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WOORDVOORAF

Doorverschillendeomstandighedenverschijnthet
jaarverslag 1957enigemaanden laterdanoorspronkelijk
inde bedoeling lag.Hoewelhethierdoorwel ietsvan
zijnactualiteit heeftverloren^ geeft het tocheengoed
overzichtvandeaard enomvangvande in1957verrichte
werkzaamheden«
Inzijnopzet isditverslag eeneerstepogingom
toteenbetereverslaggeving tegerakendanvoorheen..
Hierdoor zijnmogelijkenkele zaken? zoalsbijv.,de
samenwerking met andere Instituten^ onvoldoende belichtDe clementievande lezerwordt hiervoor ingeroepen»
•»•

Eenfinancieel overzicht over 1957 isweggelaten.

DEDIRECTEUR VANDE
STICHTINGVOORBODEffiCARTERING,
Dr IrF.W.G.PijIs,

BESTUUR,VEEGADEEINGEN,ORGANISATIEENPERSONEEL

Eestuur
Gedurende 1957washetBestuur alsvolgt samengesteld
')IrS.Herweyer
(Voorzitter)
r

Dir.Cult»Dienst9
Maliebaan21

)IrELT.Tjallema
Dir,.,A.en¥.
(Secr»-Penningm )
Herengracht2

Utrecht
DenHaag

')Dr IrM.J.BoerendonkHoofd Afd„ Grond-en
Pachtzaken^
Louise deColignystraat122 DenHaag
')Dr IrG.deBakker

DrA.A.Thiadens
IrHJ.A,Hendrikx

IrC.vanSteen
DrD.Burger

Afd.Tuinbouw
L.j?.enV.
Bezuidenhout 30

DenHaag

Geol Stichting
Spaarne 17

Haarlem

Pres.Dir.
NedoHeide Mij,
Sickeszplein 1

Arnhem

Dir*Wieringermeer
N.O.P.Postbus 56

Zwolle

RijksdienstNat,Plan
LangeVoorhout 19

DenHaag

IrILA.M.C« Dibbits

Hoofding»Dir,Rijkswaterstaat
vanHogenhoucklaan 60
DenHaag

Dr P.Glazema

RijksdienstOudheidk,
Bodemonderzoek,,
Kleine Haag 2

Amersfoort

IrW.Ham

Directie Arbeidsvoorziening
Koningskade 18
DenHaag

IrF.L.A.Maandag

Insp.v/dLandbouw?
Bezuidenhout 30

DenHaag

K.N.B.T.B.,
Badhuisweg 91

DenHaag

IrP« Plantenberg

VergaderingenvanhetDagelijksBestuurvandeStichtingvoorBodemkartering
15januari

Utrecht

25juni

Holterbergy Holten personeelsmutatiest buitenlandse
reizen^ huisvesting^ stand derfinanciè'njcontact landbouwschap'9gewijzigde statuten? organisatievatidetop.

begroting '58; accountantsrapport
'55>°coördinatie kaartbladenkartering

')TevenshetDagelijksBestuurvormend,

•ßf *

2-

6 september

DenHaag

jaarstukken '56; stand derfinanciën;
organisatievande leiding;rapport
Binnenlandse Zaken;bezoldiging
typefuncties;begroting '58.

8 november

DenHaag

betekenisvandefysische bodemkundevoordeStichting voorBodem
kartering ende samenwerking met
hetLaboratorium voorGrondmechanica;
overzicht financiën;begroting en
werkprogramma 1958;voorstelaanstellingwetenschappelijke krachten;
bespreking bijeenkomst vande
"Working party onsoilclassification
end survey"teBonn;nieuw bestuur'4

VergaderingenvanhetAlgemeenBestuur vande_Stichting_voorBodemkartering
statutenwijziging;instellingwetenschappelijke adviescommissie;
accountantsrapport dienstjaar '555
begroting '58-

24januari

DenHaag

25juni

Holterberg.Holtengewijzigde statuten, organisatie
vendetop;jaarverslag 1956-

Organisatie enPersoneel

•."'•"•»'•

De organisatie onderging inhetverslagjaargeringewijziging» De','•*'•'afdeling Micropedologie enMorfologie ving haarwerkzaamheden aan,
terwijldeafdeling Programmering enPlanning haarwerk,waarmede',
in1958zalwordenbegonnen^ voorbereidde.Betreffende de instelling
vandenieuwe afdeling Chemische Bodemkunde werd overeenstemming
bereikt.
Inaprilvanhetverslagjaarwerd denieuwe barakingebruikgenomen/,,,.
Verschillende specialistische afdelingen,,dievoorheenvooral-thuis-.;. '?
werkten,,vondenhierinonderdak.
Hetpersoneel bestond uit;
Directies
Dr IrF.W.G.Pijla.
Adviseur vandeDirectie;
Prof.Dr IrC,H.Edelman.
Programmeringenplanning, opdrachtkarteringen
IrE.P.H.P.v.d.Schans;IrJ,Zandbergen; IrG-J«I/oWesterveid
Bedacties
Dr IrW«N„Myers,
Redactie kaarten entekenkamer?
J.J.Jantzen,
Administraties
J.G.vanHallo

Pr oy i nc i a l e

en

R e g i o n a l e

A f d e l

i ng e n

Groningen;
IrL.AcHo deSmet> Winschoten.
Friesland;
IrJ.Cnossen:,Heerenveen.
Drenten
IrBcvanHeuveln,Emmen.
Overijsels
IrM.Knibbe. Zwolle,
Gelderland2
IrJ\C.Pape,,Ede enIrP.vander Sluys^ Geldermalsen.
Noord-HollandyZuid-Holland,tennoordenvanderivierenenUtrechts
Dr IrL.J.Pons^ Hilversum^ IrP.duBurck,Schoorls
DrIrPrK.J,v.d.Voorde,LoenenaandeVecht«
Zuid-Holland,benedenderivieren;
IrJ.vander Linde,Zuid-Beyerlands IrC.vanVallenburg,Dordrecht.
Zeeland enNoordwest-Brabant:1
IrG.G.L.Steur,Bergen op.Zoom$ IrJ.N.B.Poelman,Goes.
Noord-Brabant (rest);
Dr IrD.vanDiepen^ Boxtel?.IrM.F.vanOosten,Breda»
Limburgs
I r J.M.M. v . d . Broek, S i t t a r d .
S p e c i a l i s

t i s c h e

a f d e l

i ng e n

Bodemclassificaties
Dr I r J . Bennema:- Dr I r J„ S c h e l l i n g 5 Dr I r L . J . Pons,
Hydrologies
Dr I r J.C„F.M. Haans.
Geologie enMineralogies
DrR.D.Crommelin^ DrG.C.Maarleveld.
Micropedologie enMorfologies
Dr IrA.Jongerius.
Chemische Bodemkunde;
Dr IrH.W.v.d.Marel.
Vegetatiekundes
IrI,S= Zonneveld»

Geografie;
MevroDr A.V,

Edelman-Vlaim

Diatomeeënonderzoek?
Drs A Vod. Verff.

Landelassifieaties
Dr IrA.P.A„ Vink,»E.M. tenKate,.
TuinbouwclassificatieenTuinbouwvestigingsplang
„.,o„....,..,c...c,..enJ A , Hulshof»

Boskartering enBosbedrijfskartering;,
Dr IrJ. Schelling^ IrK.E.BaronvanLynden»
Voortswarenwerkzaam.4bodemkundighoofdambtenaren,3bodemkundig
ambtenarenAj 14hoofdkarteerders? 10karteerdersAen24karteerders
enhulpkarteerders.
Opdeafdeling administratie waren12personenwerkzaam,opdeafdeling
tekenkamer enfotografie tezamen22enopderedactie 7personen»
Intotaalwarenultimo 1957129personenwerkzaam«
'
"Dienstvergaderingenin1957gehouden
22, 23januari

Woudschoten (88)
'''? ,.•
Besprokenwerd o.rruhetvoorstelvandèkalkklassenende laatsteNebo-legenda.Verslag"
werd uitgebracht.overdeexcursiesgehouden
tijdenshet bodemkundigCongres te'Parijs. •'*•-:

25* 26februari

Hotel "DeWereld",Wapeningen (89)
Besprokenwerd eenvoorstelovervochttrapperi;
Ir!..S.Zonneveld hield eenvoordrachtover
hetvegetàtiekundig onderzoekinverbandmet,
bodemkunde enbodemkartering.
Door IrA„Beestman (P.A.W.)enIrM.Knibbe
(Stichting voorBodemkartering)werdende
aardappelkwaliteitsproeven opverschille.nde.
humeuze zandgrondengedemonstreerd.
IrH.Dijkstra enIrJ.Mol (L.EJ.)hielden
inleidingen overdeeconomische aspectenvan
de landclassificatie„

l6f 17 april

''OnsHuis",Wageningen (90)
Besprokenwerd derivierkleilandclassificatie|
deNebo-A-landclassificatie.
Mevr,DrA.W» Edelman-Vlamenprofessor
C.H.Edelmanhieldeninleidingen overToponymie
enperceelsnamen ende ontginningsgeschiedenis
vanBennekorru Ookdeexcursiewasaandit
onderwerpgewijd»

5>.6juni

Hotel "Duinoord",Oostvoorne (91)
De legendacommissie hield eeninleiding over
"Outline ofascheme ofSoilClassification,
5thApproximation".IrJ.v.d„ Linde leidde
debodemkartering vanGoeree-Overflakkeein,
waaraantevensde excursiegewijd was«
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8,9juli

Hotel "Igesz",Schagen (92)
IrP.duBurckhield eeninleiding overde
bodemkartering inKoegras,AnnaPaulownapolderendeZijpe.Hieraanwas ookde
excursiegewijd.

12, 13september

"DeVoorst^ Kraggenburg (93)
Prof.DrA.Zuur enIrH.Smits (Bodemkundige
afdelingvandeDirectievandeWieringermeer)
hieldenrespectievelijkinleidingen overde
chemischerijpingvanZuiderzeegrondenende
physischerijpingvanZuiderzeegronden.De
excursiedoor oostelijkFlevoland stond
onder leidingvanDrA.Wiggers=

12, 13, 14? 15november "Kerkheem";Bennekom (94)
Dedienstvergaderingwasgeheelgewijd aan
bodemclassificatie.Prof.Tavernierhield
eeninleiding overdeprincipesvanbodemclassificatie.Prof.Edelmantrad opals
discussieleider.Verschillende medewerkers
verzorgdenvoordrachten enbesprakenhet
onderwerp indiscussiegroepen enplenaire
,..*
zittingen.
#
* e'

- 6EXTERNE COMMISSIES
DoordeDirectie ofdoor ledenvandeacademische stafwerd inhet
verslagjaar deelgenomenaandewerkzaamhedenvanverschillende
externe commissies.Devoornaamste daarvanzijndevolgendes
Directie

1,Advie_s£ommissie_voor_h£t_Tuinb£Uwv,£stigingsplan
Voorzitter; IrPcV.Honig
Secretaris» DrIrGodeBakker
2.Co£rdinati£commissi_eBod£mkundi_g_Ond£rzo£k_
Voorzitters IrC.v.d.Giessen
Secretaris;'Dr IrG«J= Vervelde
3«Werkgjroep_OnderzoekLandhouwwa_terhui_shoud_ing_
T.N.O.
Voorzitter? Prof.IrF.Hellinga
Secretaris? IrW.C.Visser
4°VergaderingenCentrale_OrganisatieTJSLjD^
VergaderingenvanDirecteurenvan Instituten
NationaleRaad LandbouwkundigOnderzoekT.N.O.
VergaderingenvanDirecteurenvan Instituten
Afd.Akker-enWeidebouwT.N.O.
"•"A
VergaderingenvanDirecteurenvan Instituten••
Afd. TuinbouwT.N.O,
, "
5.Commis_si£Hyd_rolog£S£h_Ond£r£0£kT^N^O.

•>;.
;

" \*'

Voorzitters Prof.W.FtJ.M.Krul
Secretaresse:ïlej.K.B.vanLennep
6c£ommis_sieLand£^nw^nning
JT^NjD^

='''•*'*
,••

Voorzitters Dr IrS„ Smeding
Secretaris;;IrG„Wansink*
7-Commi_S£i£WaterbeheersingNo£rd_-Brabant
Voorzitters IrILA.vanHaaren
SecretarissIrJ.L.Th.Siepman

•,

8.Commissie totBestuderingvande__Zoetwater_behoefte_vand£Gelderseland_bouWgrond£n_
Voorzitters DrsW.F.P.Boshouwers
SecretarissIrBaronC.C.ILvanHö'vellvan
Wezeveld enWesterflier
9.Verjjad£ringenH.I.D._|_svandeCultuurt£chnis£he
Di£n£t_
VergaderingenRijkslandbouwconsulenten
VergaderingenRijkstuinbouwconsulenten
IrP.duBurck
(Noord-HoHand)
IrJ.Cnossen
(Friesland)

^e£k£omm_issieGeestmeramba£ht
Werk£ommiss_ieGrootslag_
iânski£Genety£k_Wurkforbcân y^and_e_FryskeAkademy
„
...
._._.,
Voorzitters ÏC.A.P.ienks
Secretaris;W.Dijkstra
Doels de bestuderingvanhetontstaanvanFriesland envandeontginnings-enbewoningsgeschiedenis.

Subcommissie_Ontg_inning_en_Heront^inning_van_
d_e_Commi_ssi_e_Agrarisch_W£lvaartsp_lan
Voorzitter;H.L,Dedden
Secretaris- IrK.I. deHaan•
Pr£vin£ialeWerkgroepC.O.L.N,infriesland
"("ontbondenin±957)
Voorzitter: IrK.I.deHaan
•Secretaris; IrJ„F.KoolhaasDrB.D.Crommelin
(Bennekorn)'
DrIrD.vanDiepen
(Noord-Brabant)

AssociationinternationaleneSéd_imentologie_
StickingliaaskantsVJelraren (adviserend)
Voorzitters BurgemeesterDeelenvanOss
Secretaris? J. Peters
Doel? Sociaaleconomische enagrarische
saneringvanhetMaaskantgebied.
¥erk£ommi1ssi£Wajie£beh£ersj.ng_Boven-DommeIg_ebie_d
Voorzitter: IrP,Krugers
Secretaris? IrLaan,Techn.Hoofdambtenaar
vanhetWaterschap deDommel
Doel? Advies bijuitvoeringvan irrigatieplan
voor 6000hacultuurland3oven~Dc';mel.
Werkeommissi£Wa_terbe_h£ersing_Brabantse_Pe£l_
£r£vin£^-£^-£Werkeommi.s£i£Waterb£heersing_
Noord-Brabant
Heemkundige_ Commissi £ van. de_Prov-_Noord-Brabant_
"("adviserend)
S e c t i e van B r a b a n t s Heem.
V o o r z i t t e r . P a s t o o r Bink t e Alphen
S e c r e t a r i s ? G. Beeks t e H i l v a r e n b e e k
D o e l ; B e v o r d e r i n g oudheidkundig bodemonderzoek
i n samenwerking met H.O.B. A m e r s f o o r t .

Mevr.DrA.W..EdelmanVlam
(Bennekorn)

Comrnissi£ voor_Maamkund_e_van_d£ K o n i n k l i j k e
Ned_erland_s£ Akademie_van V£tenschapp£n_
Toponymische_\'/£rkgro£p_van_c'l£ 8tudiekri_ng_ v o o r _
d_e_Veluw£.
H i £ t £ r £ S £ h e C°51 m i s l^- e l a £ he^ D:r£Ei;ts_Gen£ots£hap,
H i s t o r i s c h e Ar£haeologJ 1 8ch£ Commissi£ van d_e__
S t i c h t i n g 3evo_lkings£nd_erzoek i_n_de d r o o g g e l £ g d e
Zuid£rze£polders^

Dr IrJ.C.F.M.Haans
(Bennekorn)

Se £ r £ t ar .iaat_Ned£ r land se_B£dernkundi g e Veren i g i ng_

IrB.vanHeuveln
(Drente)

5i£"k°ris£k£ 2.0Emis£^£ Z.a£-^ e i ï r £ n i s J^£ noo i s £k£-Ê.

IrM.Knibbe
(Overijsel)

Werkgroep Vo£l£r£even £ o l d £ r _ G i e t h o o r n _

Dr Q.C. M a a r l e ^ e l d
(Bennekorn)

Commi ; s£ion_d£ Gé£"ïor£holog i ie_ P é r i g l a c i a i r e _
de_lJJJnion_Géog_raf i q u e _ I n t e r n a ^ t i £ n a l e
(corresponderend l i d )
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IrJ.C. Pape
(Gelderland")"

Studiekringy.o£r_d£Veluwe
_r
.
TT
Voorzitter;Mr S.BaronvanHeemstra
Secretaris? IrJ.C.Pape
Doels Studie enbevordering vandenatuurlijke
enculturele rijkdomvandeVeluwe.

IrJ.N.B. Poelman
(Zeeland)

H e £^S r £ e £^e£^r^ïeliws_Y^aa^!:r£n._

Dr IrL.J.Pons
(Noord-Holland)

Subc£mmissie_38a_voorde_norma.lisatie in_
Nederland
Bespreking concept-normalisatievoorstel
lichteregronden.
Voorzitter;DrsP.'Bruin
Secretaris;DrA.-J.deGroot
CommissieCI4

,.

Vaststelling C14monstersvoorZ.W.O.bijdrage.
.Voorzitters Prof.DrJ,M,v.d.Vlerk
Secretaris- DrsV.H.Zagwijn.
IrR.P.H.P.v.d.SchansCjommissiey_oor_opleiding_t£t_he_texamenin_
(Bennekom)
2.°âe2î^:]inÉ.e_v£0E.assistentenvandeDir^v.d_..
Landbouw
Voorzitters IrJ.M.A.Penders
Secretaris? IrS.F. Kuipers
>..
Doel5Organiserenvancursussenenexamens in"' ,
Veldbodemkunde,.Bemestingsleer9•Grond-•'*,
verbetering enWaterhuishouding.
£••'•
•V

IrL.A.H,deSmet
(Groningen)

P r £ v ^M e £^ä r ° e £Ç.O.L.N,inGroningen
••:.,.
{"ontbondenin 19577
Voorzitters IrA«G.Swartv Cültuurconsulent
Secretaris; IrJ.Bon.
Herontginni_ngscommissie_vand_e_Ve_enkol_on_ial.e'
Boerenbond_(ontbondenin195?)
Voorzitters H.Seggers,Dir.Stadsbedrijveny
•TerApel
Secretaris IrJ.D,Neuteboom* E=L.V.D,
Veendam
Doei- Studie enbevordering herontginning
vangrotere projecten.

'

Cultuurtechnische Subc£mmi_s3ie_v£ord_e_v'een~_
koloni£n_(ontbondenin1957)
Voorzitters Dr IrF.P.Ilesu
Secretaris? IrJ.K. Gorter,.Cultuurtechnische
Dienst., Groningen
Doels Onderzoekherontginning,waterbeheersing,
enz. indeVeenkoloniënvanZ.O.-Groningen*
Drente enNoord-Overijsel.
Werkcommissie "Vesterwolde"
Voorzitters IrA.G.Swart
Secretaris?.IrW.C.Visser

-9
Werkgroep Grond_be_w£rking_
V o o r z i t t e r s Dr I r G . J . V e r v e l d e
S e c r e t a r i s ; I r EL K u i p e r s
Werkgroep Lauwer£zee_(eind 1957 a l s l i d u i t g e nodigd)
V o o r z i t t e r s I r P.G. B e y e r s
S e c r e t a r i s ; Ir J, Dieperink
Werkgroep s e d i m e n J ; o l o g i s c h - e c o _ l o g i s c h £ n o l e £ z £ e ]£
Do_llard_-Eemse_st u a r ium
Secretaris? Dr J.H.vanVoorthuysen,.
Aardappelenque_t;ecommissio Ve£nkoloniën_
Voorzitter? JoS. deVries, Nederlandse Kali
ImportM i j
Doels onderzoek naar deprobdenenv a nde
aardappel-cultuur inde veenkoloniën
Ir G.G.L. Steur
(Zeeland)
-.

Werkgroep Erie-Ei!and_en Plan
"_
~ '~
Voorzitters IrJ J t j. Post, £.1,11., Goes
Secretaris; IrJ. Westerhof>, Wctensch, Afd«
Herverkaveling
Doels Coördinatie vanalle onderzoek betreffende de binnendijkse landbouwkundige
aspecten vanhetDrie-Eilanden Plan.
Werkgroep Vrij£ vanSluis

'

,

i*

Dr IrA.P.A» Vink
(Bennekom)

Voorzitters DrJ. Post
Secretaris? Ir C L , v a nSomereu
Doel? Coördinatie vanalle onderzoek i.z.het
opsteller -an eennieuv,plan voor waterbeheersing inhetVrije v a nSluis.N a
1 januari 195^ zalIrPoelman voor
Ir Steur :i.ndeze werkgroep zitten,.
Werkgroep Lardclassificatie
("Subcommissie van deContaotcommissie voorde
Bodemkartering)
Voorzitter? DrIrG.J.Vervel
Secrc

Vu

Subgroe_p_Methodiek_van__d£ ^ c r k g r £ e p Land£lassi~_
fi£atie
ort e u r ? Dr I r A,P.A. Vink
Werkgro_ep Builverkave_ling
Voorzitter? Prof. IrF. Hellinga
Secretaris? IrA. Hienks
Subgro£p_Landb£uw vand_e_W£.rkgroep_Euilve_rkaveling_
Voorzitters IrG.J.terBrugge
Secretaris? IrB. Maris
Bes_tuurv a nhetNederlands l£;sjtiituut_van_
Landbouwkundig Ing£nieurs
Voorzitters IrA. Franke
Secretaris? DrIrA.P.A. Vink

*

- 10 -

Bestuur van hejtKonink^ij;k_Genoo1^s£hap_voor
Landbouwwet_ens£hap_
Voorzitter; Ir J.Ac Emmens
•Secretaris; Dr Ir A.P.A» Vink
Ir I.S. Zonneveld
(Noord-Brabant)

2°Ëmis5.i£Zoor_^i0Ë0£^-£-'-£Sie__e2; ¥.eË.n1nQ.eTZ2.e}Ein_Neder_land_
Kon« Ned. Bot. Vereniging
Voorzitters Prof. Dr,J.ïïeimans
Seeretariss Prof. Dr H.Tj. Waterbolk
Subcommissie_voor d_e_B£esbos£hvan_de_Nastuur-'
wetens£hsp£elij_ke Commissi^d_erVo£rlop_ige_
Na_tuur
bescher
ming_sraad_
Voorzitters Dr IrG.V. Harmsen
Secretaris; Ir I.S, Zonneveld
Lid:
Dr V. Westhaff
Doel; Adviseren over mogelijkheid, wenselijkheid en plaats van natuurreservaten in
de Biesbosch.
De£taw£rkgroep_van_d£Contact^commissie_voor
Nalniur-£n_Land_s£hap_sb£S£h£rmin;g_
Voorzitters IrW.G. vän der Kloot
Secretaresse? lvIej.G. van der.Baar
Doels Advies over de landschapsverzorging
en het scheppen en behouden van natuurterreinen in het.Deltagebied,

11

IÎ7ÏEHNECOMMISSIES
Commissie middelbaar personeel
IrRoP.HoP.vander Schans,voorzitter
Dr IrJ.C.P.M.Haans
IrIeS» Zonneveld
Terminologiecommissie
Dr IrWoN.Myers,voorzitter
IrG„G„L„ Steur
IrJ « C Pape
J.J.Jantzen
Commissie Technische hulp
IrL.AoEL deSmet,voorzitter
IrE.vanHeuveln
IrM.Knibbe
J.J.Jantzen
Bodemclassificatiecommissie (Legendacommissie)
Dr IrJ.Bennema,voorzitter
Dr IrD.vanDiepen
Dr IrJ. Schelling
'••

.-ft*.

Ir LoJc Pons

Landclassificatiecommissie
'.

Dr IrA.P.Ao Vink,voorzitter
Dr IrD.vanDiepen
IrJ,vanderLinde
IrL.A.IL deSmet

Tuinbouwclassificatiecommissie
IrP.duBurck
IrJ.vanderLinde
Hydrologische Commissie
DrIrJ.C.F.M.Haans,,voorzitter
IrJ. Cnossen
IrG.G.L.Steur
IrP.vanderSluys
Chemische Commissie
IrJ.M.Mo vandenBroek>voorzitter
IrM.Knibbe
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BODEMKUNDIGOND^RSOÏÏK
Inverslagjaar promoveerden totdoctor inde landbouwkunde?
Dr IrA.Jongerius;Morfologische onderzoekingen overdebodemstructuur.
Dr IrP.K.J.vanderVoordes De bodemgesteldheid vanhetritsenlandschap envande oudekustvlakte inSuriname.
DrIrL.J. Ponss Degeologie,debodemvorming endewaterstaatkundige
ontwikkeling vanhet Land vanKaas enWaaleneengedeelte van
hetBijkvanNijmegen,
Promotorwas Prof.Dr IrC.H.Edelman.
Doorverschillende medewerkerswerd deelgenomenaanbinnenlandse en
buitenlandse excursies o.a. Italië.Enkele academiciwerktenmede aan
de cursussenveldbodemkunde,bemestingsleer enwaterbeheersing en
grondverbetering.

1.Bodemclassificatie
Namoeizaamwerkdoor dekarteringsleiders,deafdeling bodemclassificatieende Legendacommissiegeluktehettegenheteind
van 1957't©komen toteenontwerp-bodemclassificatievandeNederlandsegronden.
Thans,nuhet zover isgekomen,ishetgoed ietsmee tedelen
omtrent debodemclassificatie inhet algemeenendeNederlandse
werkwijze inhetbijzonder.
Hetdoelvan iedere classificatie iseenzodanige ordeningvan
kennis,datdeeigenschappenvande objectenonthoudenkunnen
wordenenhunverwantschap hetbeste begrepenkanworden
(Cline-SoilScience 1949).
Classificatie isordeningvoor eenbepaald doel.
-;
Men onderscheidt natuurlijke naast technische ofmechanische
systemenvanclassificatie.
Eennatuurlijksysteem isopgezetrekening houdend metdewet-matighedenvanhetgeordende ennog teordenenmateriaal zelf.Een
mechanisch systeemdaarentegenverkrijgt mendoor eenaantal single
values inallemogelijke combinaties samentevoegen.Aangezien
menhierbijgeenrekening houdtmet dewetmatigheden,die inhetteclassificerenmateriaal bestaanendieveroorzaakt zijndoorb.v,-het ontstaanvandegrond, isdekansgroot,datde indelingonevenwichtig wordt en slechtsvanbelang isvoor zoverhetdeals
criteriagekozen singlevalues betreft.
•• -'..j
Inhetnatuurlijke systeem ordent,benoemt'endefinieertmen
de eenhedenopdat;
Ie.mendeeenhedenkanherkennen.
2e.debestaande kenniskanwordengeordend, zodatmenverbanden;
kanvinden.
3e.mendekennisvanbepaaldeverbanden ook.kanuitbreiden tot
niet onderzochte onderdelenvanhet systeem (Cline).
Devormvaneennatuurlijk systeem ismeestaldievanhet
categorieën-systeem,metde bekende trapsgewijze indeling,analoog
aandeplantensystematiek.Men onderscheidt ookbijdebodemclassificatie bepaalde niveaus,decategorieën.Eeneenheid opeenbepaald
niveau ishierbijaltijd eenonderdeelvaneeneenheid opeenhoger
niveau eneensamenvoegingvanbepaalde eenhedenvaneenlager
niveau.
Bijdenatuurlijke systemenkandenadrukgelegd wordenopeen
vandevolgende aspecten.Alsregelkomendezenietinzuiverevorm
voor,maar ishetmeer eenkwestie ofhetaccent ophet eneofhet
andere aspectvalt.
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1.eenordening naar deuitwendige factoren,diedegenesevande
grond beinvloeden;
hetklimaat (zonale indeling)
devegetatie enandere biologische invloeden
hetmoedermateriaal (geogenetische indeling)
(intrazonalegronden)
hetreliei
de tijd (azonalegronden).
eenordening naarkenmerken of'eigenschappenvandegrond zelf
(dievanzelfsprekend hetgevolg zijnvaneenbepaalde genese),
naardeaard enclerichtingvandeprocessen,diedegrond
hebbengevormd enhetstadium indeze ontwikkelingwaarinhet
bodemprofielverkeert.
Bijde ontwikkeling vanhetNederlandse systeemvoorbodemclassificatiewordt zoveelmogelijkaansluiting gezocht bijhetAmerikaanse systeem.Ookdaarwordt eennatuurlijkoftaxonomischsysteem
totontwikkeling gebracht,Beide systemen zijnverdermorfometrisch,
datwil zeggendatdebodemeenhedenmet behulpvangemetenkenmerken'
worden beschreven engedefinieerd.
HetdoelvandeNederlandse bodemclassificatie iseenordening
vandebodemkundigekennisvandeNederlandsegronden,zodanig,dat
hunprocessenvanbodemvorming eneigenschappenonthoudenkunnen
worden enhunverwantschap hetbestkanwordenbegrepen.
Het systeem isnatuurlijkenoppedogenetische grondslaggebaseerd.Single-value-indelingenzijnzoveelmogelijknaar eenlaag
niveauverschoven. Iedere eenheid iszoveelmogelijkmorfometrisch
gedefinieerd.Inverband hiermee isalleeningedeeld naarbodemvormende processendiegoed bekend zijnengoed gedefinieerd kunnen
worden.
Alle inNederland voorkomende profielenmoeten echter in.het
systeemgeplaatst kunnenworden.
Inhetcategorieën-schemadient ieder bodemprofielopelk
niveau eenplaats tekunnenvinden.Dit betekent,datdegrenzen
vandehoogste naarde laagste niveaus doorlopen.Hoewelde eenheden
vandehogere'niveausveel omvattender zijndandievande lagere
niveaus, isdeafgrenzing evenscherp.
Inprincipe zouiedere definitievan eenbepaalde eenheid zodanigmoeten zijngeformuleerd,datdeze alleandere eenhedenopdat
niveau,die totdezelfde eenheid ophethierboven liggend niveau
behoren,uitsluit.Insommigegevallen leidtdittotzeer ingewikkeldedefinities.DeStichting voor Bodemkarteringgebruikt daarom
hetzelfde "afval"-systeemdat ineendeterminatietabelwordttoegepast.Deplaatsvaneeneenheid binneneenbepaald niveauzegtniets
overde betekenisvandeze
Slechtshetniveaugeefteen
aanduidingvande betekenisvaneenbepaalde onderscheiding.
Vanzelfsprekend isdevolgorde binneneenniveauwelvanbetekenis omdegedachten teordenenen ligtereenlogische gedachtengang
aan tengrondslag.
Devolgende niveauswordenonderscheiden?
CategorieVII.Orde.
Catëgörïë~'7l'ï~bëstaatuitklassengebaseerd opverschillende
typische horizontenofkenmerken,waarvanhetalofnietaanv/ezig
zijnaanwijzingengeeft overdeafwezigheid vanbodemvorming of
overde aard vandebodemvormende processendiede sterkste invloed
ophet bodemprofielhebbenuitgeoefend.
Hetbeginselvande zonaliteit speelthierbijbinnenNederland
geen rolvanenigebetekenis.

"•A

Categorie Vi. Suborde.
federe eenheid incategorie VIIwordt opditniveau onderverdeeld
aan de hand van kenmerken,waarvan verondersteld wordt dat zegenetisch het belangrijkst zijn«
Categorie V.Groep.
Iedere eenheid van categorie VIwordt opditniveau onderverdeeld
met behulpvan eigenschappen,waarvan verondersteld wordt dat ze
processen met mindergenetische betekenis aanduiden.
InhetAmerikaanse schema ishet criterium "zeer belangrijke
verschillen inmineralogische enchemische samenstelling" zodanig
gehanteerd,dat men hiermee incategorie VI alleengrondenafscheidt,
waarin vrijwelgeen bodemvorming kan optreden.
Deze extreem armegroep bestaat inNederland niete v/elbestaat .: ^
ermoedermateriaal,,dat invelegevallen aanleiding geeft totde :.;•'
ontwikkeling van podzolen.Bitmoedermateriaal kanwordenomschrevéii
als. lutumarm moedermateriaal (< &pfractie K 2 mu). Hiermede zijn
tevens devolgende eigenschappengecorreleerde
a. basenverzadiging aanhetminerale deel isniet betrouwbaar te
bepalen,
h.rijping isvangeringe betekenis inhetmineraledeel>.
e. stuifgrensj,
d,het effectvan bepaalde processenwaarmee deverdeling vanhet
ijzer samenhangt,wijkt afvandat inde overigegronden.
Categorie IV. Subgroep.
ledere eenheid incategorie Vwordt opdit niveau onderverdeeldineen typische subgroep (central concept)en overgangsvormen
(intergrades) naar andere eenhedenvanhogere niveaus.

"\

Categorie III.Familie.
De onderscheidingen op familieniveaudienen landbouwkundige #£.,
betekenis tehebben envrijgrote klassenvangronden-te omvatten.'-*":
Erwordtvoorgesteld om speciaal het tejctuurverloopopdit niveau
in tevoeren.De indeling opfamilieniveau isnog nietuitgewerkt,,.4'
Per ordewordenvoorstellengedaan overfamilies die mogelijkvan"•'-.';•
belang kunnen zijn.Een inventarisatie vanhetvoorkomen (frequent^)
van bepaalde families indeverschillende subgroepen isvangrote.'--<
betekenis.
2,Hydrologie

• ''

Hetvoornaamste werk bestond uit onderzoek naar deweergavevan',
dewaterhuishouding opde Is50.000kaart (zie hiervoor kaartbladehkartering 1?50.000). Verschillende vergaderingen ophydrologisch '; '••
terreinwerden bijgewoond (CO.L,.N.-colloquia; provinciale contact--' •
commissies).Veel contact bestond met onderzoekers van andere instituten, zoalsmet het Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid, hetInstituutvoor Cultuurtechniek enWaterhuishouding,de Cultuurtechnische
Dienst.Tezamenmet beide eerstgenoemde institutenwerd besloten
eenpF-archief op terichten,waarvoor richtlijnen werden opgesteld.
Indeveenkoloniënwerd hetvochtverloop met behulpvan nylonblokjes
bestudeerd. Een literatuurstudie werd gemaakt omtrentde doorlaatfactor en infiltration-rate.Verder werd 3tudiegemaakt vande
beweging vanhetwater in oververzadigdegrond,het capillair
geleidingsvermogenendeverplaatsing vanwater indampvorm.
3.Geologie enMineralogie
Eenveertigtal monsters werd mineralogisch onderzocht om het
verband tussenreserve-mineralen en bodemtype tekunnennagaan,.
Deresulterende correlaties werden met conclusies en richtlijnen
voor verder onderzoek ineen internrapport vastgelegd.
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HetdeFedorow-microscoopwerd eendekzandmonsteruitde
GelderseVallei zeergedetailleerd opaanwezigeveldspaatsoorten
onderzocht.Deveronderstelling lijktgewettigd,datdewaardevolle plagioklazenuitdeNederlandse dekzandgrondendooruitloging
verdwenen zijn,
Kalklozeenkalkhoudende zeezandenuitdekopvanNoord-Holland
werdenmineralogischgeanalyseerd.Deveronderstelling,datde
genoemde zeezandenvanverschillende oorsprong zoudenzijnvond in
het onderzoek geen steun.Demoeilijkhedenbijde scheiding van
mineralennaar soortelijkgewichtwerdentezamenmetDrFavejee
nader bekeken*Dit onderzoekwordtvoortgezet,,Vanmonstersvande
Eens- enDoHardbodemwerd demineralogische samenstelling bepaald
inverband metdegeologischegeschiedenisvanhetgebied (bijdrage
tothet sedimentologisch-eo^T^;7_!c:,chonderzoekvanhetEemsestuarium
o.l.ir.DrvanVoorthuypienvandeGeologische Dienst).
Een sterkmangaanhoudend monstervanpreglaciaal zand uitde
omgevingvanEmmerschanswerd mineralogisch onderzocht.Hethoge
mangaangehaltekonredelijkwordenverklaard,hoewelhetverband
tussenmangaangehalte enmangaanhoudendemineralenontbrak.
Zieverder ookkaartbladenkartering Is50.000=
Micropedologie enmorfologie
Zwarte_g_le^gronde_n(Gelderse Vallei) i
Dehumus,diemet behulpvanslijpplaatjeswerd bestudeerd,
bleekaftewijkenvan bekendemoder-enmullvormen.De stukjes
hebben eenmuilachtige habitus,dochzijngrilliger envager omgrensd (z.g.gedegradeerde muil).Naar het typederzwartegleygrondenkonnoggeenonderverdeling vandehumuswordengemaakt.
0ud_e__bou w1and_en (0verijse1) t
•*
/.y

Bijde zwarte essenwerdenmodervomengevonden,bijde bruine
moder-enmullvormen.
Hoge zandgronden (Noord-Brabant)s
Deresultaten vanhet onderzoekderhumusvormenstemdenovereen
met deverkregenresultatenvandehoge zandgrondenvandeVeluwe»
'In-samenwerkingmethet I.T.B.O.N,werd eenklein bosperceel
op lichterivierleem biologisch enbodemkundig onderzochtop
muil-enmodervorming.Aan ^engedetailleerdehumusvormenkaart
wordtgewerkt,Moderkwamveelalvoor opdehogeregronden,muil
opdenattere terreingedeelten.
Zij_pes
Erwerdenprofielenmicromorfelegischonderzocht.Erwerd een
afwijkende humusvormgevonden.Hetontstaanenrepresentatiefvoorkomenwordt nader onderzocht,
Do_11ard g £bie<d_s
H e t v e r b a n d t u s s e n b o d e m s t r u c t u u r e n o n t k a l k i n g v/erd v e r d e r

onderzocht.Algemeenkanwordengezegd,dat ontkalking structuurverslechtering indehand werkt.
5.Chemische Bodemkunde
Noggeenverslag over 1957»
6.Vegetatiekunde
Hetverband tussendebodemtypenendeonkruidvegetatie op
akkersvan jong-ontgonnen zandgrond enestuariumklei werd onderzocht.Vooral opdewaterhuishoudingvielhierbijdeaandacht.
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Er werd materiaal verzameld voor een onderzoeknaar hetverband tussenvegetatietype,bodemprofielenhoutopbrengst inPinusbossen.Enige proefvegetatiekarteringen werden uitgevoerd.
De afdeling was behulpzaam bijdevegetatie-enbodemkartering
van hetmilitair oefenterrein teOssendrecht.
Veelwerkwerd voorts besteed aande laatsteredactie vande
vegetatie-en bodemkarteringvan deBiesbosch.Hoewelgereed kan
nietwordengezegd,wanneer hetwerk 'tlichtzal zien.Gewachtwordt
opde financieringsmogelijkhedenvoor de druk.Dekaarten enverschillende bijlagen zijn indrukgereed.Hethoofd van de afdelingverzorgde eenvoordracht voor deBotanische Vereniging,
7<•Geografie
Het onderzoek bewoog zichophetgebied vande naamkunde en
'''
de ontginningsgeschiedenis. Artikelenwerdengeschreven overde
toponymie,hetgrondbezit ende ontginningsgeschiedenis van
Bennekom (insamenwerking met Prof.DrC.H. Edelman).
Evenzo eenbijdrage over de namenBetuwe enVeluwe,voorgedragen
door de tweede auteur op een symposionvan deVereniging voor
Naamkunde teTiel. Deverwerking enbestudering van hetnamenmateriaalvanBetuwejHaas enWaal enTielerwaard werd voort- ,
gezet.
De archivalische namenvan deNoord-OostVeluwe werdengrotendeelsverzameld. Als lid van deToponymische Werkgroep vande
Studiekring voor deVeluwe werd meegewerkt aande opzetvan een
publicatie.
8.Diatomeeë'nonderzoek

,'^

.?
%.

Drsvan derWerff, diemet dit onderzoek is.belast,is tevens >'*r.
werkzaam bijdeGeologische Stichting.Voorverschillende karte- ,-.*";
ringsleiders werden zeeklei-enrivierkleimonst,ers opdiatomeeën ?••• .•
onderzocht.
• '';-:
....•,*p-
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BODEMGESCHIKTKEIDSONDERZOEK
Landclassificatie
Deze afdeling verrichtte taxaties enproefoogsten indetypegebiedenvandeDrentseVeenkoloniën (nr.4b), rivierleem (nr.5) e n
inZuid-Limburg (nr. ÏO). Het onderzoekgold degewassenrogge,haver,
tarwe en suikerbieten,terwijlhet aantal onderzochte bodemtypenresp.
4, 6en3bedroeg*
Verschillende voorlopige bodemgeschiktheidskaartenvoorakkerenweidebouwwerden samengesteld s o.a,Rivierkleigebieden,verkenning
Noord-Holland,Nebo~landclassificatie (is200.000),bodemgeschiktheidskaartvoor land-entuinbouwvanhetwestendes lands inopdrachtvan
hetMinisterievanVolkshuisvesting enBouwnijverheid
Op basisvanhet stukM20vandeWerkgroepBodemgeschiktheidsclassificatiewerd overeenstemming bereikt metdiverse instanties
(C.O.B.0.)overhetvijfjarenplanvandebodemgeschiktheidsclassificatie.
HetonderzoekvandeL.E,I.-bedrijvenvoorditvijfjarenplan
werd tezamenmetdeafdelingBedrijfseconomisch onderzoekvanhet
L.E.I.voortgezet.
Het suikerbietenproefveldonderzoek werd afgesloten.Deresultaten-'
werden ineeninternrapportvastgelegd.Erwerd studiegemaaktvan
deopdrachtigheid vanverschillende velden,daardevroegheid vande
grondenvanbelang leek.
Hetonderzoekvandewisselbouwproefbedrijven,in samenwerking
met Ir.C.J..Cleveringa,vond voortgang.Verschillen inbodemtype
blijken ookhiervoor eengrootdeeldegewassenkeuze tebepalen.
Inde toekomst zullenhieromtrentwellicht interessantegegevens
terbeschikking komen.

« • •

Tuinbouwclassificatie en Tuinbouwvestigingsplan
.v,
...
VÏ;,
t^' '
**..-'...v.;.:•;.•."'-f->
• • • '•
''•'-.' •'
,/•.,..

Tenbehoeve vandeProvinciale Planologische Dienst inNoordHolland werd medewerking verleend bijde samenvatting vantuinbouwgeschiktheidskaartenmetbijbehorenderapporten.Hetbetrofhet
gedeeltevanNoord-Holland tenzuidenvandeWestfriese zeedijk,
Deglobale bodemgeschiktheids-entuinbouwkaartvande provincie
Utrechtwerd herzien enhetrapport samengesteld.
Erwerd doordeafdeling medegewerkt aandekaart enhetrapport
"Bodemgeschiktheidskaartvoor land-entuinbouwvanhetWestendes
Lands".
VanhetDeltagebied werd eengeschiktheidskaartvoorfruitteelt
eneengeschiktheidskaart voorgroenteteelt samengesteld.Kaartenen
rapporten kwamenvoor drukgereed.Debodemgeschiktheidsclassificatie
tenbehoevevanhettuinbouwvestigingsplan isthanszover,datglobale
bodemgeschiktheids-entuinbouwkaarten vandeprovinciesNoordHolland,Zuid-Holland enFriesland gedrukt zijn,terwijlvande
provinciesNoord-Brabant enUtrecht kaart enrapportvoordrukgereed
zijn.Gelderland zalin1958gereed komennaherziening^ Zeeland
eveneens in1958Boskartering enbosbedrijfskartering
DekarteringvandeboswachterijKootwijkwerd afgesloten.
Twee bodemgeschiktheidskaartenkwamengereed» Hetrapport isvrijwel
klaar.Erwerd eenbegingemaakt met eenkartering vande boswachterij
Ugchelen-Hoenderlo. 340vande2000hakwamengereed.Voortswerd
eenonderzoekingesteld naa.rdegeschiktheid vanhogeVeluwse zandgrondenvoorde teeltvan lariks endouglas.Voor beide houtsoorten
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werd eenvierdeligewaarderingsschaal opgesteld voordeveelvoorkomende bodemeenheden.
BeBoskarteringverrichtte insamenwerking methetBosbouwproefstation eenonderzoeknaar degroeivandegroene douglas inverband
met de bodemgesteldheid.Eenvoorlopigverslagwerd uitgebracht aan
de studiekring vandeNederlandse BosbouwVereniging (studiekartering)
Het onderzoekvande bosgronden inBrabantwordtvoortgezet.Inverschillende gevallenbehoevenhogewaterstandengeensterkegroeivan
grove denteveroorzaken.Voor eennader onderzoek inWest-Brabant
werd inde boswachterijChaameenonderzoekverricht naardewater-,
huishouding ineenopstand groveden.
f.

BODEMKUNDIGENGESCHIKTHEIDSONDEBZOEKINDE PROVINCIES
Deonderzoekingenvandeprovinciale karteringsleiders enhun
medewerkerswordendikwijls insamenwerkingverricht metdehoofden
enmedewerkersvande specialistische afdelingen,terwijlniet zelden
ookmetmedewerkersvanandere onderzoek-of voorlichtingsinstellingen
contactwordtgehouden.Uiteraard werdenvele onderzoekingenuitgevoerd inhetkadervandebodemclassificatieendenognader tebesprekenkaartbladenkartering Is50»000.Onder dithoofd werdendanook
enigewerkzaamhedengeplaatst.Vandeanderekant zijnhetdikwijls
dekarteringsobjecten zelves dieeenbepaald onderzoek opdringen
(zieregionale karteringen),terwijleveneensdeinteressevande
karteringsleiders bepalend kanzijn.
Zowerd inalleprovinciënmedegewerkt aandetoetsing inhet
veld vandoorde legendacommissie voorgestelde legenda's.
Voor debodemclassificatiewerdenseriebeschrijvingenvervaardigd,
terwijlexcursies encontactdagen inditkaderwerdenbijgewoond.
IndeprovincieGroningen lagnaasthetwerkvoor debodemclassificatie verder denadrukopgeschiktheidsbeoordelingen,meestal
insamenwerking met anderen inhetkadervanbepaalde karteringen
(zieregionale karteringen).Erwasveel contactmet consulenten
enonderzoekers,alsookmetdeDuitse bodemkundigen,die zichmet
karteringen inOost-Friesland enEmsland bezighouden.Eenexcursie
vond plaats inhet ontginningsgebied vanhetBourtangerMoor.
De activiteiten indeprovincieFriesland,warengeconcentreerd
rond deproblemenvanbodemclassificatieenhydrologie metnamede
indeling invochttrappenvoordezandgronden.Hiertoewerdengrondwaterstandenopgenomenenverwerkt.Hethad tendoeleencorrelatie
opte sporen tussen enerzijds degemetengrondwaterstand enanderzijdshet vegetatieprofiel,dieptederkeileem,diepte derreductie
envoorkomenvanroest inde bovengrond„ pF-gegevenswerdenverwerkt
omeencorrelatie tevinden tussende organische stof,hetgehalte
<50m u e n dehoeveelheid voordeplantenbeschikbaar vocht.Inhet
kleigebied werd naastde indeling invochttrappenveel aandacht
geschonkenaanhetknipkleiprobleem.Hiertoewerdenkationen-bezettingscijfersonderzocht.Getrachtwerd eenindeling indrie
trappenvandeNederlandse zeekleigronden teverkrijgen naarknippigheid.Aandachtwerd voortsgeschonkenaanstructuurbeeldenen
getrachtwerd de bovengrondenintedelen.Bijeenstudievande
klei opveen-enknip opveengrondenwerdenpF-gegevens bestudeerd
engrondwaterstanden opgenomen.Gezochtwerd naarde correlatie
tussendereductie endedieptevandegrondwaterstand.
InDrentewerd in1957aaneenstudiekartering vandejonge
dalgronden (typegebied voorde landelassificatie,waterschapBargerwesterveen)gewerkt.Tevenswerd gewerkt aande studiekarteringvan
deMadelandenvandeSlenerstroom.Eentoponymisch onderzoekvan
zuidoostDrentewerd verricht.Denachtvorstschade inaardappelen
werd opkaartgebracht.Met nylonblokjes werd dewaterhuishouding
der jongeveengronden bestudeerd.Deuitwerking•dergegevens,bij
dekartering der jongedalgrondenverkregen,wachtopmechanische
verwerking,
Belangrijk zijndecorrelaties tussen ondergrond enzanddek,
de beperkte bewortelingsdiepte endekwaliteitsverschuiving vande
grond doorgebruikvan lernigzand.Hetkleigehaltevande bouwvoor
endenachtvorstschadegevoeligheid (aardappelen)blekennieuwe
kwaliteitselementen derdalgronden.Erwerdengepubliceerd ofvoor
publicatiegereed gemaakt? artikelenbetreffendeCl4-datering,een
hoogveenprofielmetijzerafzettingen,potklei (irB.vanHeuveln),
veldnamen (irB,vanHeuvelnen.1.Vieringa),oudheidkundigeaanteke-

ningen opdeNebokaart (j.Wieringa),de toekomstder.dalgronden,
de bijzondere slijtagederdalgronden (A.H.Booy).
Contact bestond inverslagjaarmetdeCultuurtechnischeDienst,
deVoorlichtingsdienst endeDienstvanGrond-enPachtzaken.Voorts
methet InstituutvoorBodemvruchtbaarheid.enhetInstituutvoor
Cultuurtechniek enWaterhuishouding endeTuinbouwconsulentvoor
Bodemaangelegenheden.
InOverijselwerd insamenwerking methet InstituutvoorBiologischenScheikundig OnderzoekvanlandbouwgewassenenhetProefstationvoorAkker-enWeidebouweendemonstratie uitgewerkt betreffendederelatie tussenboclemkundigekenmerkenvanzandgronden en.
dekwaliteitvanaardappelen. Inhetkadervande bodemclassificatie
werden seriebeschrijvingengemaakt.Veelaandachtwerd besteed aan.de
zwaregrondenuit anderegeol-gi^ehofcrmaties inTwente.Verschillendemalenwerdentextuur-B'saangetroffen.
Voortswerd aandachtbesteed aandeovergangsgronden(mengelgronden)naarde alluvialegronden.Eenverslag vanalleC/N-gegevens
werd samengesteld.
TezamenmetDrJongerius enIrZonneveld werden enkelebruine"
enzwarte essenmicropodologischenvegetatiekundig onderzocht.
Enkele profielenwerdenhiertoe bemonsterd enbeschreven.Inde
polderGiethoornwerdenproefoogstengehouden.MetdeHydrologische•
Commissie werd gewerktaandedefiniëring vangrondwatertrappen
naardewerkelijkvoorkomendegrondwaterstanden.Met debewerking
vandepF-gegevensvoorhetcentraalpF-archiefwerd eenaanvang
gemaakt. Inhetkadervandekaartbladenkartering werd begonnen
meteenproefkartering inSalland opschaalls50.000*
InNoord-HoHand (West-Friesland)werd o.m.aandachtgeschonken,
aandegenesevanhetgebied. IndepolderKoegraswerd daartoe
."'
eendetailstudievankalkdiepte enverbreidingvankorrelgrootte
(zieookafdelingMineralogie enGeologie)begonnen.Verderwerd
debeworteling,speciaalvan bloembolgewassenbekeken inverband tr"
metdeprofielkenmerkenvan zandgronden.Eetverleende eenbeter j$*
inzicht inde betekenisvandedikte der teelaarde,dezanddiepte,
hetdiepspitten,de aard van hetgrondwater ende stand daarvan.;..
Erwas contact metde consulentschappen, alsookmetvertegenwoordigersvanhet LandbouwEconomisch Instituut inzakelandclassificatie.
InNoord-Holland (overigdeel)werd doorde karteringsleider
veel aandachtgeschonken aande bodemclassificaties humusindeling,
kalkindelingi classificatie veengronden,classificatie alluviale
gronden.Een artikel overfossiele bodemprofieleninVslsen(tunnelput)kwamgereed.Voorts het artikel insamenwerking met DrWiggers
betreffende het oppervlakvanhetPleistoceen inZuid-enNoordHolland,West-Utrecht enhetZuiöerzeegobied.Contact indezewercL;'
onderhoudenmetdeGeologische Dienst.Rond Weesp,langsdeOude-RijneninWest-Friesland werd eengroot aantalprofielen bij
C O .L.N.-buizen beschreven.Geletwerd hierbijop:roest,reductievlekken,totalereductie,matrixkleur,enz.Hetgaathierbijomde
relatiegrondwater-bodem,MetDrsvanDijk (Groningen)werdenveel
monstersgenomenuit bovengrondenmetdikke duidelijke A.-horizonten.
OokbepalingenvanC/N-verhouding,humusgehalte zullenwordenverricht,omvia biologische activiteit enhumusvormende betekenisvan
dedikkeduidelijke A±'•sinNoord-enZuid-Holland tebenaderen.
Ditmedemethetoogopdeclassificatie.Opverschillende plaatsen
(AlphenaandeRijn,Weesp,,TerAar,Bo.skoop)werden proefkarteringen
opgezet inverband metdekaartbladenkartering1?.50.000.
InZuid-Holland werden indeAlblasserwaard dewaarnemingenomtrentdetailontwateringen enradialeweerstanden bijslootkanten
voortgezet.Doorvergelijking vandehoogteliggingvanhet kleidek
opdegefundeerde "donken"metdehoogteliggingvanhetkleidekop

'•; ;
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hetveenkoneenindrukwordenverkregenvandemate derklinkna
de ontginning«.Dewaardenvariërentussen0,40en1,65m.Omde
relatie bodemstructuur-grasbestand vast te stellenwerd degedetailleerdebodemstructuurkartering (l80proefplekken)door een
graslandvegetatiekartering gevolgd.Gepoogd wordt laterditonderzoekineenanderdeelvanhet (rivier)klei opveengebied,teherhalen,alsook inhetwestelijkdeelvandeTielerwaard.
InhetkarteringsobjectVoornebestond hetveldv/erkuitwaarnemingenophydrologisch gebied;vochtonderzoek opdroogtegevoelige
zavelgrondenjverband gleyverschijnselen-grondwaterinvloed.De
gegevensvanhet bewortelingsonderzoekvan 195^werdenmetde
schattingsmethode Schuurman-Knot uitgewerkt,Degedetailleerde
tuinbouwclassificatiekaa,rtvanVoorne tenwestenvanhetkanaal
kwamgereed.Aandacht had detuinbouwgeschiktheid enhettuinbouwrijpmakenvangronden inIJsselmonde-oost enVoorne«,
Veel aandachtwerd geschonken aandekaartblacJenkartering ls50.000.
Dedetailkarteringen Barendrecht-Ridderkerkwerdenop IÏ'JO.OOO omgewerkt volgensdederde concept-indeling alluvialegronden.
IndeprovincieGelderland werd veel aandachtgeschonkenaan
devoorbereidingvandekaartbladenkartering Is50*000°Dezebestond
uitverschillende proefkarteringen,bodemclassificatie,hydrologische studies enbeproevingvande landclassificatie.Eenbegin
werd gemaaktmet eenonderzoeknaarhumus"ormen.Voortswerd een
vochtonderzoek metbehulpvanA--cijfersafgesloten. IndeTielerwaard werdenperceelsnamenverzameld.Voortswerd eenontwerp
bodemgeschiktheidsclassificatie opgesteld.Voordetoetsingwerd
eenakkerbouwgewasopname uitgevoerd.Voor eeninzicht indegeologische opbouwwerdenvoor hetwestelijkdeelvandewaard diepboringenverricht.Voordebodemclassificatiewerd eenindeling
inkalkklassengemaakt enwerdende indelingvande profielopbouw
enhetclassificatieschemagetoetst.Vandiverseprofieltypenwerden
K-factoren bepaald met behulpvandeboorgatenmethode.Deverhouding
derverschillende fracties inalluvialegrondenwerd bekeken.Er
werd o.rn.samengewerkt metdeRijksdienstvoorOudheidkundig Bodemonderzoek (datering oudewooncentra),deGeologische Stichting
(herzieninggeologische kaartbladen).
InZeeland werd onderzoekverrichtnaarderelatie bodemtype
vochtinhoud profiel-opbrengst (WestelijkZeeuws-Vlaanderen).Een
zeventalprofielenwerd daartoe omdeveertiendagenopvochtbemonsterd.Tevenswerd debeworteling aanPetro-zomertarwebepaald
(methode Schuurman).Deopbrengstwerd verkregendoor proefoogsten
enschattingen (correlatiegemeten/geschat O.89). Oriënterend werden
enkele oudlandprofielenonderzocht opbasenbezetting,Overeenkomst
bleekhierbijtebestaan tussenpoelgronden (Zeeland)enknipgronden (Friesland).De bodemclassificatievanalluvialegronden
werd getoetst,terwijlgetrachtwerd deverwerktegronden teclassificeren.Naar aanleiding vandekartering Stoppeldijk (K22)werd
debedijkings-ontginningsgeschiedenisonderzocht.Contact bestond
metdeafdeling OnderzoekvandeCultuurtechnische Dienst,metde
Rijksland- en-tuinbouwvoorlichtingsdiensten, deDienstvoorGrondenPachtzaken,deGeologische Stichting endeRijksdienstvoor
Oudheidkundig Bodemonderzoek,
InNoord-Brabantwerden bodemkundige eenhedenbeschreven en
geïnventariseerd. Oudere karteringenwerden bewerktvoor eenschaal
Is5O.OOO.IndePeelwerd opmorfogenetischenhydrologisch terrein
onderzoekverricht.Contacten bestondenmet deGeologische Stichting;
deCultuurtechnische Dienst enhetWaterschapvande stroomgebieden
vanDonge,AaenDommel.

- 22

Indeprovincie Limburgwasdeaandachtvooralgericht opeen
chemische karakteristiekvandiversegronden (Zuid-Limburg)ende
hydrologie,speciaalmet betrekking tothet wateraanvoerplan
(Noord-Limburg).Hetwortelonderzoek> dat inditkaderwerduitgevoerd, leverdegunstige eersteresultaten.Uit debeschikbare hoeveelheid vocht inlössgrondenkondegeringe droogtegevoeligheid
vandezegrondenkwantitatiefwordenverklaard.

#.
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LANDELIJKEKABTEEINGEN
Hetbetreft karteringen of studies zonder specifiekregionaal
karakter.
NL2 DeBodemkaartvanNederland 1;200.000
Deze kartering werd aandeStichting voorBodemkarteringopgedragen inverband methetwerkvandeCommissie OnderzoekLandbouwwaterhuishoudingNederland.Dekarteringenwerdendoorde
provinciale karteringsleiders uitgevoerd.Hetgeheel stond
onder leidingvaneencommissie met alsvoorzitter Dr L.J. Pons.
Hetveldwerkkwam eind 1953gereed,De ontwerpkaarten optopografische bladen I25O.OOOkwamengereed in1955= Dezewerden
opcalquesverkleind totschaal1;100.000.De kaartopdeze
schaalwerd vereenvoudigd tot Is200.000met ongeveer 125onderscheidingen. Inhetverslagjaar werdendegegevens,diedoor
demedewerkerswerdenverzameld opde bandrecorder opgenomen
enuitgetypt.Uit dezegegevens zalprofessorEdelmaneen
twaalftal boeken samenstellen (perprovincie enlandelijk), die
wellicht inde loopvan 1959het licht zullenzien.
NL3 Dekaartbladenkartering vanNederland Is50*000

•

'

%

-

.

Deafdeling Bodemclassificatie (Legendacommissie)wasinhet
verslagjaarwerkzaam aaneenbodemclascificatie,die ineerste
instantie dientalsvoorbereiding opde kaartbladenkartering
Is50.000cZoals bijde bodemclassificatiewerd medegedeeld
resulteerde dit ineenontwerp-bodemclassificatie,diemedio
1958haar definitieve vorm zalkunnenkrijgen.Naastdeze
definitieve classificatiezaleenvoorlopige legendaworden
opgesteld,aandehand waarvandekarteringenvoorde ls50.000
kaart zullenwórdenuitgevoerd.Aandeopbouwvandebodemclassificatiewerd doorvelekarteringsleiders en specialisten
medegewerkt.Proefkarteringenwerdenopgezet inSalland,de
GelderseVallei enNoord-Brabant.Zoweldewetenschappelijke
alsde organisatorische problematiek isbijdeze karteringen
objectvanbelangstelling.Vandeze oriënterende karteringen
zalbegin1958verslag wordenuitgebracht.
De afdeling hydrologie schonkinditkaderaandacht aanhet
weergevenvandewaterhuishoudingopdeze is50.000kaart.Het
betrofde indelingvande ligging vandegrond t.o.v.het
grondwater doormiddelvangrondwatertrappenenkenschetsen
vandevochthoudendheid vanhetprofiel.Dit onderzoekzal
wordenvoortgezet.Totnu.toevarenderesultatenvrijbevredigend.
Aaneenveertigtalmonsterswerdenverschillende korrelgroottefracties onderzocht envergelekenmet beoordelingskenmerken,
welke opgrond vanandere overwegingenwarentoegekend.De
resulterende correlaties tussenbodemtypenenreserve-mineralen
werden critisch bekekenendeconclusieswerdenvastgelegd in
eeninternrapport (afdelingmineralogie).Met behulpvanslijpplaatjeswerdgetracht eennader inzicht teverkrijgen inde
veraarding vanveen.Deveraardingbleek ineentweetalrichtingen tekunnenverlopen,resp.Muil-enModervormen. Inde
slibrijke Westnederlandsevenenwerd heteersteprocesaangetroffenf inde slibarmeDrentsevenenhet tweede.Enkele stadia
inbeideprocessenkondenwordenonderscheiden.Modervorming
ging voortsgepaard methetoptredenvandispersehumus-Blagen.
Indediepere nietdoordierenaangetaste ondergrond kwamen
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indiversegevallenveraarde lagenvoor» Ookvoordehalfveraarde ondergrond werd eennaderemicromorfologische typenindeling opgesteld» Degenese derverschillende micromorfologische typendientnader teworden onderzocht.Tussenveldbeoordeling enlaboratorium-beoordeling bestond veelaleen
grote matevan overeenstemming (afdeling micropet.;~logie).
Erwerd voortsgewerkt aaneenindeling derveengronden
(Zuid-HoHand enDrente)eneenindelingvande jonge alluviale
gronden (Bieabosch).
NL7 Veengebied West-Nederland
OpverzoekvandeCommissie IndrogendeGrondenwerd eenoverzicht;
samengesteld vandemata enverspreidingderverdrogingvan
'.'[]
veengronden inwestelijkIT^-do-rl^-id..l\.:i^-rasvegetatieopnarae
'.-'.
werd uitgevoerd doorhstvoormaligCentraal InstituutvoorLand- ''••
bouwkundigOnderzoek.Degezamenlijkeresultatennullentezijner,
tijd indereeksVerslagen LandbouwkundigeOnderzoekingenworden
gepubliceerd doorDrJ„ Benne-maenIrD.vanderWoerdt.
NL9 KIei-inventarisatie
Het betreftde inventarisatie vandegronden,die inaanmerking
komen omalsgrondstof tedienenvoor de baksteenindustrie. . ,-.
InopdrachtvanhetMinisterievanEconomische Zakenenvan.de ;:
Vereniging "DeNederlandse Baksteenindustrie"werd gewerktaan.,^
•devolgende objecten:
:-}i
Over-Betuwe (binnendijks)sluitaanopM46>(Over~Betuwe)
f
Tielerwaard (binnendijks)sluitaanopIi"42(Tielerwaard)gereed;«
Lekuiterwaarden „c ,.»,=»..„ I•...« in1958gereed ^
Driedorpenpolder
'... '' ;u
:
Over-Betuwe (betrefthet overigedeelderOve'r-Bet;.we)
m
NL10Militaire oefenterreinen
Omnategaaninhoeverre bodembesohadigingkanvoorkonenbij
het berijdenmet tanksverleendehetMinisterievanOorlogopdracht tothetkarteren,vaneenaantaloefenterreinen.Van
.•-.
deze terreinenvervaardigdehetStaatsbosbeheervegetatieopnamen.•
Een samenvattend internrapportmot"over^ichtskaarx 1?.^0,000
zalin1958gereed komen.

-/'
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REGIONALE KARTERINGEN
Deregionale karteringenkunnenworden onderscheiden in
studie-enopdrachtkarteringen,Beeerste omvattenkarteringen>
waarvoor eenRijkssubsidie verleendwerd. Zijwordenuitgevoerd
doordeprovinciale karteringsleidersenzijnmedewerkers« De
opdrachten tothetvervaardigenvanbodemkaartenenbodemgeschiktheidskaartenwordenveelalverleend door eendirect belanghebbend
overheids-ofsemi-overheidslichaam.Zijwordenuitgevoerd doorde
afdeling opdrachtenen/ofdeprovinciale karteringsleidersenzijn
medewerkers.
Provinciegewijsgerangschiktwerd gedurende hetverslagjaar
aandevolgende objectengewerkt»
no jObject

Opdrachtgever

Oppervlo

Doel

Groningen
OudeOldambt

Dir» A.enWo
(1949)
A7 . OudeVeenkoloniën!Dir.A.enW.
A3

J

34o000ha
10o000ha

herontginning

(1952)

A8

L.E.I.-bedrijven |Dir.ArbeidsGroningen
voorziening
(1953)

AIO

Zwintocht

iC D , (1956)

1.700ha

All

BoerderijBedum !E.T.Cc (1957)

45ha

A12 BouwterreinHaren;Inst.Bodemvruchtbaarheid (1957)

200ha

waarde
vermeerdering
cultuurtechn.
verb.
ruilverkaveling
geschiktheidvoor
tuinbouw
geschiktheid
voorlandbouw
tuinbouw
nieuwbouw
aanleg
proefveld

Bijzonderhedens

r

A3 De studiekartering omvat eenbodemkaart (l?25=000)enbodemgeschiktheidskaarten voorgrondverbeterings akkerbouw (oostelijkdeel)endrainageafstanden (oostelijk deel). Alleop
schaal 1?,25.000.Hetwerkisvrijwelgereed„Het zalin1959
inde reeksVerslagenvanLandbouwkundigeOnderzoekingenverschijnen.Insamenwerking metDrA.Jongerius?DrM„A«J.Goedewaagen enDrJ.J.Schuurmanwerd onderzoekverricht naarstructuur enbewortelbaarheid„Veenlagenwerdenbemonsterd enonderzochtdoor Prof.DrF.Florschütz.Voor enige detailkarteringen
werd samengewerkt metdeRijkslandbouwvoorlichtingsdient.
A7. De studiekartering omvat eenbodemkaart enbodemgeschiktheidskaarten.De legendazalwordenaangepastaande nieuweinzichten betreffende bodemclassificatie.Erwerd samengewerktmet
hetR.L.C. Veendam (gewassenopnamenenenquête)5 I.CW. (nylonblokjesonderzoek)9 het Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid
(pF-enbeworteling)5 Kalimaatschappij (kartering aardappelproefveldjes)o Aanvullend onderzoekwerd verrichtvoorhydrologie,
beworteling engrondverbetering.

_ do -

A8 Inverslagjaarwerd weinigwerkverricht hieraan, IndeVeenkoloniënwerden intotaal6bedrijvengekarteerd.De afdeling
Landclassificatie assisteerde,Internerapportenenkaarten
kwamengereed„
AIOErwerd samengewerkt metB.L.C.Noord-Groningenenhet Instituut
voorBodemvruchtbaarheid.•Afgeleverd werd eeninternrapportmet
eenglobale overzichtskaart^.bodemkaart,,bcuwvoorzwaartekaart,
zwaartekaart ondergrond,kalkdieptekaartenzanddieptekaart.
Alsstudiekarteringwordt inhetMarnegebied ^erdergewerkt.
InsamenwerkingmetDrSchuurmanwerd eenbewortelingsonderzoek'
uitgevoerd.
AllErwerd eenrapportmet bodemgeschiktheidskaartenafgeleverd.
DedetailkarterjDgwerd uit^ev-^rd insamenwerking metI.et
S.T.C.,datookrapporten enkaarten samenstelde.
A12Dedetailkarteringgeschiedde tezamenmethetInstituutvoor
Bodemvruchtbaatheid.Rapportenbodemkaart"tarneninconcept
gereed,
Object

Oppervl.

Deel

13.5OOha

studie,
knipgronden

Dir.A.enW.
(1948)

4.400ha

landi-en.
tuinbouw
geschikth.;

B14!Fels-enBitter- R.L.C,> Drachten
Ilagen
!
(1953)

10.000ha

over.'.ichtskartering *?

4,000ha

-'erbeteraag-'
waterhuis-h,

no

Opdrachtgever

Friesland
Knipgebied TzumI Dir.A,enW.
FrieseWouden

B2

Bl8!Achtkarspelen
i

B20I Monding Boorne
B2liSmallingerland
B22| Garijp-Wartena
i

B23I Dantumadeel

B24 Boerderij
'tVierhuis

Dir,Arbeidsvoorziening
Dir.A,enW.
(1954)
Gemeente
(195Ó)

studiekartering
300ha

stadsuitbreiding

C.B.
(1955)

9.6OOha

ruilverkaveling '

Gemeente
(1957)

450ha

kleiïnventarisàtie

45ha

tuinb,geschikth.

Gem,Leeuwarden
(1957)

Bijzonderheden;
BI Vandegemeente Hennaarderadeelwerd eenbodemgeschiktheidskaart
vervaardigd.Dekarteringwerd afgesloten.Ineenander kader
wordt de studievandeknipgrondc.1voortgezet.
B2 Erwerd veelprofielstudieverricht.Degegevensvan240proefveldjesvoorhetvruchtbaarheidsonderzoek (DrTh.J.Ferrari)
werdenverwerkt.Eenartikeloverhet zandgebied vanFriesland
kwamgereed,
B14Eenglobale overzichtskartering (ls50.000)vanbitter en/ofveenlagen.Het internerapport zalin195^verschijnen.

V...
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Bl8Gedetailleerde overzichtskartering.Hetrapport met bodemkaart
eno.a.humusdiktekaart enkeileemdieptekaart verscheen in1957«
B20Een studievandegenesevanhetgebied (ls25.000).Eenverkenningwerd uitgevoerd tennoordenentenzuidenvanAkkrum.De
werkzaamhedenworden in1958afgerond.
B21Gedetailleerde overzichtskartering.Het betreft eenbodemkaart?
bouwtechnische kaart enkeileemdieptekaart.Werd in1957verzonden.
TX

B22Betreft bodemkaart,zanddieptekaart,keileemdieptekaart,kaart
vandediktevanhethumeuzedekvanhetzandgebied,boorpuntenkaart (là2perha)eninternrapport.Werd afgeleverd.
B23 Afgeleverd.
B24Inconceptgereed.
No ! Object

Opdrachtgever

Oppervl. j

Doel

IDrente
D2 iDelenRolde enBorger!Afd.Agrar.
Plannenvan
L.V.enV.
(1949)'
D i r . A. en W.
D9. Zuidoost Drente
(1954)
Dil|L.E.I.-bedrijven

f*
D12!Madelandentussen
!SleenendeKlenke

10.000 ha:

30.000ha!

Dir. Arbeidsvoorziening
(1953)
S t i c h t i n g (1934)
Verbetering
Madegraslanden

studievan
madelanden
endalgronden!

herontginning
780ha!

studiekartering

Bijzonderheden;
D2 Hetrapport Borgermet bodemkaart kwamgereed»
D9 Studiekartering,afzonderlijkwerd inmadelandenendalgronden
gekarteerd.Wordtvoortgezet.
DilEen zestalbedrijvenwerd gekarteerd. Dekaartenwerden uitgebracht
D12Eeninternrapport,bodemkaart,veenondergrondskaart enlandklassenkaartwerdenuitgebracht.
No I Object

Opdrachtgever

Oppervl.

Doel

E2 .Noordwest Overijsel

Min. L.V. enV.
(1949)

10.000ha

ontginning
entuinbouw
geschikth.

E6 • Salland

Dir.A.enW.
(1952)
Gemeente (1956)

12.000ha

|Overijsel

E10!Olst

44'ha

land.geschikth.
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Ellj WaterschapSalland

BestuurWater- j30.000ha
schapSalland j

\^aterbeheersing

E12 Zwolle-Kampen

Prov.Plan.Dienst!10.000ha

nietagrar«
bestemming

(1957)
E23

Enschede

I

stadsuitbreiding

2.4OOha

Gemeente
(1957)

Bijzonderheden;
E6 InverbandmetdekarteringNebo Is200.000werdendewerkzaamheden tijdelijk stopgezet.VanhetproefbedrijfHeinowerd een
detailkartering ls5000vervaardigd enafgeleverd.
E10Afgeleverd werdenrapportmetbodemkaart,vochtklassekaart en
bodemgeschiktheidskaartenvoor akker-enweidebouw enfruitteelt.
EliHetbetreft eenglobale bodemkaart ls5C000» Naast bodemkaart
enrapportwerd eenhydrologische kaart afgeleverd.
E12Eenbodemkundigeverkenning,die in1958metbodemgeschiktheidskaartenvoor land-entuinbouw zalwordenuitgebracht.
E13Eengedetailleerde overzichtskartering,In1958zalomtrent
geschiktheid voor akkerbouw,weidebouw entuinbouw,grondwaterstandenenaanlegvan sportterreinen enplantsoenenverslag
wordenuitgebracht.
.V.

No i Object

Opdrachtgever

IOppervl.

Doel

Dir.A,enV.
(1947)

I15.OOOha

o.a.uit-, ,
breidings-_

IGelderland
MIOjGem.Epe endelen
|gem. 'tHarde

plan

....•,'"
•

MilIMaas enWaal

Dir.Arbeidsvoorziening
(1947)

|24.OOOha

! 7.85Oha

...

V

1

M14

Randgebied
Zuidoostpolder

Dir.N.O.P.
(1948)

M33

MiddenGelderse
Vallei

Dir.A.enW.
(1951)

M42

TielerwaardWest

C D . (1955)

I
111.000ha

M45

Gem.Doetinchem

Gemeente (1955)

1 5.O2Oha

uitbreidingsplan

M46

Over-Betuwe

C D . (1955)

|15.OOOha

ruilverkaveling
(ontwatering)

M47

Noordwest-Veluwe

C D . (1956)

ruilverkaveling

M48

Westelijkdeel
GemeenteEde

Gemeente (l95^)

j17.575ha
1
| 265ha

25.OOOha

.'

•.bodemvruchtbaarheid

Bijzonderheden;
MIO Ongeveer 1000hawerd indetail,14.000ha inoverzichtopgenomen.Deresultatenverschenen indereeksVerslagenvanLandbouwkundige Onderzoekingen (V.L.O.).

ruilverkaveling

uitbreidingsplan
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1111 Gedeeltelijk (geologie, bodemvorming,waterstaatkundige ontwikkeling)in1957verschenenalsV.L.O.Ookdebodemkaartzal
alsV.L.O.verschijnen.
MI4 Samengewerktwerd metdeBodemkundigeafdelingvandeDirectie
Wieringermeerendeafdeling OnderzoekvandeCultuurtechnische
Dienst» Deres-ultatenwerdenzonderkaartenineenintern
rapportvastgelegd.
M33 Hetgebied omvathetWaterschapBarneveldse beekengedeelten
vandeHeiligenbergen enLunterse beek.Deresultatenzullen
alsV.L.O» verschijnen.
II42 Uitgebrachtwerdeneenbodemkaart,veendiktekaart,bouwvoorzwaartekaart enrapport.Debodemkai-rtwerd aangepast aande
kaartbladenkartering Is50*000« Perceelsnamenwerdenverzameld.
Enige L.E.I.-bedrijfskarteringenwerden uitgevoerd.
M45 Bodemkaartjrapport engeschiktheidskaartenvoor land-entuinbouwwerden afgeleverd.
M46 Betreft bodemkaart,zanddieptekaart enbouwvoorzwaartekaart.
Voor hetgedeelte zuidelijkvandeLingewerdrapportuitge-,•••?bracht.Het overige deelvolgt in1958°
M47 'Hetbetreft eenglobale bodemkaart (ls50.000).Rapport en
kaarten zullenin1958verschijnen.

$

M48 Eengedetailleerde overzichtskartering.Rapport,bodemkaarten
landbouwgeschiktheidskaartwerdenafgeleverd.

•

!No.IObject
I

Opdrachtgever

IQppervl«

Doel

jUtrecht

jL5 jGroot-Mijdrecht

•j L8 !Lunenburgerwaard

Dir.Arbeidsvoorziening
(1953)
N.V.MijtotExpl.
v.Waalsteenfab»

1.200 ha

20ha

Cult.techn.
verbeteringen^
kleiïnven- !
tarisatie
;

Bijzonderheden;

L5
L8

Internrapport enkaart aangevende dedikte enliggingt.o.v.
N.A.P.vandegoede kleiwerd afgeleverd,
Het complexuiterwaard bedroeg 5ha,de binnendijkse gronden
15ha.Rapport metkleidiktekaartwerd afgeleverd.

No j Object

Opdrachtgever

Oppervl.

Doel

| Noord-Holland
G4 ! Geestmerambacht

D i r , A g r a r . Plannen!
(1948)

G7

Dir.Tuinbouw
(195O)

Breezand-Koegras

G9 | Grootslag("De 'Streek") !C D . (l952]

6.600 h a : b e d r i j f s |sanering
|tuinb.ge!achikth.
1.000 ha;geschikth.
!bloemen:cultuur
6,600ha:ruilver;
kaveling

30-

Gil! Zuidelijkdeel
!Noord-Holland

Gedo S t a t e n
Noord-Holland
(1954)

G13| PolderWaterland

C.B, (1954)

Gl6JMiddendeelNoord|Holland

32.000ha

land-en
tuinb.geschiktheid

9.OOOha

ruilverkaveling

Prov.Waterstaat
(1955)

54.000ha

land-en
tuinb.geschikth•

G17! Twiskepolder

Prov.Waterstaat
(1956)

150ha

G18! Zijpe

Dir.Tuinbouw

tuinb.
geschikth.

I.5OOha
300ha

G20iDelenGem.DenHelder Gemeente (1956)

uitbreidingsplan

Bijzonderheden;
G4

Deresultatenverschijnen begin1958alsV.L.0.

G7

Hetgebied bestaatuit jongezeezand-enduinzandgronden.
Het onderzoekwordtvoortgezet.

G9

Deresultaten zullenverschijnenalsV.L.0.

Gil Hetgedeelte tenzuidenvande lijnAkersloot-Purmerend-Edam
kwamgereed.Rapport,eenbodemkundigeverkenningskaart,.een•
voorlopige bodemgeschiktheidskaart voor landbouw,eennieuwe
bodemgeschiktheidskaartvoor tuinbouw eneenpolderkaart werden
afgeleverd«
G13 Zal in1958verschijnen.
Gl6 Rapport enbodemgeschiktheidskaartenkwamengereed.

"

G17 AandeDomeinenwerd eeninternrapport uitgebracht.Detuinbouwmogelijkhedenwarenzeerbeperkt.
Gl8 Erwordt studiegemaaktvan bodemvorming,structuur enhydrologieoDekartering sluitaanopBreezand-Koegras.
G20 Rapport,bodemkaartengeschiktheidskaartenvoor.groenteteelt
enbollenteelt kwamengereed.
Opdrachtgever

IH12!TuinbouwcentraZuid!
Ihollandse Eilanden

Dir.Tuinbouw
(1950)

!Hl8|DeVijfherenlanden

C D . (1951)

13.000ha

ontwatering

jH20;Alblasserwaard

Dir.A.enW„
(1951)

20.000ha

intensiver i n g landb.

jH26;Nootdorp,
j
|Leidschendam
j
[enZoetermeer

Wederopbouw en
Volkshuisvesting
(1954)

1

i

!Oppervl.

Doel

!Ü£ iObject
[ .IZuid-Holland
•i

5.47Oha Igeschiktheid

600ha

uitbreidingsplan
DenHaag

:

!H29;Polder Zevenhoven

CD,. (1954)

IH29jNoordpolder

C D . (1954)

1.660 ha

Cult.techn.
werken

470ha

Cult.techn.
werken
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H31;Gem,TerAar

Gemeente (l955)

H34;Uithofspolder

Gem.dienstWederopbouwenStadsontwikkeling,,
DenHaag (l955)

!1=500ha

tuinb.geschikth.
grondverbetering

110ha|uitbreiding

Bijzonderheden;
ÏÏ12Vandekartering tenwestenvanhetkanaalopVoorne kwameen
tuinbouwclassificatiekaartgereed»
Hl8 Overzichtskartering.Insamenwerking methetProefstationvoor
Akker-enWeidebouwwordteenV.L.0.voorbereid,,
H20 Onderzoekwordtverricht naar structuurenhydrologie.De'
afdeling Landclassificatieverzorgt samenmetdeafdeling
Graslandonderzoek (P.A.W.)eengraslandvegetatieopname«De
resultaten zullenverschijnenalsV.L.0.
H26 Erwordt samengewerktmethetLaboratoriumvoorGrondmechanica«
Rapportwerd in1957uitgebracht,
H29 Bodemkaart,kleidieptekaartenbovengrondskaart zijnverschenen.
H31 Rapport,bodemkaartengeschiktheidskaart werdenafgeleverd.
H34 Depolder isbestemd alsgroenstrook.Bodemkaart,rapporten
geschiktheidskaart voor tuinbouwkwamengereed.
No [Object

Opdrachtgever

Oppervl, iDoel

..•:Zeeland
K3 !Tholen

Rijksdienst
Landbouwherste1
(1945)
K4 ;Schouwen-Duiveland
Rijksdienst
Landbouwherstel
(1945)
K13 ;Vest-Zeeuws-VlaandereniMin.L.,V,enV,

;
K19 |Baarland,
IEllewoutsdijken
:Waarde
K20 INoord-Beveland
K21 !Wolfaartsdijk
K22 jStoppeldijk
K23 iDijckmeesterpolder
Bijzonderheden;

16.800ha |herstel
!polders
18.OOOha |herstel
polders
25.OOOha |ontwatering

(1950)
!

C,D. (1953)

319ha Iruilverka\ veling

jc.D. (1955)

8.000ha JCult.techn.
iwerken

'c.D. (1955)

5=457ha J ruilver1
kaveling

JC.D. (1956)

8.000ha ; ruilverikaveling

:Domeinen (l95^>)

340hai

K3enK4„ Resultatenverschijnen alsV.L.0. (1958/*59).Bevatook
gedetailleerde karteringvanhettuinbouwgebied HaamstedeRenesse,
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K13 Overzichtskartering. Resultaten in 1957versehenenmet bodemkaart,droogtegevoeligheidskaart,polderkaart eneen kaart
met de bodemgesteldheid tot2.5ro«
K19 Rapport metgedetailleerde overzichtskaart.,zanddieptekaart,
overzichtskaart,bodemgesteldheid tot 3m en dwarsdoorsneden
kwamengereed.
K20 Gedetailleerde overzichtskartering enverkenning vandedieperp
ondergrond. Internrapport, bodemkaarty bouwvoorzwaartekaart'en
zanddieptekaartverschenen eind 1957°
u
K21 Overzichtskartering, overigens als K20.
'I

K22 Veldwerkvrijwel gereed.
K23 Bcdemkaart,zanddieptekaart eninternrapportverschenen.
Doel

Opdrachtgever

;0ppervl.

N9 !DelenBrabantse Peel

Min, L.,V.enV.
(1950)

20.000 ha

.intensivering bodemgebruik

NilSDeBiesbosch

Centr.Cult,
Commissie (1950)

:20.000'ha

ruilverkaveling.

|ll.800ha

ruilverka- .•
veling
tuinbouw-.
geschilçth.

No ;Object
INoord-Brabant

N13 Land vanHeusden en
Altena

C D . (1953)

Nl8 DelenGem. Eindhoven

Gemeente (1955)

N19i Amerkant

C D . (1956)

N21 Ravenstein
N22! Breda en omgeving

C D , (1957)

\I.250ha
!3.000;,ha'

ruilverka-?
veling. ;i ' .-

iI.850ha

Overlegorgaan (l957)j5.000ha
Planologische
!
Vraagstukken Breda!
enrandgemeenten :

ruilverkaveling•
tuinb^uwvestiginggm^göiijkheden:'

Bijzonderheden;
Nil Deglobale kartering (bodem- envegetatiestudie) zal alsV.L.0.
verschijnen. Tevens samengevat indeEngelse taal*
N13 Zal verschijnen alsV.L.0, in1958.
Nl8 Internrapport>,bodemkaart engeschiktheidskaartvoor tuinbouw
werd afgeleverd.'
N19 Zal in 1958als internrapport worden uitgebracht.
N21 Internrapport verschenen.Van oudere karteringen ( C D . en
Maaskant) kongebruikwordengemaakt.
N22 Geschiktheidskaarten,bodemkaart enrapport vande Haagse
Beemden n.w.vanBredakwamengereed.Van eenoude kartering
(CD.) kongebruikwordengemaakt.
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No f Object

Opdrachtgever

Oppervl

Doel

iLimburg
studie
welvaartspeil

P4 :Venray

Dir,'Agrar.Planneni14.46Oha
(1948),
!

P9 I Lö'ssgebied

Dir» A.enV.
(1951)

!6=000ha

studie
lössleemgronden

P12:Bansdalerveld

C»D» (1955)

!I.4OOha

ruilverkaveling

P13'Horst (Lollebeek)

C D « (1956)

I3.7OOha

ruilverkaveling

P14!Wittern

studie
grondenop
oudesedimenten

P15 Kessel
\

studiekartering

'Bijzonderhedens
P4 Rapportf bodemkaartengeschiktheidskaartenvoor akkerbouw,
•• weidebouw,groenteteelt enfruitteeltwerden afgeleverd.
P9

Wordtvoortgezet.

P12 Internrapport,bodemkaart;.krijtdieptekaarteneenerosiekaart
werdenuitgebrachte
P13..Deresultatenworden samengevat ineeninternrapport»
P14 Voor degrondeninhetGeuldalwerd eenafzonderlijkelegenda
opgesteld metverschillende criteriavoor boven-enbenedenloop« Hetzuidelijkdeel;,ookdebossen,werdenindetailopgenomen.
.., i-i

|

P15 Aanvankelijkwerd gewerktdoordeafdeling Landclassificatie.
•Laterstudiekartering» Tezamenmetde afdelingGeologie werden
de terrasafzettingen,de ouderdom derriviersedimentenende
•aard derafwijkende dekzandenbestudeerdDeresultaten zullenalsV»L»0„verschijnen*
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PUBLICATIES VAN DE STICHTING VOOR BODEMKARTERING IN 1957
DeBodemkartering van Nederland
Deel XVI - Liere> V.J. van enG.G.L. Steurt Een bodemkartering
van degemeente Epe en een bodemkundigeverkenning van eendeelvandegemeente Heerde.
88 blz.Met foto's engekleurde kaarten,
V.L.O* 61.13.'sGravenhage, 1955«
Deel XVri-Burck? P.'du? Een bodemkarteringvanhet tuinbouwdistrict Geestmerambacht, 159blz» Met foto's1,..•"
gekl, kaarten en andere bijlagen.V.L.O.63.3fe;;.
'sGravenhage, 1957=
'•:••','.'f':
Bodemkundige Studies
No 1. Maarleveldj G.C» Grindhoudende midden-pleistocene sedimenten. 105 blz,,metkrtn.Maastricht»
1956.
No 2. Jongeriusj A.
Morfologische onderzoekingen over de
bodemstructuur', 93 blz.»Met foto's./.;
V.L.O, 63.12.,,:.'s'Gravenhage,1957»
No 3» PonSj.L.J.
De geologie;,dé bodemvorming-'endeWaterstaatkundige ontwikkelingvan het Land...
vanMaas enVaal en een,gedeelte'van'het^
RijkvanNijmegen» 156blz.Met fq'to,':s.•,.;.
en tabellen» V.L.O..63.il'. 'sGràvenhagé,
1957«
'-•'••--.
' : -•Boor enSpade

-\'.

Boor en Spade VIII, 237 blz.s. 1956.Veenman en.Zn? Wageningen» <•

•'
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ARTIKELENVANMEDEWERKERSVANDESTICHTING VOORBODEMKARTERING

Edelman^C.ïï.

De betekenisvandegeomorfologievande
OverijsselseVecht.,T.Kon.Ned.Aardr.Gen..
74 (1957)3(juli)239-241.

Ferraric Th.J,

R.P.H.P.vanderSchansenF»SonneveldsHetverband
tussendeopbrengst (haverengrasland)endeaan
dehand vanenkelvoudige profielkenmerkengeschattehoeveelheid beschikbaarvocht.Landbk.
Tijdschr. 69 (.1957)10(okt.)771-778.

Haans.J.CF.M.

enGoC,MaarleveldsGrindrijke strandwallen langsde
oostrand vandevoormalige Zuiderzee.T.Kon.
Ned.Aardrijksk...Gen.74(1957)3(juli)270-279.

Hoppe,G.enG.C,

Maarlevelds Glaciale landschapsvormeninNoordZweden.T.Kon.Ned,Aardrijksk.Gen.74 (1957)
2 (apr.)178-l8l„

PijIs?F.W.G,enJ.A.Hulshof?Degeschiktheidsclassificatievangrond
tenbehoevevandetuinbouw,Meded.Dir.v.d.
,"• . . .
Tuinbouw200-957)6 (juni)386-387•Schans,R.P.H.P.vander;Hetbouwplanopverschillende bodemtypen
vandezandgronden. Landbouwk.Tijdschr. 69
(1957)3(mrt)251-256.
i€:.-.

Schelling,.J.

Herkunft,AufbauundBewertungderFlugsandeim
Binnenlande.Erdkunde 11(±957)2(mei)129-135.

.Sluys'jP.vander

DebodemkarteringvandeTielerwaard-V/est.
Driemaand,bericht betr.komgrondengebieden
7 (1957)1:18-32.

•Sme-t,L.A.H,de

Het bouwplanopverschillende bodemtypenvande
zeekleigronden.Landbouwk.Tijdschr 69 (l957)
4 (apr.)326-332.

Vink,.A.P.A.

Ecologieenbouwplan.Landbouwk.Tijdschr. 69
(1957)2 (febr.)18O-I83.

Zonneveld.I.S.

Der BiesboschinderProvinzNord-Brabant
(Niederlande)fdieLandschaftsentwicklungund
diePlanungsaufgabenineinem Süsswassergezeitendelta.Erdkunde 9 (l957)3?224-232,.

Y

De betekenisvandeBiesboschvoordenatuur-,
wetenschap inhetbijzonderdebiologie.
AkademiedagenX.Amsterdam, 1957?93-113»
HetDeltaplanendegevolgenvoordeBiesbosch.
Land enVater (l957)3(sept.)1.84-I91.
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BUITENLANDSE BEZOEKERSDOOR DESTICHTINGVOORBODEMKARTERING
IN1957ONTVANGEN

Afrika

Mr.H.G.Watson,1meitot25Juli1957

Zuid-Afrika

H. Steytler.25juni1957

Zuid-Afrika

Mr.V.J.vanBusschbeek,30juli1957

Zuid-Afrika

Dr.C.F.Naude, 19september 1957

België

Ir.R.deCaestecker,10augustus 1957

Belgische Congo

W.H.G.Hellebuyk, 11oktober 1957

Cyprus

Dr. P. Loizides, 11mei1957

Duitsland

Arnold Beckel, 12oktober 1957

Duitsland

Prof.DrC.Huseman+Duitse studenten
15juni 1957

•

i.i
.:'•'-,;•

Duitsland

Dr.V.Muller/Prof, Dr.A.Bentz,8-13 april1957,

Duitsland

H.C.M.J.W.Bath,22mei1957

Engeland

Mr.Chapman,17september 1957

Frankrijk

J. Petit,29juni 1957

Duitsland

DanielB.Krinsley,27mei 1957.

Irak

Mr.Al-Adthari,2april-14juni1957

Israël

Y.Arbel,23raei1957

Jordanië

MusaPalahQudah,6augustus-25november 1957

Malakka

Dr.G.w*.Arnott,27juni 1957

Turkije

Prof.DrKerimOmerCaglar,8mei1957*

Joegoslavië

M.DusanStepancic enM.D'jordje'Filipvic,
27november 1957
' • '' '.

Zweden

Reinhold Noläng, 1juli1957

Zwitserland

Prof.D.W.Wegman,17februari 1957

Polen

A.Baranowski,12-13 september 1957

België

ProfoDr.R.Tavernier, 12t/m 15november 1957

Zuid-Afrika

Mr.deVilliers, 12-13september 1957-
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