerders als assistent of
hoofdassistent bij de consulenten in dienst zullen treden. Plannen
dienaangaande zijn momenteel in voorbereiding. Om de kosten van
dit werk binnen redelijke grenzen te houden zal het nodig zijn,
dat deze assistenten geheel zelfstandig kunnen werken, een eenvouden kaartje kunnen tekenen en een rapport met advies kunnen
uitbrengen.
Wij hopen er in geslaagd te zijn, een algemeen beeld van het
werk der Stichting voor Bodemkartering t e geven. Het moge den
lezer duidelijk zijn geworden hoe de bodemkartering zich in de
laatste jaren heeft ontwikkeld en welke omvang zij heeft aangenomen. Wij hebben vaak een globaal overzicht moeten geven. Meer
details vindt U in het hierna volgende hoofdstuk, waarin ons werk
wordt beschreven door de medewerkers, die karteringen leiden, terwijl aan het eind van dit hoofdstuk nog is opgenomen een programma van de werkzaamheden, die wij in het komende jaar denken t e
verrichten.
De betekenis van dit bodemkarteringswerk is reeds enigszins
in het bovenstaande tot uitdrukking gekomen. De aspecten zijn
evenwel vele en in de toekomst zullen er zeker nog enige aan worden
toegevoegd. De belangstelling van velen zal bij het lezen van dit
alles zijn gewekt en waarschijnlijk zullen zij gaarne kennis nemen
van de resultaten. Wij mogen daarvoor verwijzen naar de rapporten,
die in 1947 en volgende jaren in druk zullen verschijnen.
Indien men de wens koestert ook eens in het veld te komen zien
wat er nu eigenlijk wordt gedaan en hoe een bodemkaart tot stand
komt, dan is de Stichting voor Bodemkartering gaarne bereid alle
medewerking te verlenen en belangstellenden rond te leiden en voor
te lichten.
Resumerende komen wij tot de conclusie, dat de ontwikkeling
van de bodemkartering in een snel tempo voortgaat. De kennis van
onze vaderlandse bodem neemt eveneens snel toe. De praktijk
en ook.de wetenschap trekken hiervan veel profijt. De resultaten, die
gedurende de laatste jaren zijn verkregen, blijken voor de land*
en tuinbouw, doch ook voor vele anderen, die direct of indirect
met de bodem te maken hebben, van veel betekenis te zijn. De
Stichting voor Bodemkartering, die het werk uitvoert, beschikt
over een staf van jonge deskundigen, die in de toekomst nog vele
bijdragen zullen leveren, waarmede zowel de overheid als de ge+
meenschap gediend zijn.
Mogen wij er tot besluit nog op wijzen, dat wij, hoewel wij
uit de aard der zaak hier de bodemkartering naar voren halen,
geenszins de indruk hebben willen wekken, dat bodemkartering
alleenzaligmakend zal zijn. Wij weten, dat wij slechts een bijdrage
tot het oplossen van de vele problemen van de huidige Nederlandse
landbouw kunnen leveren, een bijdrage echter, die van fundamentele
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betekenis zal zijn en die velen zal stimuleren hun werk te laten aan+
sluiten op de resultaten, welke door middel van het regionaal bodemonderzoek werden verkregen. W i j willen gaarne anderen, die daartoe de wens te kennen geven, van advies dienen in bodemkundige
aangelegenheden.

Summary
T h e Soil Survey Institutd kom its Establishment til1
December 31st 1946
Soil surveying was introduced in Holland by the Wageningen
agricultural scientist D r Ir W. A. J. Oosting, who made several
surveys, particularly in the neighbourhood of Wageningen.
Oosting died in 1942 and his work was continued by Prof. D r C.
H. Edelman and his students, who started in 1943 with the survey
of the Bommelerwaard between the W a a l and the Meuse and
afterwards of Didam and the ,,Westlandw.
After the liberation of Holland, the Soil Survey ~nstitutewas
established by the Department of Agriculture in August 1945, with
a permanent seat in Wageningen.
The number of objects was increased and ten Wageningen
graduates took up office, Simultaneously.a Secretariat, administration, record office, library and a drafting department were set up.
The Soil Survey Institute is subsidized by the government.
Those, who have a survey made, mostly government agencies, must
pay the cost involved.
Most important of the records is our air photography file,
which contains a large number of air photographs taken by the
Allied Air Forces during the war. Also attached to the Soil Survey
Institute are a geologist, a geographer and an archaeologist. Several
agricultural advisers also direct a survey; they are listed as guestcoworkers of the Service. Al1 coworkers attend regular meetings,
during which various subjects are discussed and one of the surveyed areas is visited.
By means of excursions, publications and lectures, information
about the soil survey is spread. Of al1 areas to be surveyed soil
maps and some additional maps together with a circumstantial
report (with a summary in English), will be printed. In '1947 the
results of the following soil surveys will be published:
The municipality of Didam.
T h e Westland,
South Beveland.
The Betuwe.
Gendringen.

(Ir F, W. G. Pijls).
(Ir W. J. van Liere).
(Ir G. de Bakker)
(Ir F. W. G. Pijls and Ir H. Egberts)
(Ir F, F. R. Koenigs).
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A course in soil science was organized for the training of
survey personel in the field. Eligible for the course are young men,
who have passed an agricultural or horticultural course, i~cluding
assistants of agricultural advisers.
Furthermore coworkers sit on various committees and thus
regular contact between many services and various experts is
maintained. This cooperation advances the work to a high degree.
Contact with Belgium had the result, that also in that country
soil survey was started. A Dutch soil scientist was appointed there.
'In recognition of his scientific work an honorary doctor's
degree was given to Prof. Dr C. H. Edelman, director of the Soil
Survey Institute and als0 Professor at the Wageningen Agricultural University, by the University of Gent.
Also with France contact is being maintained.
The Soil Survey Institute carried out a project in Turkey in
behalf of the Turkish sugar syndicate. Our colleague Ir W. J. van
Liere made a soil survey of the Adana-delta.
Many foreign visitors came to acquaint themselves with the
big strides made in Holland lately in modern field-soilscience and
soil surveying.
The soil survey of a certain area is directed by a member of
our scientific staff. First a number of preliminary investigations are
made, followed by a detailed survey. As soon a s the way, in which
the survey will be carried out is decided upon and the symbols for
the different soiltypes are fixed, a bigger area is mapped in detail.
Next we study this detailed map to determine the main phenomena,
that have to be represented on the smaller-scale map, after which
the whole area will be charted on this scale.
IE afterwards the need should arise for a more detailed map
of some parts, that are important e.g. for horticulture, then als0
these can be charted in detail.
Simultaneously the report will be completed. Mechanica1 and
chemica1 analysis is done by the ,,Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek" (laboratory for soil+analysis) a t Groningen.
The practica1 training of students who will graduate as soilscientists from the agricultural University is obtained from the
projects of the Soil Survey Institute.
The Soil Survey Institute' assists in the study of several
problems, wherein the soil plays a vital part, e.g. in the horticultural planning of the Netherlands.
Because of the very close contact, that is being maintained
with the agricultural and horticultural workers and advisory
institutes, al1 can share without delay the results of researchwork
done.

