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1.HETBESTUUR.
UltimoI960washetAlgemeenBestuuralsvolgt samengesteld:
Dir.Cultuurtechnische
Dienst,
Maliebaan21

Utrecht

•)Ir.H.T.Tjallema

Dir.Akker-en
Weidebouw,
Iev.d.Boschstraat4

' s-Gravenhage
s-

•)Dr.Ir.G.deBakker

Afd.Tuinbouw,
Min.L.enV.,
Iev.d.Boschstraat4

's-Gravenhage

')Ir.H.A.M.C.Dibbits

Hoofding.Dir.
Rijkswaterstaat,
vanHogenhoucklaan60

1

')Mr.N.M.Zijp

Secr.CommissieGrondgebruikvanhet
Landbouwschap,
Raamweg26

1

Ir.Th.Quené

RijksdienstNationale
Plan,
LangeVoorhout19

's-Gravenhage

Ir.H.J.A.Hendrikx

President-Directeur
Ned.HeideMij.,
Sickeszplein1

Arnhem

I r . J . J . V/esterhof

Directie
N.V.Grontmij.
Utrechtseweg170

DeBilt

I r . L.M. Bouten

DirecteurR.K.MiddelbareTuinbouwschool,
Maagdenberg3

Venlo

Ir.H.V.Schenkenberg
vanMierop

Staatsbosbeheer,
Museumlaan2

Utrecht

)Ir.S.Herweyer
(Voorzitter)

')TevenshetDagelijks Bestuurvormend.

s-Gravenhage

s-Gravenhage

2.DIRECTIEEMAFDELINGEN
Directeur:
Dr.Ir.F.W.G.Pijls
Adjunct-Directeur:
Ir.R.P.H.P.vanderSchans
AdviseurvandeDirectie:
Prof.Dr.Ir.C.H.Edelman
HoofdafdelingRegionaalBodemkundigOnderzoekenKarteringen:
Ir.R.P.H.P.vanderSchans
HoofdafdelingSpecialistischOnderzoek:
Dr.Ir.J.Schelling
AfdelingRedactie,BibliotheekenProgrammeringenPlanning:
Ir.F.C.vanLoenen
AfdelingReproduktie:
J.P.Heerema
AfdelingAlgemeneZaken:
J.G.vanHall
Kantooradres:
StichtingvoorBodemkartering
Bovenweg7(Postbus10)Bennekom
Telefoon:08379-2041 t/m2044
Telegramadres:Stiboka
Bank:TwentscheBank,Wageningen
RegionaalBodemkundigOnderzoekenKarteringen
Opdrachtkarteringen:
Ir.G.J.W.Westerveld
Bovenweg7>Bennekom
(08379-2041 t/m2044)
Groningen:
Ir.L.A.H,deSmet
Blijhamsterstraat19?V/inschoten
(0597O-2101)
Friesland:
Ir.J.Cnossen
Stationsplein28,Heerenveen
(0513O-2131)
Drente:
Ir.B.vanHeuveln
Emmalaan11,Emmen
(059IO-1129)
Overijsel:
Ir.M.Knibbe
VanderLaenstraat75>Zwolle
(052OO-12918)

3GelderlandenUtrecht:
Ir.J.C.Pape
Ir.J.N.B.Poelman
Wildekamp 32,Bennekom
(08379-2550)
Noordholland,Zuid-Hollandtennoordenvanderivieren:
Dr.Ir.L.J.Pons
Dalweg16,Hilversum
(O295O-13096)
Ir.P.duBurck
HoteldeLandbouw,Schagen
(0224O-582)
Zuid-Holland tenzuidenvanderivierens
Ir.J.vanderLinde
Dorpsstraat 84,Zuid-Beierland
(01866-208)
Ir.C.vanWallenburg
Groenmarkt 51»Dordrecht
(01850-7881)
Zeelands
Ir.P.vanderSluys
Westsingel 58,Goes
(01100-6440)
Noordbrabant:
Dr.Ir.D.vanDiepen
Molenpad8,Boxtel
(04IO6-2758/2759,2262/2312)
Ir.M.F.vanOosten
Zwaantjesweg1,Galder(Breda)
(OI6O4-510)
Limburgs
Ir.J.M.M,vandenBroek
Walramstraat 80a,Sittard
(04490-3998)
SpecialistischOnderzoek
Bodemclassificaties
Dr.Ir.J.Schelling
Bovenweg7»Bennekom
(08379-2041t/m2044)
Kaartcoördinatie:
Ir.G.G.L.Steur
Bovenweg7,Bennekom
(08379-2041t/m2044)
Hydrologies
Dr.Ir.J.C.F.M.Haans
Bovenweg7»Bennekom
(08379-2041t/m2044)

Mineralogies
Dr.R.D.Croramelin
Duivendaal 6,Wageningen
(08370-2416)
GeologieenPaleobotanies
Dr.G.C.Maarleveld
Kerkweg56,Ede
(08380-9713)
Micropedologie enMicromorfologie;
Dr.Ir.A.Jongerius
Bovenweg7?Bennekom
(08379-2041t/m2044)
FysischeenChemischeBodemkundes
Dr.Ir.H.W.vanderMarel
PrinsHendriklaan5-7>Ede
(08380-8970)
Vegetatiekunde;
Dr.Ir.I.S.Zonneveld
Bovenweg 7J Bennekom
(08379-2041t/m2044)
Vlietstraat 7>Sleeuwijk
(01833-281)
HistorischeGeografie:
Mevr.Dr.A.W.Edelman-Vlam
Bovenweg7>Bennekom
(08379-2041t/m2044)
Diatomeeënonderzoeks
Drs.A.vanderWerff
Stationsstraat 60,Abcoude
(02946-294)
Landclassificaties
Ir.E.J.vanZuilen
Bovenweg7jBennekom
(08379-2041t/m2044)
Tuinbouw;
Ir.J.G.C,vanDam
Bovenweg7sBennekom
(08379-2041t/m2044)
BoskarteringenBosbedrijfskartering:
Ir.K.R.BaronvanLynden
Bovenweg7sBennekom
(08379-2041t/m2044)

-53.VERGADERINGENVANHETALGEMEENBESTUUR,HETDAGELIJKSBESTUUR
ENDIENSTVERGADERINGEN.
VergaderingenvanhetAlgemeenBestuurs
16en17juni-Uddel
(Hotel"DeSolscheBerg")
DevergaderingwasgewijdaandebesprekingengoedkeuringvanhetFinancieelVerslag1959?hetVerslag
vandeProjectenadministratie1959enhetJaarverslag
1959.TijdensdevergaderingwerdIr.R.P.H.P.vander
Schans"benoemdtotAdjunct-DirecteurvandeStichting
voorBodemkartering.Voortswasonderwerpvandiscussie:desystematischebodemkarteringvanNederlandop
schaal1:50.000,Deexcursiewerdingeleidenstond
onderleidingvanIr.K.R.BaronvanLynden.ZijvoerdenaardekarteringsobjectenvandeAfdelingBosbouw
opdeVeluweenhadtendoeleenindruktegevenvan
hetbodemkundigwerkvandeStichtingvoorBodemkarteringtenbehoevevandeBosbouw.
26oktober-Bennekom
(StichtingvoorBodemkartering)
Besprokenwerd:destandvandefinanciënper1oktoberI960,destandvandeopdrachtkarteringenper
1oktoberI960endefinancieringvanderöntgenapparatuur,EenexcursieindeomgevingvanEdeenBennekomstondonderleidingvanIr.J.C.Pape.Deexcursie
hadtendoeleeninzichttegeveninhetwerkbijde
landelijkekarteringopschaal1:50.000.
VergaderingenvanhetDagelijksBestuur:
4maart -Bennekom
(StichtingvoorBodemkartering)
Devoornaamste onderwerpenvanbesprekingvormden:de
begroting1961,dekaartbladenkartering 1:50.000,de
nieuwbouw,personeelsovergangnaarparticulieremaatschappijen.
6mei-Bennekom
(StichtingvoorBodemkartering)
Devoornaamste onderwerpenwaren:debegrotingi960en
1961,gespecificeerdnaargroepenenwerkzaamheden,
hetVoorlopigFinancieelVerslag1959»VerslagProjectenadministratie 1959?hetJaarverslag1959»personeelsvoorstellen 1961,standvandeopdrachtkarteringen,debodemkundige overzichtskarteringNederlands
Nieuw-Guinea.
Dienstvergaderingen:
18en19januari-Bennekom
("'t Kerkheerr-O ( m )
Dedienstvergaderingwasgewijdaandebehandelingvan
dewijzigingeninhetschemavanbodemclassificatie.
Tevenswerdtijdensdezevergaderingdegrondwatertrappenindelingvoorde1:50.000-kaartbesproken.

1en2maart -Bennekom
("'t Kerkheem")(112)
NaafloopvanhethuishoudelijkgedeeltevandezevergaderingdeedDr.Ir.P.K.J.vanderVoordemededeling
vanzijnwerkinNyassalandenVenezuela.Detweede
dagwerdeen"bezoekgebrachtaandeNederlandseHeidemaatschappijteArnhem.Nakorteuiteenzettingenomtrentdetaakenorganisatievandezemaatschappijen
vanhaarbodemkundigeafdelingvolgdenlezingenbetreffendedebodemkundige problemenindegrondverbetering,indewaterbeheersingenbijdeaanlegvan
sportvelden.Eenrondleidingindeafdelingvoormechanischeadministratiebeslootditbezoek.
7en8april-Bennekom
("'t Kerkheem")(113)
Hetalgemeengedeeltevandezevergaderingwasgewijd
aanuiteenzettingenvandeheerH.deBakkerbetreffendebodemclassificatie endegebruikteterminologie
inWest-Duitsland envanIr.J.C.Papeoverdestudentenexcursienaardatland.
Detweededagwerdeenbezoekgebrachtaandelaboratoriavoorfysisch-chemischebodemkunde (Dr.Ir.H.W.
vanderMarel)teEdeenvoorMicropedologie
(Dr.Ir.A.Jongerius)teBennekom.Voortswerdeen
vindplaatsvandiatomeeënaardebijQuadenoordbezocht
(Drs.A.vanderWerff).
19en20mei-Breda
(Hotel"DeDruif")(114)
Deexcursieendeinleidingdaartoehaddenbetrekking
opbodemkundige engeologischeaspectenindeomgeving
vanBreda.DeleidingwasinhandenvanIr.M.F.van
Oosten.
29enJOjuni-Roosendaal
(Hotel"Keizershof")(115)
Naafloopvanhethuishoudelijkgedeeltevandedienstvergadering,deedIr.J.J.Reindersmededelingvanhet
bodemkundigwerkinNieuw-Guinea.
Dr.Ir.I.S.Zonneveldhieldeeninleidingbetreffende
hetbodemkundigenvegetatiekundig onderzoekvanhet
militaire oefenterreinbijOssendrecht.Ditkarteringsobjectwerddetweededagbezocht.
8en9september-St.Nicolaasga
("De Oorsprong")(116)
DeexcursienaarhetkarteringsgebiedGaasterland
stondonderleidingvanIr.J.CnossenenDr.G.C.
Maarleveld.Dezeexcursiewerdtevensdoorheningeleid.

20en21oktober-Ede
(Hotel"DeWitteHinde")(11?)
Dedienstvergaderingwasgewijdaaneenuiteenzetting
vanDr.Ir.J.C.F.M.Haansbetreffendedebeoordeling
vandevochthuishoudingvandegronddoordeschool
Mückenhausen.Dr.G.C.Maarleveld deedmededelingvan
zijnreisnaarMarokko.
1en2december-Ede
(Hotel"DeWitteHinde")(118)
Technischemededelingeni Ir.M.Knibbe:GrondwaterstandsopnameninTwente;Ir.J.G.C,vanDamen
Ir.J.N.B.Poelman?Grondwaterstandsopnamen inderivierklei;Dr.Ir.D.vanDiepensGloeiresultatenbij
lakfilms.Voortswerdenmededelingengedaandoor
Drs.A.vanderWerffoverzijnreislangsdeDonau
endoorDr.Ir.D.vanDiepenbetreffendederesultatenvanhethumusonderzoekopzandgronden.

-84.VERGADERINGENVANDEDIRECTIE,EXTERNECOMMISSIESENSECRETARIATEN.
VergaderingenvandeDirectie;
VergaderingenvanDirecteurenvanInstitutenenProefstations (Akker-enWeidebouw)
VergaderingenvanDirecteurenvanInstitutenenProefstations (Tuinbouw)
VergaderingenvanDirecteurenvanInstellingenvoor
LandbouwkundigOnderzoek
Vergaderingenvan T.N.O.-Directeuren
VergaderingenvanInstituut-Directeuren enRijkslandbouwconsulenten
VergaderingenvanRijkstuinbouwconsulenten
VergaderingenvanHoofdingenieurs-Directeuren vande
CultuurtechnischeDienst
ExterneCommissies;
Directie
AdviescommissievoordeTuinbouwinhetDeltagebied
Voorzitter;Ir.F.W.Honig (ini960overleden)
Dr.Ir.G.deBakker
Secretaris:Ir.J.M.Jacobs
CommissieHydrologischOnderzoekT.N.O.(Huishoudelijkevergadering)
Voorzitter:Prof.W.P.J.M.Krul
Secretaris;Mej.M.B.vanLennep
CommissieOnderzoekLandaanwinningT.N.O.
Voorzitter;Dr.Ir.S.Smeding
Secretaris;Mej.M.B.vanLennep
AdviescommissieTuinbouwvestigingsplan
Voorzitter;Ir.F.W.Honig (inI960overleden)
Dr.Ir.G.deBakker
Secretaris;Ir.N.C.Hofman
CommissieOnderzoekKomgronden
Voorzitter;Ir.P.A.denEngelse
Secretaris;Ir.J.P.A.vandenBan
WerkgroepOnderzoekKomgronden
Voorzitter;Prof.Ir.M.L.'tHart
Secretaris;Ir.J.P.A.vandenBan
LandelijkeAdviescommissievoorGrond-en
Gewasonderzoek
Voorzitter;Prof.Dr.A.C.Schuffelen
Secretaris;Ir.J.M.A.Penders

Commissie tot Bestudering der Zoetwaterbehoefte van
deGelderse Landbouwgronden

Subcommissie Bodemkunde vande Stichting "VetenschappelijkeAtlas"

Commissie Waterbeheersing Noordbrabant Werkcontact
Bodemopname
Voorzitters Ir.W.C.Visser
Secretaris? Ir.J.L.Th. Siepman

Contactcommissie voor de Herziening van deGeologische kaart van Nederland
Voorzitters Dr.A.A. Thiadens
Secretariss Dr. J.D. de Jong
Commissie Landclassificatie t.b.v.de Tuinbouw
Voorzitters Dr.Ir. G. de Bakker
Secretariss Ir.L.J.J.van derKloes

Bijzondere Commissie vanOverleg voorhet Ministerie
vanLandbouw enVisserij
Voorzitters Lr. J.H. Patijn
Secretariss Mr.D.J. Broer

Stichting "Compost"
Voorzitters Mr.Dr. R.H. Baron deVosvanSteenwijk
Secretaris; G. Jansen

Landbouwcommissie Stichting Compost
Voorzitters Prof.Lr. A.C.Schuffelen
Secretariss Ir.B.Teensma

Stichting voor Agrarisch Onderzoek t.b.v.Nederlands
Nieuw-Guinea
Voorzitters B.Krijger
Secretariss Prof.Dr.Ir. C. Coolhaas

Contactcommissie vanhet Bosbouwproefstation
Voorzitters Dr.H.vanVloten
Secretariss Ir.J.van Soest
Adviserend lidvande Commissie vanAdviesvoorhet
Grond- enPachtprijspeil
Voorzitters Prof.Dr. J. Pen
Secretaris;Drs.A.Verhagen

10
Commissie opleidinglandbouwkundigpersoneelAkkerenWeidebouw
Voorzitters Ir.J.M.À.Penders
Secretaris;Dr.Ir.L.J.vanDijk
CommissieNieuwbouwBodemkundigenCultuurtechnisch
Centrum
Ir.J.M.M,vandenBroek (Limburg)
SectieNaamkundevandeCultureleRaadLimburg
Voorzitters Dr.Win.Roukens
Secretaris;M.Smeets,Drs.P.Tummers
WerkzaamhedensWetenschappelijkebestuderingvan
namenvanvelden,wegen,kastelen,etc. Speciaal
werdeenonderzoekingesteldnaardenamenop-rode
en-radeinLimburg? detoponymievanVenrayen
Wijnandsrade.Adviezenwordenuitgebrachtomtrent
namenennaamgeving,waarbijveelalterplaatseof
inarchievendesituatiewordtonderzocht.
Ir.P.duBurck (Noordholland)
WerkcommissieGrootslag
Ir.J.Cnossen(Priesland)
LânskipGenetyskWurkforbânvandeFryskeAkademy
Voorzitters
Secretaris;W.Dijkstra
Doel;Debestuderingvanhetontstaanendeontginnings-enbewoningsgeschiedenisvanFriesland.
CommissieWatervoorzieningprovincieFriesland
Voorzitters H.M.Gerbrandy
SecretarissIr.W.deLange
Dr.R.D.Crommelin(Bennekom)
AssociationinternationaledeSédimentologie
Ir.J.G.C,vanDam (Bennekom)
AdviescommissievoordeTuinbouwinhetDeltagebied
Voorzitter;Ir.F.W.Honig (ini960overleden)
AdviescommissieTuinbouwvestigingsplan
Voorzitters Ir.F.W.Honig (ini960overleden)
Dr.Ir.G.deBakker
Secretaris;Ir.N.C.Hofman
ContactgroepBodembehandeling indeFruitteelt
Voorzitters Ir.L.J.J.vanderKloes
Secretaris;N.M.deVos
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Dr.Ir. D.vanDiepen (Noordbrabant)
StichtingMaaskantsWelvaren (technische adviescommissie)
Voorzitters Burgemeester Deelenvan Oss
Secretariss J. Peters
DoelsSociaal-economische en agrarische sanering
vanhet Maaskantgebied

WerkcommissieWaterbeheersing Boven-Dommelgebied
Voorzitters
Secretariss Ir.Laans Techn.Hoofdambtenaarvan
hetWaterschap de Dommel
DoelsAdviesbijuitvoering van irrigatieplan voor
6.000ha cultuurland Boven-Dommel

Werkcommissie Waterbeheersing Brabantse Peel

Provinciale Werkcommissie Waterbeheersingïïoordbrabant

Heemkundige Commissie van de Prov.Noordbrabant
(adviserend)
Sectie vanBrabants Heem
Voorzitters Pastoor Bink te Alphen
Secretariss G. Beex te Hilvarenbeek

Mevr.Dr. A.W.Edelman-Vlam (Bennekom)
SubcommissiesvoorHistorische Geografie enNederzettingenvan de Stichting "Wetenschappelijke Atlas'

Commissie voor Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

ToponymischeWerkgroep van de Studiekring voorde
Veluwe

Historische Commissie vanhet Drents Genootschap
Historische Archeologische Commissie van deStichtingBevolkingsonderzoek inde drooggelegde Zuiderzeepolders

Ir. B.vanHeuveln (Drente)
Historische Commissie vanhet Drents Genootschap
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WerkgroepVeenaarde enSubgroepZwartveen
Voorzitters Ir.L.J.J.vanderKloes
Secretaris;Ir.H.Egberts
J.J.Jantzen
SubcommissieBodemkundevandeStichting"WetenschappelijkeAtlas"
Dr.Ir.A.Jongerius (Bennekom)
CommissieBiologische Bodemverbetering
Voorzitter;Ir.L.J.J.vanderKloes
Secretaris;G.Minderman
BiologischeBodemcommissieT.N.0.
WerkgroepVeenaarde (zieookbijIr.B.vanHeuveln)
SubwerkgroepZwartveen (zieookbijIr.B.vanHeuveln)
Dr.G.C.Maarleveld (Bennekom)
CommissiondeGéomorphologie Périglaciairede
1'UnionGéografiqueInternationale
(corresponderend lid)
SubcommissieGeomorfologievandeStichting"WetenschappelijkeAtlas"
Legendacommissie GeologischeStichtingHaarlem
AdviseurbijdeGeologischeStichtingvoordeopname
vanhetgestuwdpreglaciaalendefluvioglacialeafzettingenvanMidden-Nederland
Dr.Ir.H.W.vanderMarel (Bennekom)
Adviseurinchemischeenmineralogische zakenbij
hetLaboratoriumvoorGrondmechanica (Delft)
Ir.J.C.Pape (Gelderland)
StudiekringvoordeVeluwe
Voorzitter;Jhr.M.J.L.deJongevanEllemeet
Secretaris;Ir.J.C.Pape
Doel;Studieenbevorderingvandenatuurlijkeen
culturelerijkdomvandeVeluwe.
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Dr.Ir.L.J.Pons (Noordholland)
Subcommissie 38avoordenormalisatie inNederland
SubcommissieGeomorfologievandeStichting"WetenschappelijkeAtlas"
CommissieBiologischeBodemverbetering (zieookbij
Dr.Ir.A.Jongerius)
Ir.R.P.H.P.vanderSchans(Bennekom)
CommissievooropleidingtothetexameninBodemkundevoorassistentenvandeDirectievandeLandbouw
Voorzitters Ir.J.M.A.Penders
Secretaris;Dr.Ir.S.F.Kuipers
DoelsOrganiserenvancursussenenexamensinVeldbodemkunde,Bemestingsleer,GrondverbeteringenWaterhuishouding
Ir.P.vanderSluys(Zeeland)
WerkgroepLandbouwkundigeVerbeteringvanPlaatgronden
Voorzitter;Ir.J.A.H.Haenen
Secretaris;Ir.H.Bos
WerkgroepvandeCommissieWaterbeheersingenOntzilting
Ir.L.A.H,deSmet
WerkgroepGrondbewerking
Voorzitter;Ir.H.Kuipers
Secretaris;Ir,C.Ouwerkerk
WerkgroepLauwerszee
Voorzitter;Ir.P.G.Meyers
Secretaris;Ir.J.Dieperink
Werkgroep sedimentologisch-ecologisch onderzoek
Dollard-Eemsestuarium
Voorzitter;Prof.Ph.H.Kuenen
Secretaris;Dr.J.H.vanVoorthuysen
AardappelenquêtecommissieVeenkoloniën
Voorzitter;J.S.deVries,NederlandseKali
ImportMij.
Doel;Onderzoeknaardeproblemenvandeaardappelcultuurindeveenkoloniën

H
Ir.E.J.vanZuilen(Bennekom)
ContactcommissieBodemgeschiktheidsclassificatie
Voorzitter;Dr.Ir.L.J.vanDijk
Secretaris;Ir.E.J.vanZuilen
WerkgroepBodemgeschiktheidsclassifieatie
Rapporteur;Ir.E.J.vanZuilen
Dr.Ir.I.S.Zonneveld (Bennekom)
DeNatuurwetenschappelijkeCommissievandeVoorlopigeNatuurbeschermingsraad
Voorzitter;Prof.Dr.G.J.vanOord
Secretaris:Dr.J.Wilcke
Doel;Adviserenomtrenthetnatuurwetenschappelijk
"belangvanterreinen
DeltagroepvandeContactcommissie voorNatuur-en
Landschapsbescherming
Voorzitter;Ir.W.G.vanderKloet
Secretaris;Mej.G.vanderBaar
Doel;Adviesoverdelandschapsverzorging enhet
scheppenenbehoudenvannatuurterreineninhet
Deltagebied
WerkgroepSlibtransport
Voorzitter:Prof.Dr.D.J.Doeglas
Secretaris:Dr.C.Postma
Secretariaat:

DeNederlandseBodemkundigeVereniging
Secretaris:Dr.Ir.J.C.F.M.Haans
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5.INTERNECOMMISSIES.
Bodemclassifieatiecommissies
Dr.Ir.J.Schelling,voorzitter
(Dr.Ir.L.J. Pons),Ir.J.C.Pape
Ir. C.vanWallenburg
Ir.J.M.M,vandenBroek
CommissieLegenda50«000-kaart:
Dr.Ir.J.Schelling,voorzitter
Ir. G.G.L.Steur
(Dr.Ir.L.J. Pons),Ir.J.C.Pape
Ir. C.vanV/allenburg
Landclassificatiecommissie:
Dr.Ir.D.vanDiepen
Ir. J.vanderLinde
Ir.L.A.H,deSmet
Ir.E.J.vanZuilen,rapporteur
Tuinbouwcommissies
Dr.Ir.P.W.G.Pijls,voorzitter
Ir. J.G.C,vanDam
Ir. P.duBurck
Ir. J.vanderLinde
Dr.Ir.A.Jongerius
(ir.L.J.J.vanderKloes)
HydrologischeCommissie;
Dr.Ir.J.C.P.M.Haans,voorzitter
Ir. J.Cnossen
Ir.G.G.L.Steur
Ir.P.vanderSluys
Ir. J.C.Pape
ChemischeCommissie:
Ir.J.M.M,vandenBroek,voorzitter
Dr.Ir.H.W.vanderMarel
Ir.M.Knibbe
Ir. J.C.Pape
Nebo-commissies
Dr.Ir.L.J.Pons,voorzitter
Dr.Ir.J.C.F.M.Haans
CommissieBestuderingvandeRelatieBodemtype-Grondbewerking:
Ir.J.M.M,vandenBroek
Ir. J.G.C,vanDam
Dr.Ir.A.Jongerius
Ir.L.A.H,deSmet

- 1l

CommissieMiddelbaarPersoneel:
Ir.R.P.H.P.vanderSchans,voorzitter
Dr.Ir.J.C.F.M.Haans
Dr.Ir.I.S.Zonneveld
Terminologiecommissie:
Ir.F.C.vanLoenen,voorzitter
Ir.G.G.L.Steur
Ir.J.C.Pape
J.J.Jantzen
TechnischeCommissie:
Ir.L.A.H,deSmet,voorzitter
Ir.B.vanHeuveln
Ir.M.Knibhe
J.J.Jantzen
Archiefcommissie (inI960gedechargeerd)
Dr.Ir.J.Schelling,voorzitter
Dr.R.D.Crommelin
Ir.E.J.vanZuilen
Dr.Ir.J.C.F.M.Haans
Ir.J.M.M,vandenBroek
InterneBouwcommissie:
Dr.Ir.J.Schelling
Dr.Ir.A.Jongerius
J.P.Heerema
J.G.vanHall
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6. PERSONEELSVERENIGING EN-COMMISSIES.

Personeelsvereniging:
Ir. E.J. van Zuilen,voorzitter
Mej. A.D.M. Veldhorst, secretaresse
H.Th.M.vanWijk, penningmeester
O.P.van der Spek
Mej. Th.F.C.M. Simonis

Contact-Commissie Binnendienst:
G.J. Langedijk
Mej. A.C.Remijnsen
Mevr.L.H. Hendriksen-Verwey

Contact-Commissie Buitendiensts
H. de Bakker
W.van der Knaap
Chr.J.M. Kraanen

Redactie Boorblad:
H.G.M.Breteler, redacteur
(Th.J.M. Bekking)
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7.ORGANISATIEEMMUTATIES.
VanwegedeomvangvandedirectietakenwerdmedioI960
Ir.R.P.H.P.vanderSchans,reedswerkzaamtijdeStichtingvoor
BodemkarteringalshoofdvandehoofdafdelingRegionaalBodemkundigOnderzoekenKarteringen,benoemdtotAdjunct-Directeur.
Op29januariwerdhetInstituutdiepgetroffendoorhet
plotselinge overlijdenvanzijnmedewerker,redactie-secretaris
enhoofdvandeafdelingProgrammeringenPlanning,Dr.Ir.W.N.
Myers.DeStichtingvoorBodemkarteringverloorinhemeenuitermate"bekwaamentoegewijdredacteur,eenhartelijkeenopgewekte
collegatevens,diealgemeengeachtengeliefdwas.Voorvelen
"betekendezijnheengaanhetverliesvaneenpersoonlijkevriend.
Dr.MyerstradbijdeStichtingvoorBodemkarteringindienstin
1955«Daarvoorwashijvanaf1950tothetuitbrekenvandeoorlog
werkzaaminNederlands-IndiëbijdeDienstvanhetBoswezen.Na
deoorlogwashijo.a.werkzaambijdeLandinrichtingopJavaen
bijhetBoswezeninNederlandsNieuw-Guinea-.
Per1septemberwerdhijopgevolgddoorIr.P.C.van
Loenen.Dezewasalsbodemkundige achtereenvolgenswerkzaambij
hetBodemkundigInstituut teBuitenzorgenbijdeafdelingMakassarvanhetAlgemeenProefstationvoordeLandbouw.InNederlands
Nieuw-GuineawashijoprichtervanhetBodemkundigBureau,dat
tothetAgrarischProefstationuitgroeide.Hijbeëindigdezijn
loopbaanaldaaralsDirecteurvandeDienstvanLandbouwenVisserij.DaarnawasIr.vanLoenenleraarindeexactevakkenaan
deschoolvoordeGrafischeVakkenteUtrecht.
Per1februariverlietDr.Ir.A.P.A.Vink,hoofdvande
afdelingLandclassificatievoorAkker-enWeidebouwdedienst.
Door2ijnnieuwewerkkringbijhetInternationalTrainingCentre
teDelftishetcontactechternietgeheelenalverbroken.
ZijnopvolgerwerdIr.E.J.vanZuilen,dievoordien
reedsopdeafdelingLandclassificatievoorAkker-enWeidebouw
werkzaamwas.
Per1oktoberverlietDr.Ir.P.K.J.vanderVoorde,
hoofdvandeafdelingUtrecht,deStichtingvoorBodemkartering.
HijtradindienstvandeNederlandseHexdemaatschappij.
Hetkarteringsgebied Utrechtwerdhieropbijdatvan
Gelderlandgevoegd.

UltimoI960wasdeStichtingvoorBodemkarteringgeorganiseerd,
zoalsopbijgaand schemaisweergegeven.

198.PUBLIKATIESVANDESTICHTINGVOORBODEMKARTERING.
Kuipers,S.F.

Eenbijdragetotdekennisvande"bodem
vanSchouwen-Duiveland enTholennaarde
toestandvoor1953»WageningenV.L.O.
65•7•MededelingenvandeStichtingvoor
Bodemkartering.DeBodemkarteringvan
NederlandXIX.Diss.Wageningen.

Zonneveld,I.S.

DeBrabantseBiesbosch.Eenstudievan
bodemenvegetatieineenzoetwatergetijdendelta.WageningenV.L.O.65i20.MededelingenvandeStichtingvoorBodemkartering.Bodemkundige Studies4«Diss.
Wageningen.

ArtikelenvanmedewerkersvandeStichtingvoorBodemkartering.
Tijdschriftartikelen.
Booy,A.H.

Broek,J.M.M,vanden

Burck,P.du

Crommelin,R.D.

Diepen,D.van

Landbouwendetoekomst ofdetoekomsten
delandbouw.OnsJongePlatteland2_3_
(196O)3(mrt.)78-79en106.
BodenkundeundArchäologiemitbesonderer
BezugnahmeaufdieAusgrabungenimNeolithikumvonSittardundGeleen.Palaehistoria6-7 (1958-1959)7-18.
Oudheidkundigevondstenenwaarnemingen
tijdenseenbodemkarteringenhunbetekenisvoordebewonings-enontginningsgeschiedenisindeKopvanNoord-Holland.
Westerheem8(i960)90-103.
AcontributiontothesedimentarypetrologyoftheDollartascomparedwithadjoiningareas.Verhand.Kon.Ned.Geol.Mijnbouwk.Gen.,Geol.Serie,dl.1_2,I960.
I35-I45.

Debodemgesteldheid endelandbouwkundige
indelingvanhetBoven-Langstraatgebied.
InsAgrarischereconstructievandeOostelijkeLangstraatenBovenlandvanHeusden (ruilverkavelingHeusden-Vlijmen).
Nieuwkuyk,1959.19-29.
Edelman,C.H.enA.W.Edelman-Vlam.Eenbijdragetotdeontginningsgeschiedenisvandezuidelijkezandgronden.In;KultuurhistorischeVerkenningenindeKempen.I.29-50.Oisterwyk,
I960.
Edelman,C.H.andA.W.Edelman-Vlam.Studiesconcerningthemorphogenesisofsomeoldruralsettlements
inthesandyareasoftheNetherlands.
Tijdschr.Kon.Ned.Aardrijksk.Gen. 22.
(i960)312-318.

-20Deinvloedvanhetberijdenopdestructuurvandegrond;eenliteratuuroverzicht.Landbouwdocumentatie_1_6(i960)
787-795Maarleveld,G.C.enJ.C.Pape.GeologieenBodemkundevanhet
NationalePark"DeHoge"Veluwe".
UeberdiepleistozänenAblagerungenim
Maarleveld,G.C.
südlichenAfrika.Erdkunde 1j£(i960)
55-46.
GlacialdepositsintheNetherlands
Maarleveld,G.C.
transformedunderperiglacialconditions;
areview.BiuletynPeryglacjalny£3(i960)
13-20.
Kroodsma,H.

Maarleveld,G.C.

Maarleveld,G.C.

Maarleveld,G.C.

Marel,H.W.vander

Winddirectionsandcoversandsinthe
Netherlands.BiuletynPeryglacjalny8
(I960)49-58.
LesphénomènespériglaciairesauPleistoceneancienetmoyenauPays-Bas.
BiuletynPeryglacjalny£ (i960)I35-I4I.
Glacialandperiglaciallandscapeforms
inthecentralandnorthernNetherlands.
Tijdschr.Kon.Ned.Aardrijksk.Gen. JJ_
(i960)298-304.
Verbandtussenhetuiterlijkvandekleideeltjesendegrondmechanica.LGM-Mededelingen4(i960)3(jan.)1-28.

Marel,H.W.vander

DeterminationofPstatusofHeveaBrasiliensisbybarkanalysis.Plantand
Soil 12,(i960)5-16

Marel,H.V.vander

Quantitativeanalysisofkaolinite.
RevueSilicatesIndustriels (i960)1en
2.19biz.

Pons,L.J.

Derelatievegeschiktheidvangronden
voorgraslandenvoorbouwland.LandbouwkundigTijdschrift72(i960)683-686.

Pons,L.J.enA.J.Wiggers.Deholocenewordingsgeschiedenisvan
Noordholland enhetZuiderzeegebied.Deel
2.Tijdschr.Kon.Ned.Aardrijksk.Gen.
22(i960)3-57Smet,L.A.H,de
DieholozäneEntwicklungdesniederländischenRandgebietesdesDollartsundder
Ems.Verhand.Kon.Ned.Geol.-Mijnbouwk.
Gen.,Geol.Serie,dl.J_£,I960.15-23.
Smet,L.A.H,deandA.J.Viggers.EinigeBemerkungenüberdie
HerkunftunddieSedimentationsgeschwindigkeitderDollartablagerungen.Verhand.
Kon.Ned.Geol.-Mijnbouwk.Gen.,Geol.
Serie,dl._12,i960.129-133»
Steur,G.G.L.enI.Ovaa.AfzettingenuitdePre-Romeinsetransgressieperiode enhunverbandmetde
loopvandeScheldeinMidden-Zeeland.
Geologie enMijnbouw22(i960)671-678.
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Verff,A.vander

Die Diatomeen desDollart-Emsgebietes.
Verhand.Kon. Ned.Geol.-Mijnbouwk.Gen.,
Geol. Serie,dl.19, I960.153-201.

VoorlopigeVetenschappelijkeMededelingen (voor intern gebruik).
Burck,P. du
(V.V.M. 10)

/

A

Enige beschouwingen overhet ontstaan
van de oudere zeeklei-afzettingenenhet
oppervlakteveen inhet noordelijk deel
van Noordholland.

Cnossen, J. en C.vanVallenburg. Basenbezettingen enbasenver(V.V.M. 11)
houdingen van rivier- en zeekleigronden
in Nederland.
Vink,A.P.A.,D.vanDiepen,L.A.H,de Smet, J.van derLinde.
(V.V.M. 12)
Toelichting opde beoordelingsschalen
landclassificatie voor de kaartbladenkartering, schaal 1s50.000.

V

Pons, L.J.
(V.V.M. 13)

Het voorkomen endevorming van pyriet in
diverse mariene afzettingen inNederland
eneenverklaring voorhet ontstaan van
het knipverschijnsel.

Vink, A.P.A.
(V.V.M. 14)

Opmerkingen over debetekenis van debodemverschillen voor degroei endeproduktie van landbouwgewassen en overde
bijdit onderzoek toegepaste methoden.

Diepen,D. van
(V.V.M. 15)

Resultaten van humusonderzoek opzandgronden.

Rapporten.
Zie hiervoor de opdrachtkarteringen: hoofdstuk 13, pag.48
Publikaties invoorbereiding.
Dj!_Bojlejnkar_te_ring_vanNederland_.
Smet,L.A.H,de

HetDollardgebied. Bodemkundige enlandbouwkundige onderzoekingen inhet kader
van debodemkartering.V.L.0.Mededelingenvan de Stichtingvoor Bodemkartering.
De Bodemkartering van Nederland XX.

Ente, P.J.

Eenbodemkartering vanhet tuinbouwcentrum "De Streek".Mededelingen vande
Stichting voorBodemkartering. De Bodemkartering vanNederlandXXI.

Pons, L.J.

Eenbodemkartering vanhet Land vanMaas
enVaal en eengedeelte vanhet Rijk van
Nijmegen.Mededelingen van de Stichting
voor Bodemkartering. De Bodemkartering
van Nederland XXII.

Breteler,H.G.M.

Debodemgesteldheid vanhet tuinbouwgebied oostelijk ennoordoostelijk van
Venlo.Mededelingen van de Stichting
voorBodemkartering. De Bodemkartering
vanNederland XXIII.
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Bodemkundige_S;tudies>:_
Schelling, J.

De Hoge Bosgronden van Midden-Nederland.
Wageningen V.L.0. 66.9- Mededelingen van
de Stichting voor Bodemkartering. Bodemkundige Studies 5« (Verschijnt in 196l).

Vink,A.P.A. e.a.

Enkele onderzoekingen over debodemgeschiktheidsclassificatie voor akker-en
weidebouw. V.L.0.Mededelingen vande
Stichting voor Bodemkartering.Bodemkundige Studies 6. (Ter perse).

Havinga,A.J.

Een palynologisch onderzoek van indekzand ontwikkelde bodemprofielen.Mededelingenvan de StichtingvoorBodemkartering. Bodemkundige Studies 7« (invoorbereiding).

Schelling, J. e.a.

Een systeem vanbodemclassificatie in
Nederland.Mededelingen vande Stichtingvoor Bodemkartering. Bodemkundige
Studies 8. (invoorbereiding).

Boor_enJ3pade_.
Boor en Spade XI

Bodemkundige artikelen uit hetbuitenland (Nieuw-Guinea (3)jZuid-Afrika;
Congo; Oost Pakistan)vanvroegeremedewerkers, indeEngelse taal met eensamenvatting inhetNederlands.
Voorts werden opgenomen? Task and organization of the Netherlands Soil Survey
Institute (ook inNederlands,Frans en
Duits); Methods of Soil surveying inuse
at the Netherlands Soil Survey Institute
en Properties ofrocks in civil and rural
engineering. Reeds verschenen.

Boor en Spade XII

Bodemkundige artikelenuit het buitenland
(Nieuw-Guinea, Indonesië,Suriname,
Groenland,Verenigde Staten,Irak,Venezuela)vanvroegere medewerkers,inde
Engelse taalmet een samenvatting inhet
Nederlands.Voorts werden opgenomen;
Preparation of coloured maps; soilgenesis in organic,soils;organic Bin low
moor peat and lowmoor peat reclamation
soils; calcium-magnesium and potassiummagnesium relations inloess soilsof
Limburg and morphological and chemical
characteristics ofvarious soil types in
the province ofLimburg.

Boor en Spade XIII

Dit nummer zalweerverschijnen inhet
Nederlands met een samenvatting inhet
Engels, zoalsvoorheen gebruikelijkv/as.
Ondermeer zullen artikelenwordenopgenomenbetreffendes bospodzolen enheidepodzolen (Prof.Dr. C.H. Edelman).Glaciale verschijnselen inde stuwwal vanOotmarsum (ir.M. Knibbe); studies van bodem
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envegetatievandeKalmthoutseheide
(Dr.Ir.I.S.Zonneveld)endeWassenaarseduinen (Dr.Boerboom)5 debouwvoor
vandedalgronden (A.H.Booy);deinvloedvanhetklimaatopdeperiodiciteitvandetrans-enregressiefasen
(ir.K.J.Hoeksema);hetverslempingsbeeld (ir.A.JanseenDr.Ir.P.R.Koenigs);deinvloedvandemechanisatieop
destructuurvandegrond (ïï.Kroodsma)5
bijdragetotdeontginningsgeschiedenisvanagrarischenederzettingenop
zandgronden (Prof.Dr.Ir.C.H.Edelmanen
Mevr.Dr.A.W.Edelman-Vlam).
Overig££ublikati_e_s.
Boer,Th.A.deenL.J.Pons.BodemengraslandindeVijfheerenlanden.Wageningen.V.L.0.66.6.Reeds
verschenen.
Bennema,J.enD.vanderWoerdt.Develdbodemkundigeoorzakenvan
deverdroging0,verbreidingeneigenschappenvandeverdroogdegronden,deelII.
V.L.0.66.23.
VoordepublikatiesbijdekarteringvanNederland opschaal
1°.200.000(Nebo)ziehoofdstuk9>DekarteringenvanNederland,
pag.24.
VoordebijdragenvanmedewerkersvandeStichtingvoorBodemkarteringvoorhetzevendeInternationaleBodemkundigeCongreste
Madison (U.S.A.)ziehoofdstuk14»pag.57«

-249.DEKARTERINGENVANNEDERLAND.
1.Opschaal1Ï200.000 (Nebo-kartering)
Dezekaartkwamin1961geheelgereed.Zijbestaatuit
9bladenentweelegendabladen,waarvanééninhetEngels.Een
beschrijvingvandebodemgesteldheidvanonslandzalenderdetitel
"DeBodemvanNederland"dezekaartvergezellen.DezebeschrijvingzalinI96Ivoordedrukgereedkonen,zodatdepublikatie
indeloopvan1962kanwordentegemoetgezien.
Naastdezebeschrijvingoplandelijkniveauzalookper
provincieeenbeschrijvingvandebodemwordenuitgegeven.Indezeprovincialebeschrijvingenzalbehalveophetdetailmeerde
nadrukkunnenwordengelegdopverschijnselenenbijzonderheden,
dieregionaalvanbetekeniszijn.VerschillendevandezeprovincialebeschrijvingenkwameninI960inconceptgereed.
Opbasisvandezekaartopschaal1s200.000zalvoorts
eenlandelijkelandbouwkundigegeschiktheidsbeoordelingworden
gepubliceerd.Ontwerpenvankaartenteksthiertoezijngereed.
Betreffendedeinterpretatieenredactievantekstgedeeltenwordt
metenigeinstellingennaderoverlegd.Omtrenthettijdstipvan
verschijnenkanopditmomentweinigconcreetswordenmedegedeeld.
2.Opschaal1;50.000(Kaartbladenkartering)
Delegendavandezekaartwerd,afgezienvandekalkrijkezeezandgronden,waaromtrentoverlegmetdeDirectieWieringermeerplaatsvindt,ini960grotendeelsdefinitief.Enkeledelen
vandezelegendazullennogeengeringe,hoewelnietprincipiële,
revisiemoetenondergaan.Getrachtwerddesamengesteldelegendaeenheden (associaties)enigszinstesystematiseren.Deverschillendebegrippen,dieindezelegendawordengebruikt,werdengedefinieerd.Dedefinitieswerdenineenalfabetischglossarium
bijeengezet.
Betreffendedeindelingvandegrondwatertrappen,waaromtrentdezekaartzalinformeren,werdovereenstemmingbereikt.
Dezeindelingisthansdefinitiefenwordttoegepast.Ditiseen
schema,waarbijdegrondenwordeningedeeldnaardeligging
t.o.v.hetgrondwater.Deklassenvanhotschema,degrondwatertrappen,zijnhoofdzakelijkgedefinieerddoordegemiddeldlaagste,eventueeldoordegemiddeldhoogstegrondwaterstand.Deze
typischegrondwaterstandenmoeteninhetterreinwordengeschat
o.a.uitdeprofielkenmerken.Aandeopsporingvanhetverband
grondwaterstand -profielkenmerkwerdgedurendei960veelaandachtgeschonken.Datdezerelatievangebiedtotgebiednogal
kanvariërenmogeo.m.blijkenuithoofdstuk11,waarindewerkzaamhedenenresultatenvanderegionaleafdelingenwordenvermeld.
Inalleprovinciesisdeopnamevandekaartopschaal
1S50.000ditjaarbegonnen.Voorenigekaartbladenishetveldwerkreedsineenminofmeergevorderd stadium.Metnamegeldt
ditvoordebladen52West,43West,32Oost,32Westen15Oost
(uitgezonderddeN.O.P.).Hetisdebedoelingblad43Westals
eerstekaartbladbegin1963'tedoenverschijnen.Voordebegeleidendetekstwerdeenconcept-schemaopgesteld.
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Aangezien debasis van debestaande 1:50*000top.kaart
voor eentevervaardigen kaart met +300kleuren te drukis,
werd in overlegmet de Geologische Stichting naar vereenvoudiging
gestreefd.De werkwijze is zo,dat opdefotografische negatieven
van deTopografische Dienst de overbodige namenmet inkt worden
afgedekt.Als richtlijnvoor de generalisering wordt hierbijde
recente 1:100.000 chromo-topografische kaart gebruikt.
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10. SAMENWERKING,

Ifrk

Voorafgaande aan de feitelijke verslaggeving vanuitkomsten enactiviteiten lijkt het nuttignog eens de aandacht te
vestigen ophet feit,dat dehier opgesomde resultaten meestal
niet alleen devrucht zijnvanhet onderzoek vande a.fdelingonderwelkerhoofd zijwerden vermeld. Bekend is immers,dat zonder
teamwork en samenwerking nog slechtsweinig tot stand komt.Op
vele gebieden bestaat dan ook, zowel intern tussen de diverse afdelingen van de Stichting voor Bodemkartering,als externmetmedewerkers vanverschillende andere diensten eninstanties inden
lande, eenmin ofmeer regelmatig contact.Deze relaties endeze
vormenvan samenwerking zijn echter zotalrijk engevarieerd, dat
het ondoenlijk isdeze alle indeverslaggeving tebetrekken.Het
ontbreken vanvermelding ervanbetekent dusniet,dat er geen
contacten zouden hebbenbestaan.
Enige vormenvan samenwerking, die inhet kadervan een
verslagvanwerkzaamheden enresultaten minder goed tot uitdrukkingkondenworden gebracht,dienenniettemin tewordengememoreerd.Met name betreft dit die samenwerking,waarbijbuitenhet
gewone patroon omin zekere zinofficieel aan taak of onderzoekprogramma van andere instellingen wordt medegewerkt.
Zomaakt Dr.G.C.Maarleveld tenbehoeve van deGeologische Kaart van Nederland deel uit van deLegendacommissie vande
Geologische Stichting. Zijnbijdrage indeze commissie heeft
vooral betrekking op de problematiek vanhet pleistocene landschap.
Van andere aard was demedewerking, die Dr.Ir. J.Schellingverleende aan deLandbouwhogeschool,waarhij inhet kader
vanhet vak Regionale Bodemkunde een twintigtal colleges verzorgde over bodemclassificatie.
Vermeldenswaard isvoorts de samenwerking tussenBosbouwproefstation, Staatsbosbeheer en Stichting voorBodemkarteringbetreffende het onderzoek naar de relatie tussenbodem en
groei vandeDouglas.Bij dit collectieve onderzoek zijndewerkzaamheden zoverdeeld, dat het houtmeetkundige enbodemchemische
onderzoek verricht wordt doorhet Bosbouwproefstation,het selectiewerk door proefstation en Staatsbosbeheer beide,terwijl de
Stichting voor Bodemkartering debodemkundige aspectenbehandel.t.
De samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid,die voorheen tussen medewerkers vanbeide instituten op
particulier niveau incidenteel plaatshad, groeide uit tot een
vormvan "georganiseerd" overleg. Op 23meiwerd hiertoe een bijeenkomst teBennekomgehouden,waarbij omtrent het gezamenlijk te
verrichten onderzoek vangedachtenwerd gewisseld.
Ten aanzien vanhetbewortelingsonderzoek werd besloten
de schattingsmethodiek ook opandere gewassen dangras engranen,
o.a. bieten,toe te passen.Ook bijhet proefplekkenonderzoek in
stooktomaten zullenwortelschattingen worden verricht.Bewortelingsbeelden opgronden vanuiteenlopende profielbouw zullenwordengeïnventariseerd. Behalve aan eenuniforme beschrijving zal
aandacht worden geschonken aandebeworteling van landbouwgewassenopverschillende ongeroerde monsters van structuurtypen.
Met betrekking tothet molybdeengebrek werd besloten de
verbreiding vandit probleem na te gaan.Ook eenaantalovergangstypen tussenkarakteristieke rodoorns en ijzerrijke gleygronden zullen inhet onderzoek wordenbetrokken. Inhet kader
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vierleemgronden("veroudering") zullen P-citroen,P-Al enP-totaalcijfersvanrivierleemgrondenwordenverzameldenbestudeerd.
Beslotenwerdtevensdeinterprovincialefosfaatproefveldenbodemkundigoptenemen.Eennauwe samenwerkingbestaatookmetde
NederlandseHeidemaatschappijinzakeopleidingvanpersoneel.
GedurendeverslagjaarwaseenzeventalmedewerkersvandezemaatschappijbijdeafdelingOpdrachtenvandeStichtingvoorBodemkarteringwerkzaam.
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11. REGIONAAL BODEMKUNDIG ONDERZOEK.
Groningen.
C14-bepalingenvan gliedelagen uit veendobben (GroningerVeenkoloniën)toonden aan,dat deze lagenniet als eenorganische-B kunnenworden opgevat.Dit onderzoek zalwordenvoortgezet met ouderdomsbepalingenvangliedelagen die niet indobben
voorkomen.
Grondwaterstandsmetingen op een 140-tal proefplekkenin
de OudeVeenkoloniën in1958 (aardappelonderzoek) enenkelemetingen inandere jarenhebbengeleerd,dat ervrijwel geenverband bestaat tussenbepaalde profielkenmerkenende onderscheiden
grondwatertrappen voor de 1:50.000-kaartbladenkartering.Devroeger onderscheiden vochttrappen vanhet gebied hangen echter duidelijk samenmet de gemiddelde laagste grondwaterstand vanhet
groeiseizoen.
De dikte vanhet humushoudende dekbleekverantwoordelijkvoorhet optreden van de groeiverschillen, die inhet droge
jaar 1959 opdeWesterwoldse essenwerden opgemerkt. Inde z.g.
"geulen",die onderhet esdek aanwezig zijn,isde dikte vandit
dekveelal tweemaal zogroot.Gewassen zullen indeze "geulen"
derhalve minder sterkvanverdroging te lijdenhebben danerbuiten.
Bekalking vankalkarme klei- enzavelgronden geschiedt
inGroningen inhoofdzaak met schuimaarde,waarmede debesteresultatenwordenbereikt.De ervaring leert, dat het uitvoeren van
eenbekalking op zware kleigronden integenstelling tot zandgrondenniet wordt bepaald door de pH,Deuitvoering van eenbekalking opkleigronden blijkt samen tehangenmet demeer ofminder
gemakkelijke oplosbaarheid van denog aanwezige vrije koolzure
kalk.Deze isweerbepalend voor de structuur endemeer ofmindergemakkelijke bewerkbaarheid van degrond.
Inde OudeVeenkoloniën werd bijhet bodemgeschiktheidsonderzoek eengewijzigde rangordemethode toegepast.Evenals de
rangordemethode berust ook deze methode opde volgordebepalingen
vande onderscheiden eenhedennaar de geschiktheid van de grond
voor de teelt van de diverse gewassen,enz..De verzamelde gegevensvolgens de gewijzigde methode zijnechter,behalve vanafzonderlijke bedrijven, ook afkomstig vanresultaten vanproefveldonderzoek (waaronder eenproefplekkenonderzoekmetfabrieksaardappelen in1956 en1958)»
Bijde verwerking van de gegevensvanhet proefplekkenonderzoek met fabrieksaardappelen in1956 en1958 inde Oude
Veenkoloniën en in1958 inSlochteren e.o.konwordenvastgesteld,dat indeVeenkoloniën het zetmeelgehalte inhoge matebepaald wordt doorhet vochthoudend vermogen ende hoogteligging
vanhet profiel tenopzichte vanhet grondwater.Denetto-opbrengst (opbasis van 400gr.)ishet hoogst bij de middelhoge
gronden. Bijdeveengronden in Slochteren e.o.neemt het zetmeelgehalte duidelijk toe met stijgend slibgehalte van debovengrond. Dit laatste zouechter in tegenspraak zijnmet het feit,
dat venige klei- enkleiige veengronden Kfixeren.

- 29Op zware kleigronden blijkt debouwvoordikte van weinig
invloed te zijn opde opbrengst vangraangewassen (onderzoek
Dollardgebied).
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Deminder goede kwaliteit vanvezelvlas,geteeld op
kleigrond,blijkt eenvocht- en structuurkwestie te zijn,
waardoor het gewasniet optijd afrijpt (onderzoekDollardgebied).
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Friesland.
Om de inzichten teverdiepen wat betreft de grondwaterstandsfluctuatieswerd uitgegaan van langjaarlijkse (meerdan5
jaar)grondwaterstandsopnamenbehorende bij C.O.L.N.-stambuizen
afkomstig uit het Archief voorGrondwaterstanden T.N.O. teDen
Haag.Van deze langjaarlijkse gegevenswerden de gemiddelden
uitgerekend enwerd degemiddelde grondwaterstandscurve bepaald.
Het veldonderzoek bij eengroot aantal grondwaterstandsbuizen
wasgericht ophet vinden vanmorfometrische profielkenmerken,
die gecorreleerd zijnmet de gemiddelde hoogste en -laagste
grondwaterstand. De resultaten vanhet onderzoek waren behalve
bevredigend ookverrassend. Naarvoren kwam, dat verschillende
gronden alsnatter geclassificeerd moestenworden.Het onderzoek
b.v.wees uit dat inde dunne knip-op-veengronden de gemiddelde
laagste grondwaterstand ondieper dan 60cmblijft.In samenwerkingmet de C D . werd enig oriënterend onderzoek verricht naarde
doorlatendheid vanverschillende bodemtypen.
In overleg met de afdeling Geologie enPaleobotanie werden inhet Gaasterland monsters voor pollenonderzoek genomen.De
studies gaven als resultaat,dat dekliffen geen eindmorenes zijn
maar inhet algemeen als drumlins moetenworden opgevat.Voorts
bleek, dat verschillende gedeeltenvan het Gaasterland inrecente
tijd door pakketten (eolisch) stuifzand en (fluviatiel) spoelzand
bedekt zijngeraakt.Van meerdere profielen o.a. van een fossiele
RedYellow Podzolic werd de pédologie bestudeerd.
Inde Haskerveenpolder werden in een diepe ontsluiting
monsters verzameld voor pollen- en C14-onderzoek. Beide dateringengaven inhet onderste materiaal een aanwijzing voor deaanwezigheid van eenWürminterstadiaal ouder dan Billing.Met
Drs. Terwee (Geologische Dienst)enDr.G.C. Maarleveld (Afdeling
Geologie enPaleobotanie)werd nadien eenander profielbestudeerd enbemonsterd.De bedoeling is deze pollenanalytische en
C14-dateringen tezamen met andere geologische gegevens,verkregen
bijde opname voor deGeologische Kaart 1i50.000tot één publikatie teverwerken.
Terbestudering van de rijping, zowel fysisch als chemisch werd in samenwerking met Ir.deGlopper (RijkswaterstaatLandaanwinningswerken) een onderzoekprogramma opgesteld. Ineen
raai loodrecht opdekust met alsuitersten enerzijds het rauwe
(jonge)slik in eenbezinkveld, anderzijds eenprofiel ineen
polder die rond 1500werd ingedijkt,werdenvanvergelijkbare
profielengrondmonsters genomen.
Het karakteriseren van deknip- enknippige grondenvia
chemische karakteristieken werd voortgezet. Omdit probleem nog
dichter tebenaderenwerd in samenwerking met de afdelingMicropedologie ookbegonnen met het bepalen vanfysische grootheden.
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Tenbehoeve van het onderzoekvan sporenelement (koper)
van Ir.Hartmans (i.B.S.)kon eenglobale bodemkundige indeling
gegevenworden.Opmerkelijkwas de correlatie tussenbepaalde
bodemkundige landschappen enhetvoorkomenvankopergebrek.
Inde omgevingvan Franekerwerd voor een onderzoek van
Ir. Schippers (i.B.V.L.)naar opbrengst, smaak, etc.vanaardappelen een 150-tal aardappelproefveldjes gekarteerd.
Drente.
Uit eenkartering van denachtvorstschade in aardappelen
opdalgrondenbleek dat de invloed van dewijken inhetveenkoloniale gebied voorhet optredenvannachtvorst wordt overspeeld
doorde invloed van debodem.De resultatenvandit onderzoek
werdengepubliceerd inLandbouwvoorlichting I960no.1.
Uit oogstmetingenvan suikerbieten opdalgronden isgebleken dat de suikeropbrengst afneemt bijtoenemende afstand tot
dewijken.Devoornaamste oorzaak is de afnemende dikte vande
bouwvoorvanaf dewijk.De resultatenvanhet onderzoek zijn in
bewerkingvoorpublikatie.
Voor deDrentse essen inhet algemeen isaangetoond dat
debodemvoorraad aanvocht inhet esdek gemiddeld voldoende is om
het klimatologisch vochttekort inhet groeiseizoen optevangen.
Hethoge humusgehalte van de Drentse essen endegrotehoeveelheid neerslag inhet groeiseizoenbetekenenblijkbaar eencompensatie voor de geringe dikte vanhet esdek inverhouding tot dat
inandereprovincies.
Bijde oogstbemonsteringenwerd medewerking verkregen
van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor Oost-Drente.Medewerkingwerdverleend bijdebodemkundige beoordelingvanproefveldenvan de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Drente envanhet
Provinciaal Onderzoekcentrum Drente.
Overijsel.
Het nogniet afgesloten onderzoek naarhet verband tussenprofielkenmerken endegrondwaterstanden, zoals die afgeleid
werdenuit door de CO.L.N. gedane waarnemingen, leverdebevredigende relaties,d.w.z.uit landschappelijke en profielkenmerken
kunnen de grondwaterstandsschommelingen goed wordengeschat.De
grondwatertrappenindeling,die doorde Stichting ontwikkeld werd,
vond toepassing inde kartering Hardenberg-Oost.
Bijhet onderzoek naar de grondwaterachommelingen inde
lemenvanTwente met behulpvan seriesgrondwaterstandsbuizen met
filters opvariërende diepte (1 -4m)bleek dat de fluctuatie
vanhet grondwater indeze gronden zeergroot is5 dat het gedrag
vanhet grondwater binnen één serie inhet algemeengelijk is
(hoewel inverschillende gevallen sprake isvan eenfasevertraging)endat de stijgingvanhet grondwaterveel snellerverloopt
dande daling.
De onderzoekingenvanIr. J. Cnossen (keileem Friesland)en
Ir. Stol (i.C.V.)werden door deze resultatenbevestigd.

- 31Vandeuitzandenengrindenopgebouwde stuwwallenin
westelijkOverijselenGelderland isdeingewikkelde structuur
vandebodemkaart (dagzomenvanlagenvandiversetextuuren
oorsprongopzeerkorteafstand)bekend.Vandeuitzandenen
tertiaire lemenopgebouwde stuwwalinoostelijkOverijselkonin
eenkleingebiedbijVasseookeendergelijke structuurworden
aangetoond.
Gelderland»
Morfologischenpalynologischonderzoekwerdgedaanaan
eenbodemprofielindeomgevingvanDeKlomp.Hetzwarteoude
bouwlanddekisvermoedelijkontstaandoorgebruikvanturfstrooisel.Eenpodzolindeondergrondwerdopmorfologischegronden
beschouwd tezijnontstaanonderbos.Ditwordtdoordepalynologischegegevensondersteund.
Deontginningterplaatseisnietouderdanmiddeleeuws
(Afd.GeologieenPaleobotanie).
Inhetalgemeenzijndeoudebouwlanddekkenzeerpollenrijk,ditintegenstellingtotdeverwachtingen.
Deveronderstellingdatzwarteoudebouwlandenontstondendoor
gebruikvanheideplaggen,bruine oudebouwlandendoorgebruikvan
bosstrooiselofgrasplaggenwordtdoorhetpalynologischonderzoekvoorlopignietbevestigd (Afd.GeologieenPaleobotanie).
EengedeeltevandegrondentussendeOostelijkeVeluwe
stuwwalenhetrecenteIJselkleigebied moetwordenbeschouwd
alsfluviatielepleistoceneafzettingen.DeIJselmoetveelverderwestelijkhebbengestroomddannuhetgevalis (Afd.Geologie
enPaleobotanie).
MetDr.G.C.Maarleveldwerdeenboekjegeschreven"GeologieenBodemkundevanhetNationaleParkdeHogeVeluwe",als
toelichtingbijeendoorDr.G.C.MaarleveldenDr.Ir.J.Schellingvervaardigdegeomorfologisch-bodemkundigeoverzichtskaart.
VoorhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid werdenprofielbeschrijvingengemaaktvanplaatsen,waardoorditinstituut
grondwasverzameldtenbehoevevanpotproeven,voorhet geven
vaneenfosfaatbemestingsadvies (rivierklei).Tussenonzebeoordelingendeadviseringbestondgoedeovereenkomst.Grondenmet
bodemvormingzoudengeadviseerdmoetenwordenovereenkomstighet
adviesvoorloessgrond.Grondenzonderbodemvormingdaarentegen
zoudenmoetenwordenbemestalszeekleigronden.
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Bijeenonderzoeknaarkalifixatie oprivierkleigronden
Ibleekduidelijk,dathetmoedermateriaalreedszeerkaliarm(in
iwezenkalifixerend)moetzijnafgezet.Hetismogelijk,datin
hetongerijpte stadiumeendeelvandeplaatseninhetmineraal; rooster,waarandershetK-iongefixeerdwordt,bezetwordtdoor
! ammonium-ionen.Ditwordtthansverderonderzocht.
Bijhetonderzoekfruitteelt opkomgrondwerdengeregeld
grondwaterstandengemeten.Deaanwezigheid enbetekenisvan
schijnspiegelsblekenzeerduidelijk.
Voordekaartbladenkarteringkwamhetveldwerkvoorde
bladen39Een39Ggereed.
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Utrecht.
InhetEemgebiedwerdenmetdeafdelingOpdrachtenenige
raaienvanBlaricumnaarBunschoteneneenraaihijEemdijkgewaterpast.Metbehulpvandiephoringenwerddebouwvanhetgebied
bestudeerd.
InhetKrommeRijngebiedwerdeenonderzoekingesteld
naardebodemontwikkeling opstroomgrondenvanverschillende
leeftijd.Enigeprofielenwerdenhiertoebemonsterdeneenartikelwerdvoorbereid.
Voorde18gekarteerdeL.E.I.-bedrijvenvanhetrivierkleigebied indeprovinciewerdeenlegendaopgesteld.Perbedrijfwerddebodemgesteldheidgedetailleerdbeschreven.DezegegevenswerdendoordeafdelingLandclassificatieaanhetL.E.I.
enaandebetrokkenlandbouwerstoegezonden.Alsonderdeelvan
typegebied2(GelderseVallei)werdeneentweetalL.E.I.-bedrijvengekarteerd indeomgevingvanHoogland.
MetdeafdelingTuinbouwwerdenopeendrietalfruitteeltbedrijvenopzwarerivierkleigrondprofielbeschrijvingengemaaktengrondmonstersgenomen.Detoelichtingopschaal
15200.000vandeprovincieUtrecht (Nebo)kwamgereed.Voorde
karteringvankaartblad J2West (Amersfoort)vandelandelijke
karteringopschaal1s50.000werdendebladen32Cen32Dafgewerkt.Metdeopnamevandebladen32Aen32Bwerdbegonnen.
Noordholland enZuid-Holland tennoordenvandegroterivieren.
Deresultatenvanhetonderzoeknaarhetvoorkomenende
vormingvanpyrietindiversemarieneafzettingeninNederlanden
eenverklaringvoorhetontstaanvanhetknipverschijnselwerden
ineenVoorlopigeWetenschappelijkeMededeling (V.W.M.13)vastgelegd.
VoordebodemkaartvanhetgebiedAnnaPaulownapolderKoegraswerddelegendagetoetstdoerinhetveldopeenaantal
plaatsendegeneseendestratigrafie opnieuwkritischtebezien.
Eindi960kondendebodemgrenzenvrijwelgeheelopcalquesworden
ingetekend.Inhetrapportwordenvoor?londerwerpenbehandeld
diebetrekkinghebbenopsbodemvorming bijkleienveen,aangegevendoormiddelvanrijping,poriënvolume,C/N-verhouding (bij
kleigronden)enhumusvormen,bepaaldaandehandvanslijpplaatjes(bijveen).Voorzeezandgrondenwerdverbandgezochttussen
humusgehaltenvandebovengrond endegebruiksduuralsbouw-en
grasland.Eenlandklassenkaart kwamgereed.Veelaandachtwerd
besteed aandeL.E.I.-gegevens betreffendebloembollen,ditin
verbandmetdewaarderingvanzandgrondenvoorditgewas.Voorts
wordenbehandeld degenesevandejongezeekleiopbasisvan
paleontologische gegevensenaandehandvanC.O.L.N.-gegevens
enigehydrologisch-bodemkundige aspecten.
Inhetkarteringsgebied deZijpewerdnadereaandacht
besteedaandebodemvorminginzeezand (dieinnauwerelatie
staatmethydrologischetoestanden).
Verderwerdendegenese,stratigrafie endeeigenschappenvan
zeezandgronden,ookinruimerverbando.a.dooreenaantal
waarnemingenelders (PolderEierland),onderzocht.

-33Eenaanvangwerdgemaaktmetdekarteringopschaal
1:10.000vandeVierNoorderKoggengelegeninmidden-Westfriesland.Dewerkzaamhedenbestondenuiteenverkenningeneengeologischeenstratigrafischevoorstudievanhetoostelijkdeelvan
hetgebied.Bijhetonderzoekwordtbijzondereaandachtbesteed
aandegeschiktheidvandegrondenvoortuinbouwgewassen.
Hetonderzoeknaardegeneseensedimentatievormenvan
dejongezeeklei,tendeleookvanhetoppervlakteveenende
ouderezeeklei,werdvoortgezet,voornamelijkdoormiddelvan
raaiboringen. Conclusieskondenwordengetrokkenbetreffendede
wordingvanhetnoordelijkdeelvanNoordholland endetoestand
vandekustinvroegertijden.Overhet ontstaanvandeoude
zeekleiafzettingenenhetoppervlakteveenwerdenmededelingengedaaninV.W.M.10.
Tenbehoevevaneenvanhetprovinciaalbestuurteverwachtenopdrachtvooreenbodemkaart1s50.000vanhetnoordelijk
deelvandeprovinciewerdenuitde1;10.000-kaartendenodige
kaartgegevensafgeleid.
Zuid-Hollandtenzuidenvandegroterivieren.
OpduinzandgrondenengeestgrondenvanVoornewerdde
voorkleigrondenbetrouwbaargeblekenschattingsmethodevoorde
gemiddeldehoogsteengemiddelde laagstegrondwaterstandgetoetst.
Uitditonderzoekbleek,datdegemiddeldehoogstegrondwaterstandmetbehulpvanprofielkenmerkenbetrouwbaargeschatkan
worden,alsookdatdegemiddelde laagstegrondwaterstand ongeveer
10à20cmhoger isdandediepte,waaropdetotalereductie
voorkomt.
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In+30grondwaterstandsbuizen opbouw-engraslandwerdengeregeld destandenopgenomen.Deresultatenvandezeopname
gevendeindruk,datdevochtonttrekkingvandeverschillendeakkerbouwgewassen envangraslandveelmeerbepalend isvoordegemiddelde zomergrondwaterstanden,dandehoogtevandeslootwaterstanden.Bijnaastelkaarvoorkomendeakkerbouwgewassenwerden
groteverschillengevondenindegemiddelde zomergrondwaterstanden,hetgeenzoukunnenwijzenopeengeringhorizontaalvochttransport.
Optweebodemtypennl.eenschorgrondmeteenbouwvoorzwaartevan18-25?^lutumeneenschorgrondmeteenbouwvoorzwaartevan25-35/^lutumwerdenop28proefplekkendeopbrengstenvan
suikerbietenbepaald.De+4ton/hahogereopbrengstvande
schorgrondmeteenbouwvoorzwaartevan18-25$lutumisalleenbij
90$betrouwbaarheidsgebied betrouwbaargenoegomvaneenverschil
inopbrengsttussendetweebodemtypentekunnenspreken.Hetgemiddelde suikergehalte endespreidinginsuikergehaltenisvoor
beidebodemtypenvrijwelgelijk.
Op13proefplekkenopuiteenlopendegrondenwerdenuitgebreiderooimethodiekproevenuitgevoerd.Daarbijwerduitgegaan
vanderooimethodetoegepastbijhetP.N.O.-onderzoek vanhet
voormaligeC.I.L.O.envanervaringen,dieinvoorgaandejaren
werdenopgedaanbijsoortgelijke oogstmethodiekproeveninbieten.
Devoorlopigebewerkingenvanhetverkregencijfermateriaalgevendeindruk,dateenvoldoendebetrouwbare ensnelleoogstmethodezalwordenverkregen,dieindekomende jarenzalkunnen
wordengebruikt.

34Andere onderwerpen in"bewerkingzijns Consistentie_-onderzoek; kali- enfosfaathuishouding; doorlatendheidsonderzoek
engewassenopnamë~7 Hieromtrent zijn thansnog geen resultaten
beschikbaar.
De voorlopige resultaten van het onderzoek naar debasenbezattingen enbasenverhoudingen vanrivier- en zeekleigronden inNederland (uitgevoerd in samenwerking met de afdeling
Friesland)werden neergelegd ineenVoorlopige Wetenschappelijke
Mededeling (V.W.M. 11 en11a).
Zeeland.
Van eenaantal standaardplekken (onderzoek bodemvorming
onderbouwland engrasland)wordt sedert het najaar 1958tweemaal permaand de grondwaterstand opgenomen. Opkorte afstand
blijken langdurige verschillen inhet niveauvanhet grondwater
tekunnen optreden.
Bijvroeger inbouwland gelegen grasland is zelfsna een graslandexploitatie van enige tientallen jarendebovengrond nog
meerverdicht danbij oud grasland.
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Tussen sedimentatiemilieu (bepaald m.b.v. diatomeeën)
enveldkenmerken werd nog geenverband gevonden (onderzoek zoute,
brakke enzoete afzettingen).
Bijverschillende afzettingen inZeeland werden relatief hoge
K-fixaties enpercentages open illiet gevonden.Nagegaan wordt
thans of ditverband houdt met het sedimentatiemilieu endeherkomst vanhet sediment.Voor dit doel werd zowel langs deSchelde -Vesterschelde als langs het Hollands Diep - Oosterschelde
eenreeks slibmonsters genomen.
In een deelvanhet dekzandgebied van oostelijkZeeuwsVlaanderenwerden polygenetische profielen aangetroffen.Verschillende gegevens wijzen er op,dat het bovenste dek eerst in
demiddeleeuwen kan zijn ontstaan.Niettemin is doorhumustransport (waarop hetbodemgebruik van invloed schijnt te zijn),
reeds eenuitgesproken bodemvorming geconstateerd. In samenwerkingmet de afdelingMicropedologie wordt naar een verklaring
gezocht. De afdelingMineralogie verleent medewerking aan een
onderzoek naar dewijze van ontstaan vanhet verjongingsdek.
Met de afdeling studiedienst van de Rijkswaterstaat
Directie Waterhuishouding enWaterbeweging teVlissingenwordt
onderzocht inhoeverre erverband bestaat tussen bodemgesteldheid
enplaats van dijkdoorbraak.Veel dijkdoorbrakenbleken tehebben
plaatsgehad oppunten,waarvoormalige kreken het dijktracé kruisen.
Het rapport VochthuishoudingWilhelminapolder kwamgereed.Eennauw verband blijkt tebestaan tussen het lutumgehalte
enhet volumepercentage vocht zowel bijveldcapaciteit (pF 2,3)
alsbijverwelkingspunt (pF 4,2). Goede grondwaterstanden verminderen de verschillen indebodemseries: schor-, onderbroken
schor- en plaatgronden sterk.Erwerd weinigverschil gevonden
tussen de poriënvolumina van de zand- envan de kleilagen.Ondanks dat dringen de plantenwortels veelal niet in de lutumarme
lagen.
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Noord,brabant.
De onderzoekingen naar de relatie tussen dehydromorfologische kenmerkenvande verschillende zandgronden enhunwaterhuishouding werden voortgezet. Het verband tussenbepaalde vochtigheidskenmerken van degronden (crypto-gley)ende gemiddeld
laagste grondwaterstand dat reeds eerdervoor sommige grondengevondenwerd,kon voor andere profieltypen worden uitgebreid. In
West-Brabant waren dit de sterk lemige dekzanden, in Oost-Brabant
degrintzandenvanhethoogterras.
Vanhet voohtonderzoek inde sterk lemige zandgronden
werden de eerste gegevens,n.1.uit het droge jaar 1959verwerkt.
Hieruit bleek dat de gunstige eigenschappen van deze gronden,
vergelekenmet zwak ofniet lemige zandgronden,vooral tewijten
zijnaanhet grote vochthoudend vermogen van deze gronden.Eind
juni 1959>d.usna eenreeds aanzienlijke droge periode,was op
deze gronden geen spoorvanverdroging zichtbaar,noch inde
graangewassen,noch opdeweilanden.De indebodem aanwezige
hoeveelheid vocht bleek dan ooknog aanzienlijk bovenverwelkingspunt te liggen integenstelling tot de zwak enniet lemige
gronden.Voorlopig kanworden geconcludeerd dat de sterk lemige
zandgronden een "normale"droogteperiode zonder bezwaar kunnen
doorstaan.
De nubijna 3jaren durende waarnemingen van een reeks
buizen ophet landgoed "DeWildert"bijEtten (grondwaterhuishouding opgrondenmet IIo lemen inde ondergrond)hebbenvoorlopig onze veronderstellingen bevestigd, dat deze gronden een
zeer sterke fluctuatie ingrondwaterspiegel vertonen, althans
opplaatsenwaar de IIo lemen niet te diep voorkomen. De winterstanden zijn zeerhoogvoor deze inhet landschap relatief vaak
vrijhoog gelegen gronden.Grondwaterstander boven 40cm zijn
geen uitzondering. De gronden blijven ook langnat inhetvoorjaar. Is degrondwaterstand gezakt tot de leem, danwordt inde
leemlaag geenvrijwater meer gevonden. Pas onder de leemlaag
wordt danweer grondwater gemeten,hetgeen vaak pas op 2of3
meter of zelfs meer het gevalis.
Bijhet Liesbos (Breda)werd eenveenlaag tussen twee
loesslagen bemonsterd endoorde afdelingGeologie en Paleobotanie onderzocht.Het pakket afzettingen blijkt twee loesslagen
uit twee koude periodenvanhetWurm tebevatten,met daartussen
eenwarmer interstadiaal. Ookhet veenvalt inde onderste koude
periode,maarhieronderwordt weer eenwarmer interstadiaal aangetroffen. Zoudeze opeenvolging van vier perioden inderdaadbevestigd worden dan zouhet profiel tot eenvande zeerbelangrijke plaatsen in ons land terbestudering van deWürm-ijstijd
behoren.
Onderzoekingen aangaande de chemische samenstelling
vanverschillende profieltypen op zandgronden gaven aanleiding
verschillende aspecten van de fosfaathuishoudingvan deze gronffi
denna te gaan.Tussen het totaal fosiaatgehalte (Pt)vande
'\j$/ I verschillende profiellagen enhet gehalte aan oplosbaar fosfaat
I (P-al)bleek verband tebestaan.Dit verband wasbijdemeeste
profielen rechtevenredig: bij sommige profielen omgekeerd evenl redig.Deze uitkomsten kondennTëtherTëïï~v7ürden"totverschil1"Tendeprofieltypen. Bijde gronden met eenrechtevenredig verband iftlësenbeide grootheden konden groteverschillen infosfaat-
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oplosbaarheid bij eenzelfde fosfaatgehalte,berekend ophetgehalte aan organische bestanddelen, gecorreleerd wordenmet ijzerloze
humuspodzolen en ijzerrijke zwak humeuze bospcdzolen.Enigeresultatenwerdenneergelegd ineenVoorlopigeWetenschappelijkeMededeling (V.W.M.15).
Het gloei-onderzoekvan zandgronden werd ini960toegepast op lakprofielen.Het gloeien vanprofielstrokenwaarbijde
oorsprontelijke samenhang vanhet bodemmateriaal zoveel mogelijk
bewaard blijft levert nieuwe mogelijkhedenvanprofielstudie.Inzichten inde ophoping enhet in oplossing gaanvanhet ijzer
doorbodemvormende processen,kunnen opdeze manierwordenverruimd. Ook kanhet aandeel,dat dewortelstelsels opde verdeling
vanhet ijzer inde gronden leveren onderbepaalde omstandigheden
uitvoeriger worden bestudeerd.
Een onderzoek waarvoor nog slechts voorbereidend werk
werd gedaan betreft het regeneratie-verschijnsel in zandgronden.
In zijn totaliteit omvat dit regeneratieverschijnselverschillende aspecten.Het betreft o.m.de oplossingvanhumeuze prcfieldelendoor een jongere vegetatie,de stilstand inbepaalde degradatie-processen onder verdwijning van dekarakteristieke pedogenetische kenmerken van deze degradatie endemicro-morfologischeveranderingen inde samenstelling van dehumusna migratieprocessen.
Voor de ledenvan de Stichting "MaaskantsWelvaren"werd
de globale tuinbouwgeschiktheidskaart voorhet rivierkleigebied
vanmidden-Nederland toegelicht.Medewerking werd verleend bij
het onderzoek van Prof.Dr. C.H. Edelman naar debodemkundige landschapsontwikkeling inde gemeente Haren enbijde opgravingswerkzaamhedenteEsch (Romeins)enHaps.
Limburg.
In samenwerking met Cultuurtechnische Dienst enProvincialeWaterstaat Limburg werd vanhet Lollebeekgebied eenvochtkaart samengesteld, waarin kwantitatief dehoeveelheid vocht is
vastgesteld, die indeverschillende gronden aanwezig is (afhankelijkvan de hoeveelheid beschikbaar vocht indebewortelde laag
ende leverantie uit het grondwater indeverschillende stadia van
het groeiseizoen). Het is opdezewijze mogelijk gebleken eenbevredigende uitdrukking tekrijgen van de totale vochthoeveelheid
van degronden.Aanhet resultaat van dezekaart ligt deverwerkingvan eenuitgebreid cijfermateriaalvan pF-gegevens,grondwaterstandsmetingen en intensief bewortelingsonderzoek tengrondslag.Het ligt indebedoeling deze kaart inde loopvan1961met
beschrijving voor publikatie gereed tehebben.
Inhet gezamenlijk onderzoek methet Geologisch Bureau
teHeerlen richtte zichde studie vooral op;
1.Het voorkomen ende aard van de fossielebodems indepre-kwartaire formaties.
2. De samenstelling van tectoniek enbodemgesteldheid. Hierbijkomenuit debodemkaarten zeerfrappante resultaten naarvoren.
Inhet onderzoek van de fossiele profielen echter istot nutoe
slechts zeerweinig resultaat verkregen.Het blijkt een zeeringewikkeld en complex probleem te zijn,waarvoor een speciale studieopzet nodigis.
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Erosie inhet Zuidlimburgse heuvelland treedt van tijd
tot tijd in sterkere mate op,aoalsbijde zware regens inhet
voorjaar van i960na devoorafgaande zeerdroge tijden.Naast de
kwalitatieve schatting van de erosiegevoeligheid zoals die inde
karteringen van Ransdalerveld enMunstergeleen-Schinveld zijnopgenomenvoor de loessleemgronden,is getracht eenmeerkwantitatieve indruk te krijgen omtrent de gevolgen van de erosie.Het
directe effect van de erosie ishet geheel ofgedeeltelijkverdwijnenvan dehumeuze bovenlaag met de plantenvoedingsstoffen
vandehellinggronden ende afzetting daarvan inde colluviale
laagten.Inonderstaande tabel met gemiddelde analysegegevensvan
een zeergroot aantal percelen, isweergegeven, dat de erosie
vooral van invloed isophet gehalte aanhumus enP-citroen. De
geringe beweeglijkheid vanhet fosfaat,dat indebovenste bodemlaag opgeslagen blijft endaarmee door erosie kanverdwijnen,
blijkt uit dit overzicht
c

"1

/ohumus

K-geh.0,001$

P-citr.0,001$

Plateaugronden

2,0

16

21

Eroderende hellinggronden

2,0

16

19

Colluviale dalgronden

2,2

16

25

Kali daarentegen ismeerbeweeglijk en spoelt zeer snel
uit naar de ondergrond, zodat inalle gronden snelhetevenwichtspunt bereikt is.Stikstofgehaltenblijkenvooral inde colluviale
grondenhoog te zijn.Ondanks het achterwege blijvenvan stikstofbemestingen komt opdeze gronden regelmatig legering vande
granenvoor, speciaalwaar accumulatie van erosiemateriaal heeft
plaatsgevonden.

12. SPECIALISTISCH ONDERZOEK.
Bodemclassificatie.
Na toetsingwerden erinhet schemavoor Bodemclassificatie enige wijzigingen aangebracht.Dit systeem van classificatie,waarvan inhet bodemclassificatienummervanhet LandbouwkundigTijdschrift 71 (1959)» dec. (737-743)? reeds melding gemaakt
werd,wordt thans tot een omvattender enmeer gedocumenteerde publikatie bewerkt.
Deze zalwellicht inde loopvan 1962kunnen verschijnen.Belangrijk isdeze classificatie niet alleenvanwege degeboden inventarisatie enindelingvandeNederlandse gronden,doch
vooral door dewijze waarop (volgensmorfometrische kenmerken)
wordt ingedeeld. Toegepast wordt deze indeling reedsbijdekarteringvan Nederland op schaal 1s50.000(Kaartbladenkartering).
Voor de legendavan deze kaart vormt deze classificatie degrondslag.
Kaartcoördinatie enlegenda(50.000-kartering).
Zie hiervoor hoofdstuk 9« De karteringen van Nederland.
Hydrologie.
De grondwatertrappenindeling voor de 1s50.000-kaart
(gt-indeling)werd vastgesteld. Het iseen indelingsschema voor
declassificatievan de grond naar de ligging vanhet grondwaterpeil t.o.v.het maaiveld. De klassen vanhet indelingsschema,
grondwatertrappen ofGt's,zijngedefinieerd doorbepaalde typische grondwaterstanden, hoofdzakelijk degemiddelde laagste
grondwaterstand, met daarnaast de gemiddelde hoogste grondwaterstand.Tot eenbepaalde grondwatertrap worden al die grondengerekend waarvan de gemiddelde laagste grondwaterstand (plusdaarnaast eventueel de gemiddelde hoogste grondwaterstand) ligt tussenbepaalde voor die grondwatertrap vastgesteldexraarden.
De typische grondwaterstanden (gemiddelde laagste en
hoogste grondwaterstand)moetenbijde kartering geschat worden
aandehand van profielkenmerken,die iets omtrent de grondwaterstanden zeggen.Er isdaarom veel onderzoekwerk verricht naar
hetverband tussen profielkenmerken engrondwaterstanden (zie ook
hfdst. 10Regionaal Bodemkundig Onderzoek). Afhankelijk vande
aardvan de grond envanhet grondwaterregime kunnendezeverbandenvangebied tot gebied variëren.
Zoveel mogelijk zal opde 1s50'000-kaartvan elkkaartvlakje of onderdeel ervan,de grondwatertrap worden aangegeven.
Het doel ervan isdat een indruk gegeven wordt vande dieptebenedenmaaiveld,waarop zich de grondwaterbeweging afspeelt.
Uiteraard kan dit slechts een zeerglobale indruk zijn.
Mineralogie.
Het onderzoek naar demineralogische karakterisering van
de Nederlandse dekzandenwerd voortgezet enuitgebreid met analysesvanmonsters vnl. vanNoord- enMidden-Nederland. De resultatenbevestigden de reeds eerder verkregen indruk dat deverschillen tussen jong en oud dekzand doorgaans klein zijn.Grotereverschillenwordengevonden indienmendekzanden vergelijkt vanver-
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schillende gebieden (ongeacht oud of jong dekzand).Vermoedelijk
houdt demineralogische samenstelling vandekzand nauw verband
met de ondergrond. De dekzanden hebben dusniet het Noordzeebekken alsgemeenschappelijk oorsprongsgebied gehad.
Omhet al danniet essentieel zijnvande verschillen
tussen jongt.o.v. oud dekzand te toetsenwerd eenprofiel bij
Garderen gedetailleerd bemonsterd (5lagen in10-voudigeherhaling per laag)engeanalyseerd. De resultaten wezen inditgeval
inde richting "niet-essentieel" en zullennognader statistisch
wordenverwerkt.
Een dekzandprobleemuit deGelderse Vallei (Afd.Geologie enPaleobotanie)werd apartvan het algemene onderzoekbehandeld.Devraagwas of lokale dekzanden afkomstig vande Utrechtse
Heuvelrug onderscheiden kondenwordenvan de regionale dekzanden
uit het centrale en oostelijke deel van deGelderse Vallei.Het
resultaat was dat het gevondenverschil tussenbeide groepenverklaard konworden uitverschillen ingranulaire samenstelling en
inhet gehalte aan zware fractie, zodat verschillend oorsprongsgebied alsverklaring niet waarschijnlijkis.
Monsters Oude Zeekleiwerden onderzocht op sulfiden
(Afd.Noordholland)met alsresultaat dat inallemonsters pyriet
(PeS2)werd geconstateerd, terwijl in sommige monsters het monosulfide (PeS)gevondenwerd inwisselende hoeveelheden.Morfologisch te onderscheiden pyrietmodificatieswerde^microscopisch
niet vastgesteld. Dewaargenomen deeltjes waren alle ongeveer
bolvormig.
Voor Ir. J.C. Papewerd onderzocht inhoeverre eenmineralogische steunkonwordenverleend aande geologische interpretatie van eengedetailleerd opgenomen lengteprofielbijBrummenVoorst. Zowel zware alslichte mineralen-onderzoek leidde totde
uitspraak dat slechts een deelvan deveronderstellingen van
Dr. G.C.Maarleveld konworden gesteund.De interpretatie "rivierzand"werd volledig doorhetmineralogisch onderzoekbevestigd.Andere onderscheidingen echterwaren onderlingmineralogischniet te scheiden (tekleine steekproeven),waren als geheel
genomenniettemin duidelijk verschillend van rivierzand.
In samenwerking met Dr.G.C.Maarleveld (Afd. Geologie
enPaleobotanie)enDr.Ir.P.K.J.van derVoorde (Afd. Utrecht)
werd een onderzoek ingesteld naarvoorkomen en ontstaanswijze van
doorkalkverkitte zanden inhet Preglaciaal.Het bleek dat deze
afzettingen 30-4-0$enmeer carbonaat bevatten.Hoewel op sommige
plaatsen eenduidelijke correlatie bestaat tussen carbonaatgehalte engehalte aan zware mineralen is dit inhet algemeen niet het
geval, zodat over de ouderdom van de kalkafzettingnognietsdefinitiefs valt te zeggen,De indruk isvoorts dat het carbonaat
slechts gedeeltelijk CaC03 is endat daarnaast nog andere carbonatenvoorkomen,naar de samenstelling waarvan noggezocht wordt
daarhet eenbijdrage kanbetekenen tot het algemene probleem
van degedragingen, soorten,enz.van carbonaten indebodem.
Een sinds langwaargenomen dochvrij zeldzaam voorkomend
mineraal Viridin (mangaan andalusiet) inpleistocene zandenwerd
in samenwerking met Dr.van derPlas (Laboratorium voor Regionale
Bodemkunde,Mineralogie enGeologie van de Landbouwhogeschool)
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naderonderzocht.HetbleekeeninNederlandse afzettingennog
nieteerderbeschrevenmineraaltezijn,waarvanhetvoorkomenin
sedimentenvanbelangkanblijkentezijnvoordebepalingvan
hetoorsprongsgebied.MetDr.vanderPlaswerdeenartikelhierovergeschrevenvoorGeologie enMijnbouw.
GeologieenPaleobotanie.
Voormineralogischonderzoekwerdwederomeenaantaltypischjongeenoudedekzandenverzameld.Uitonderzoekvande
grovecomponentenvandezandenbleek,datveeldekzandenvoor
tenminsteeenbelangrijkdeeluitzandengevormd zijndieslechts
overkorteafstandverplaatst zijn.ZobevatteninnoordelijkNederlanddedekzandenveelcomponentendieaanglacialeafzettingenontleend zijn (zieookAfd.Mineralogie).
Opverschillende plekkenkonwordenaangetoonddatdeom
deheuvelsvoorkomendevrijhogedekzandgordelnogindeJonge
Dryastijdgevormdwerd.Delagergelegendekzandenwarenindie
tijddoordevrijvochtige omstandighedenreedsvooreengroot
deeldoorplantenvastgelegd.
Uitmetingenvanzandlaagjes,dekzandruggen,etc.blijkt
t.a.v.dewindrichtingdatdewinddiedezandenafgezetheeft
vanafeindePleniglaciaalB (+12.000v.Chr.)vannoordelijke
richtingovernoordwest-westXOudeDryastijd+11.300-10.400
v.Chr.)naarzuidwestelijkerichting (vanafMidden-Aller$/d
+9»300v.Chr.)gekrompenis.
Nagegaanwerdofhetontstaanvanlageparaboolduinen
gebondenisaaneenzeerkoudklimaatofslechtsaanspaarzame
vegetatie.UitonderzoekinMarokkobleekdatspaarzameplantengroeibepalendisvoordezevormen.
Deverbreidingvankalkplatenindegestuwdepreglaciale
afzettingenwerdverdernagegaanenhetblijktdatditverschijnselveelminderzeldzaamisdanaanvankelijkgedachtwerd.In één
gevalkonwordenaangetoonddatdeafzettingwaarindekalkplaten
voorkomenvanRiss-ouderdomis.
Terreinonderzoek inGaasterlandhadtotresultaatdat
aangenomenmoetwordendatmenhiernietmeteindmorenestemaken
heeft,zoalsnogaleensindegeologischeliteratuurvermeld
staat.DeheuvelsvanGaasterland ennaasteomgevingzijnslechts
bekleedmetkeileem,terwijldekernuitaldannietduidelijk
gestuwdpremorenaalzandbestaat.Veelgeïsoleerdliggendeheuvelshebbendevormvaneendrumlin.
Tijdenslezingenwerddeideenaarvorengebrachtdat
hetlandijsMidden-NederlandvanuitdeNoordzeeviahettoenmaligeRijn-enVechtdalbereiktheeft.Hiervoorpleito.m.hethogegereaantalNoorweegse zwerfstenenindekeileemvanMidden-NederlanddanindievanNoord-Nederland.HetnoordoostenvanNederlandzoueerstlaterdoorhetlandijsbereikt zijn.Noord-Nederlandmoetvolgensdezetheorieeentijdlangeenijsvrijgebied
geweest zijnomringddoorlandijsvandeNoordzee,Noordholland,
hetVechtdalendelandijsmassavanNoordwest-Duitsland.Mogelijk
zijnhetGaasterland endeandereterreinverheffingennoordelijk
vanhetOer-Vechtdal,doordeuitdeNoordzeekomendeijslobals
zwakke stuwwal (glaciale storingszone)gevormd.HetGaasterland
zoudusnietvanuithetnoordendochuitzuidelijke richtinggevormdzijn.

-41Demethodenomdevormenafrondingsgraadvangrinden
zandtebepalenwerdenbestudeerd.Hetblijktdatomdeafrondingsgraad tebepalenhetsnelstmeteenvisueleindelingin4
groepengewerktkanworden.Devormkanbepaaldwordendoorhet
metenvandea-enb-as.
Micropedologie.
1.Relatiestructuur-bodembiologie.
Opslibbevattende Zeeuwseslikkenblijkenbijebveel
stabieleexcrementen (vermoedelijkvooraldoorwormachtigedieren)
tewordengevormd;nadevloedtreftmendezeexcrementjesalthansinzeergrotehoeveelhedenvolkomengaafopdelaagwaterlijnaan.Ookbleek,datdoordeactiviteitvandiediereneen
grootdeelvanhetgangenstelseldatmenindeondergrondenvan
deingedijktegrondenaantreft,reedsbuitendijkswordtgevormd.
Bijeenstructuuronderzoek opderivierleemgrondenin
Z.-Limburgbleek,datdestructuurvanB-horizontenvanhogebruinerivierleemgrondenvolkomenkanworden"opgelost"doordeactiviteitvanbodemdieren.Vermoedelijkkunnenallerleikleineredieren,zoalsmiljoenpoten,mijtenenspringstaartenvanuitwormgangenenscheurendegrondperforerenofopenenwaardoortot+1m
diepteeenzeerporeuzestructuurkanontstaan.
DankzijeenZ.W.0.-subsidiewashetmogelijktebeginnenmetdeclassificatievanexcrementvormvanbodemdierenenmet
proevenoverdemorfologischeveranderingenaandieexcrementen
onderverschillendemilieu-omstandigheden.Eeneersterapport
overderesultatenwerdaanhetZ.W.0.uitgebracht.
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2.Micropedologische onderzoekingent.b.v.detuinbouw.
Erwerdenaanwijzingenverkregendatdebewortelingvan
hetaardbeirasJucundaopzandgrondennauwsamenhangtmetstructuurverschillenenmogelijkhumusvormen.Daarhetonderzoeknog
langnietvoltooid is,kanermomenteelnietsverderoverworden
medegedeeld.
Uithetmorfologisch structuuronderzoek ophetproefveld
"Plantklaarmakenvandegrond" (StichtseFruittuin,Werkhoven)
bleeko.m.datopdezestroomgronddeplantgatenbooreenintensievemengingenverfijningvandegrondveroorzaakteneenzeer
heterogeenporiënstelseldoetontstaan.Dehydraulischegrijper
daarentegenperstdegrondingrotekluiten.
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Inhetkadervanhetzwartveenonderzoekwerdenvele
proefveldenonderzocht.Devoorlopige conclusie isdattoevoeging
vanzwartveenoftuinturfdeporositeitvandegrondduidelijk
verhoogt,vooraldeniet-capillaireporositeit.Destructuurstabiliteitisdoorgaansenigszinsverhoogd.Hetzwartveenspeeltvermoedelijkeenzuivermechanische rolbijdestructuurverbetering;
hetwordtnietindebodemmassaopgenomen,dochblijftinscheuren
enrondomstructuurelementjesalsfijnestukjeszichtbaar.
3«Slijp-enmeettechniek.
Inhetverslagjaarwerdengrotevorderingengemaaktmet
deimpregnatie-enslijptechniek.MethetimpregnansVestopal-H
(onverzadigdepolyester)zijnwenuinstaatslijpplatenvan
15x8cmengemiddeld15mudiktetevervaardigen.Voorditprocédédatnoguniekisindewereld,moesteennieuwezaag-en
slijpapparatuuringebruikwordengenomen.

42
Alsgevolgvan deze ontwikkeling zijnwe begonnen met de
kwantificeringvan slijpplaten (micromorfometrie). Bijvolumemetingen aan slijpplaten met het Zeiss-integratieoculairblekendiverse factoren van invloed opde betrouwbaarheid van demetingen,
t.w.s dikte vanhet preparaat,heterogeniteit,krimp (metname
van organische stof), gebruikte vergroting enhet aantalherhalingenvan demetingen.Het isdebedoeling in1961 veel aandacht aan
demicromorfometrie tebesteden.
Bijhet onderzoek vande relatie beworteling/structuur
bijde aardbei werd medewerking verkregen vanhet R.T.C,voorBodemaangelegenheden bijdebewortelingsopnamen,terwijlDr.Seinhorst vanhet I.P.O.aaltjesanalysesvoor dit onderzoekverricht.
Bijhet onderzoek van zwartveenproefvelden inNoordholland werd
1 nauw samengewerkt met Ir.Knoppien.
Bijhet Z.V.0.-onderzoekverkregen we medewerking van
Dr.v.d. Drift c.s. (i.T.B.O.N.)endeheer Joekel (Entomologische Afdeling vanhet Zoölogisch Museum te Amsterdam).
Fysische en chemische bodemkunde.
Met behulp van de extractiemethode met 25$HCl werden
voorverschillende bodemeenheden inde provincie Limburg Si0 ? ,
Fe ? 0, enAL?0-,-gehaltenbepaald. De bodemtypenwerden ingedeeld
naardemorfologische karakteristieken van debodemprofielen,
waarin aard vanmoedermateriaal en profielontwikkeling debelangrijkste factoren zijn (volgens Riecken en Smith,1949)« Op
dezewijze werden eveneens verschillende andere bekende bodemtypengeanalyseerd, alsmede eendrietal profielen (podzol,terra
fusca engleygronden)met sterk uitgesproken verschillen inde
opeenvolging der lagen.
Vegetatiekunde.
De inrichting van een randgatenponskaartensysteem vroeg
vrijveel tijd.Verwacht wordt dat het echter inde toekomst een
efficiënter gebruik vandebasisgegevens mogelijk zalmaken.Behalve de plantesoorten werden ookmilieufactoren, zoals gegevens
overbodem enhydrologie, eengrove indeling inhet klimaat,gegevens over dewijze vanbodemgebruik gecodeerd.Voortswerd apparatuur ontworpenvoorhet vereenvoudigen vanhet makenvanvegetatie (enandere)tabellen.Hiertoe werd met de Landbouw-fysischtechnische Dienst contact opgenomen.Hoewel wat duurblijkt uitvoering wel mogelijk.De tebesparen kostenkunnen echter enorm
zijn.Met andere instellingen,die tabellen maken, zal overleg
worden gepleegd.
Gerapporteerd werd over debodem- en vegetatiekartering
vanhetMilitaire oefenterrein Ossendrecht,overhet onderzoek in
de grove dennenaanplantingen ophet Kootwijkse Zand enbetreffendehet onderzoek ophet landgoed "De Stippelberg (Rips). Delaatste twee studies,alsmede dievan deminderverafgewerkte objecten Chaam,Erp enHeeze werden uitgevoerd in samenwerking met de
Afdeling Bosbouw van de Stichting voor Bodemkartering.
Deze studies tonen duidelijk aan,dat devegetatie,behalve buiten de grond gelegen factoren, eigenschappen van debodem
indiceren kan, dievan groot belang zijnbijde groeiplaatsbonitering.Met name blijkt opde gronden,die vooral door debodemkartering en deels ook doordevegetatiekartering als vochtigworden
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gekarakteriseerd, eenaanzienlijk verschil inboomhoogte (boniteit)
voor tekomen.Binnen deze vochtige grondenblijkt de boomhoogte
vrijnauw tecorreleren met devegetatie, ingedeeld opgrond van
indicatoren van "mineraal-rijkdom".
Naar aanleidingvan deze resultaten zalgetracht worden
deze mineraal-iijkdom ook door chemische analyse aante tonen.Tezamenmet het hoofd van de afdeling Bosbouwwerd betreffende dit
onderzoek endevoorlopige resultaten daarvanbegin 1961 aande
dienstvergadering van de Stichting voor Bodemkarteringverslag
uitgebracht.
Aande kartering en afwerking vanboscomplexenopdeVeluwe en inde Achterhoek werd voortgewerkt.Debewerking vanhet
Speulderbos isver gevorderd. Begonnenwerd aanhetMastbos bij
Breda,eenvegetatiekaart kwam inconcept gereed. In samenwerking
met deheer E.Hennipman te Leidenwerd eenverzameling van opde
bodem groeiende korstmossen aangelegd, die nog geleidelijk zal
worden uitgebreid.
Dit jaarwerdweermedewerking verleend aanhetwerk van
deAfdeling Landclassificatie inNoord-Limburg. Rapporten over
hetvegetatiewerk in1958en1959 kwamen gereed. Met behulp van
frequentie van correlatie met vegetatietypen bleek het mogelijk
debodemtypen vegetatiekundig te typeren.Deverschillen in klimaat tussen 1958en1959kwamen duidelijk tot uiting inderesultaten.Hakvruchten engraanvruchtgemeenschappenkondenwordengeparallelliseerd.
Enige correlatie was aantoonbaar tussen opbrengstenbinnen éénbodemtype en omgekeerd met verschillende vegetatietypen.
De hoeveelheid gegevens isechter voor dergelijke conclusies
voorlopig teklein,geziende enorme spreiding inde opbrengstgegevens.
In zuidoost-Drente werd een proef genomen met het maken
van eenvochttrappenkaart metbehulp vankenmerken, ontleend aan
deakkeronkruidvegetatie enhet reliëf opveenkoloniale gronden.
Dit geschiedde opverzoek van de plaatselijke karteringsleider
opgrond van de overweging, dat inhetbodemprofiel geen bruikbare
vochttrap-kenmerken kunnenworden gevonden.De resultaten worden
uitgewerkt en schijnennaar omstandigheden redelijk tevoldoen.
Voorts zijvermeld demedewerking,verleend aande
S(tichting)O(nderzoek)L(evensgemeenschappen) bij een onderzoek
aanhetvenvan de "Goudberg"bij Strijbeek; aanhet R.I.V.O.N.
bijhet onderzoek opElspeetse enGinkelse Heide,het aanleggen
van enkele nieuwe permanente proefplekken indeBiesbosch insamenwerking met Staatsbosbeheer.
Een initiatief werd genomen tot het aanpakkenvanhet
probleem vanhet ontstaan van CaCOJ insedimenten met behulp van
C14-onderzoek;twee oriënterende monstersrivierkleiwerdeninmiddels onderzocht.Vermoedelijk ca. QOfovan de Cuit het carbonaat bleek ouder dan 25-000 jaar.Het onderzoek wordt voortgezet.
Tezamenmet Dr.Ir. L.J. Pons (Afd.Noordholland).werd
eenartikel inconcept gereedgemaakt betreffende rijping enbodemclassificatie.
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Het hoofd van de afdeling promoveerde op 12 februari
I960aande Landbouwhogeschool teWageningen ophet proefschrift,
getitelds "De Brabantse Biesbosch.Een studie vanbodem envegetatie van een zoetwatergetijdendelta".De toekenning vande
graad "doctor inde landbouwkunde"geschiedde met lof.Deze dissertatie verscheen tevens alsV.L.O.no.65.20 eninde reeks
Mededelingen van de Stichting voorBodemkartering, Bodemkundige
Studies4»
Historische Geografie.
De inDrente,Gelderland enBrabant verzamelde gegevens
overdenederzettingsgeschiedenis van de zanddorpenwerdengedeeltelijkverwerkt ineenartikel over demorfogenese van dezanddorpenvoorhet congresnummer vanhet Tijdschrift van het Koninklijk
Nederlands AardrijkskundigGenootschap.Veel gegevens,die hierin
wegens de ruimtelimiet niet kondenworden benut, zullenwordengepubliceerd in een studie over de essenvanhet KerspelRolde.
Het ophet Archief enKadaster van 's-Hertogenboschverzamelde materiaal overEsch enHaaren,benevens onderzoek ter
plaatse,gaf eenbevestiging van onze opvatting, dat de oorspronkelijke nederzettingen zeerklein zijngeweest en in eengroot
aantal.Voor zover denatuurlijke toestand zulks toeliet,kwamen
zijopbetrekkelijk korte afstand van elkaarvoor.De uitbreiding
van dekerkdorpen,waar zichvele middenstanders tussende boeren
vestigden,kon reedsworden geconstateerd inde 17e eeuw.De
grootste concentratie vond echter plaats na de Franse tijd en
vooral inde 20e eeuw.
Diatomeeënonderzoek.
Uitgebracht werden de rapporten 36tot enmet 43» Dit
betreft; Onderzoek kalkgyttjaNoordholland, milieubepaling (36)
Milieubepalingen kleienNoordholland (37> 38)
Milieubepalingen ZW-Nederland (39)
Milieubepalingen inverband met K enMg-bezetting (40)
Milieubepalingen laklagen indeTieler- enBommelerwaard (41)
Milieubepalingen Noordpolder Berkel (42)
Milieubepalingen van diverse plaatsen inverband met
pyrietgehalte (43)
Landclassificatie voor Akker- enWeidebouw.
Het ontwerpvan de globale bodemgeschiktheidskaart voor
akker- enweidebouw opbasis van debodemkaart van Nederland
1s200.000 ende bijbehorende,begin i960gereed gekomen concepttekst werden behandeld intwee vergaderingen door een z.g. Toetsingscommissie,benoemd doorhet Bestuur.De besprekingen richtten zichuiteindelijk vooral opdewijze van presentatie vanhet
materiaal en dewijze vanpublikatie.
Naar aanleiding vande discussieswerd de tekstgedeeltelijkherzien.Herzieningenvan de concept-geschiktheidskaart
warennodig alsgevolgvanveranderingen indebodemkaart.
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De concepties van de"beoordelingsschalenvoor akker-en
weidebouw,die toegepast zullen wordenbijde landclassificatie
voor de kaartbladenkartering 1;5O.00O,werden naderbesproken en
getoetst,mede aan dehand van de toepassing bij enige proefkarteringen. Zijzullenbinnenkort,voorzien vanvoorbeelden, definitief vastgesteld kunnenworden.
Inverband met het ontwerpen van eenmethode voorinschattenvan gronden inhet landelijk landclassificatieraamwerd
doordeWerkgroep Bodemgeschiktheidsclassificatie deDuitse "Bodenschätzung" kritischbesproken enwerden tezamenmet tweeDuitse deskundigen diverse Nederlandse gronden bezocht.De Werkgroep
meent opdenduur tot eenhanteerbare,doch theoretisch betergefundeerde schattingstabel voor deNederlandse gronden tekunnen
komen. Eenvoorlopig idee van deze tabellen, gesplitst naarakker- enweidebouw, opgesteld inverslagjaar,wordt thans verder
ontwikkeld.
Verslagjaar ishet laatste vande eerste 5 - J a r ig e onderzoekperiode van deWerkgroep. Inverband hiermede werd het maken
vanvoorlopige proefbegrotingen gestaakt^ het voorlopig overzicht
voorhet temaken landelijk classif'icatieraam omvatte toen 29
landklassen uit 7typegebieden. De aandacht richtte zich daarna
vooral opdewijze van samenstellen vanhet eindrapport ende
daarbijbehorende definitieve proefbegrotingen over de eerste 5 jarige periode.Met name doorhet L.E.I.werd veel aandachtbesteed aande opstelling van detabel van economische constanten,
dievoor de definitieve proefbegrotingen gebruikt worden. Gepoogd
wordt het genoemde eindrapport met een samenvatting van alle over
5 jaarverzamelde gegevens in 1961 af teronden.Ultimo verslagjaarwarenvan vrijwel alle L.E.I.-bedrijvende karteringengereed enwas het L.E.I.gereed met deverslaggeving van detechnische gegevensvan de L.E.I.-bedrijven over oogstjaar1959«
Overlegd werd gepleegd over de keuze van en devoorbereidingenvoorhet onderzoek in eenaantal nieuwe typegebieden inde
tweede 5-jarige periode (l96l-'65).
Debovengenoemde onderwerpen werden tendele ookbehandeld endoor deWerkgroep toegelicht in eenvergadering vande
Contactcommissie Bodemgeschiktheidsclassificatie.
De resultaten van de opbrengstbepalingen d.m.v. taxaties
enproefoogsten, die In 1959 in zomertarwe inhet Land vanMaas
enV/aal (rivierklei)werdenverricht,tonen eenduidelijk hogere
produktie opde kalkrijke dan opdevergelijkbare kalkarme gronden. In1958werd terzake geenverschil gevonden.
Bijde opbrengsttaxaties enproefoogsten opverschillendebodemtypen ini960werden vrij ernstige moeilijkhedenondervondenvan de slechte weersomstandigheden tijdens de oogsttijd.
Het programmawas indeDrentse Veenkoloniënbeperkt tot suikerbieten (laatste jaar;Afd. Drente), werd inde rivierklei (Land
vanMaas enV/aal)uitgebreid met haver en suikerbieten (in1958
en1959alleen zomertarwe) enbetrof op de rivierleem- enstuifzandgronden van N.-Limburg v/eerrogge,wintertarwe, suiker-en
voederbieten (vijfde enlaatste jaar).
Voorts werden op de Zuidhollandse Eilandenvoorde
eerste maal opbrengstbepalingen in suikerbieten (Afd.Zuid-Holland)en ook eenuitgebreide serie rooimethodiekproeven inaardappelen opuiteenlopende gronden uitgevoerd. De eerste indruk
isdat uit de gegevens van de rooimethodiekproeven wel eenvoldoende betrouwbare entegelijk vrij snelle oogstmethode naar
voren zalkomen.
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Opde zwaardere rivierleemgronden inN.-Limburgwaren in
I960degemiddelde opbrengsten het hoogst van alle onderzoekbaren.
Waarschijnlijk als gevolgvan de ruilverkaveling lijkt de produktiecapaciteit van de zware,grijze rivierleemgronden inditgebied inde afgelopen jaren te zijngestegen.Voorts tonen de cijfers over 5jaar dat,hoewel de gemiddelde opbrengsten van jaar
tot jaarvariëren,de opbrengstverhoudingen tussen de diversebodemtypen onderling ingrote lijnenblijvenbestaan.
De graslandvegetatieopnamen, die in 1959 op de structuur-vochtproefplekken inde Tielerwaard werdenverricht,werden
uitgewerkt en invoorlopige vorm vastgelegd. Dit onderzoek werd
ini960nietvoortgezet.Naar debepalingvande geschiktheid
voor grasland zal in dekomende jaren echter grote aandacht uitgaan.
Eenuitgebreide overzichtsstudie,mede aandehand van
de literatuur, over de ervaringen enmethodieken bijdebodemgeschiktheidsclassificatie kwam gereed (V.W.M. 14).
Tuinbouw.

i^
m^

Het aantal fruitteeltproefplekken opde zwarerivierkleigronden is inhet afgelopen jaarmet 11uitgebreid tot totaal43«
Bijdeverwerking van de grondwaterstandsgegevens bleek dat op
eenaantal proefplekken ondanks drainage periodiek schijnspiegels
optraden.Het optreden der schijnspiegelshad meestal eenongunstige invloed opde ontwikkeling dervruchtbomen.
InI960werd doorde Stichtingvoor Bodemkarteringen
het Proefstation voor de groente- enfruitteelt onder glas insamenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst een proefplekkenonderzoek bijdevroege stooktomatengedaan.Door tellen van
het aantal gezette enhet aantal geoogste vruchten op enige data
werd een indrukverkregen over produktiviteit envroegheid.De
indrukwerd verkregen dat de hoogte van de grondwaterstand een
belangrijke invloed opdevroegheid kanhebben.
Inhet afgelopen jaarwerd de globale bodemgeschiktheidsen tuinbouwkaart van Zeeland met rapport gedrukt.
De globale bodemgeschiktheids- en tuinbouwkaart ende
globale bodemgeschiktheidskaart voor de teelt van asperges van
Limburg met bijbehorend rapport kwamenvoor druk gereed, terwijl
eenbeginwerd gemaakt met devervaardiging vande globale bodemgeschiktheids- en tuinbouwkaart vanGroningen.
Bijhet samenstellen van de globale bodemgeschiktheidskaart voor deteelt van aspergeswerd medewerking verleend door
Ir. A.A. Pranken, onderzoeker bijhet Proefstation voor degroenteteelt indevolle grond,gedetacheerd bij de proeftuin te Venlo.
Het groenteteeltonderzoek onder glaswordt gedaan met
het Proefstation voor degroenteteelt en fruitteelt onderglas in
samenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Bosbouw.
Het reeds jaren lopende onderzoek naarhet verband tussenbodem engroeivan de grove den inNoordbrabant werd voortgezet.Het leekwaarschijnlijk,dat binnen de groepvan dehumuspodzolen inbepaalde gebieden degrondwaterstand een belangrijke
groeibepalende factor is.Waarschijnlijk speelt hiernaast ook de
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vegetatiekunde).
Opgrondvandezeenandereproefresultatenkoneenlegendawordenopgesteld,dienaaronzeervaringbijdekartering
vanhetMastbos (Breda)redelijkvoldeedaankarteertechnische,
bodemkundige enbosbouwkundigeeisen.
Degedurendedriejaarlopendetwee-maandelijkseopname
vandewaterstandtenbehoevevandebosbouwkundigebeoordeling
vandez.g.nattestuifzandenwerdbeëindigd.Bijeenvoorlopige
bewerkingvandegegevensbleekhetverbandtussenboomgroeien
waterhuishoudingallerminstduidelijk.

-4813.DEOPDRACHTKARTERINGEN.
Desedert1959opgetredensterke stijgingva.nhetaantaluitgevoerde opdrachtenennieuweaanvragenisinI960t.o.v.
hetjaar1959nietindiematedoorgegaan (zietabel 1).Welwas
detotaalgekarteerdeoppervlakteweerenkeleduizendenhectaren
groter.
Geziendeongunstigeweersgesteldheid inI960isdestijgingvandegekarteerdeoppervlaktevergelekenmet1959zeerbevredigend.Dooreenverderevereenvoudiging enuniformiteit inde
opzetvandeveld-enkaartlegenda's,alsmedevandeverwerking
dergegevens,kondenopnameenverwerkinginI960snellerplaatsvinden.
EenbelangrijketijdsbesparingzalbovendiendeinI960
begonnenvermenigvuldigingvankaartendoormiddelvankleurenfotografiegeven.
GezienhetruilverkavelingsprogrammavandeCultuurtechnischeDienstvan+40.000haperjaar,moetindekomendejaren
aanCD.-opdrachtenminstensopditaantalhectarenwordengerekend.Deoverigeopdrachtenvariërensterkinoppervlakteenaantal,maarbedragentochmeestal5à10.000haperjaar.Intotaal
magderhalvevoordekomende jareneenopdrachtenportefeuillevan
48à50.000haperjaarwordenverwacht.
OmtothaardoeltekomenwerktedeafdelingOpdrachten
binnendeStichtingvoorBodemkarteringsamenmetdeafdelingHydrologie (plaatsingwaterstandsbuizen,opnamenvanenprofielbeschrijvingenbijdebuizen,verwerkingwaterstandsgegevens),met
deafdelingenvoorBodemclassificatieenKaartcoördinatie("bruinegronden"en"gebrokengronden",opstellingvanrichtlijnenter
verwerkingvangegevensuitopdrachtkarteringentotkaartbladen),
metdeafdelingLandclassificatievoorAkker-enWeidebouw (opzet
nieuwlandclassificatieschema,geschiktheidskaartenvandiverse
gebieden),metdeafdelingTuinbouw (geschiktheidvoortuinbouw
enaanlegvansportvelden),metdeafdelingGeologieenPaleobotanie (besprekinggeologischehoofdstukkenuitderapporten,geologischonderzoekGaasterland)enmetderegionaleafdelingen
(veldwerkenindelingdergronden).Ookmetanderedienstenen
instantiesvondoverlegplaats.DitbetrofbehalvedeopdrachtgeverszelvedeLand-enTuinbouwvoorlichtingsdiensten (degeschiktheidvandegrondvoorland-entuinbouwkundige doeleinden),de
cultuurmaatschappijN.V.Grontmij. (cultuurtechnische aspecten
vandesportveldenaanleg indeGroenstrookAmsterdam),Domeinen
(resultatenenuitkomstenvandekarteringenvaneenaantalstandaardbedrijvenindeWieringermeer)endeGeologische Stichting
(kleiwinplaatsenvooreenkleiverwerkende industrie).
Voorlichting.
Voorlichtingbetreffendehetwerkvandeafdelingwerd
gegevenaandevergaderingvaningenieursbijdeLancYbouwvoorlichtingsdienst (bodemkarteringen inruilverkavelingsgebieden).
Voordegezamenlijke pachtersindeWieringermeerwerd
eenvoorlichtingsavond gehouden,waarbijdetotstandkomingvan
eenbodemkaartenderesultatenvanhetonderzoekopdestandaardbedrijvenindezepolderwerdentoegelicht.TevenswerddeelgenomenaaneenforumonderleidingvandeLandbouwconsulent.

Inverbandmethetgehoudenstudentenpracticumonder
leidingvanProf.Dr.C.H.EdelmanindeopdrachtkarteringEssche
Stroomwerdenindatgebiedenkeleexcursiesmetdestudenten
bijgewoond..
Opverzoekvandeopdrachtgever (DirectieWieringermeer)
werdindekarteringRandgebiedZuid-Flevolandeentweetalexcursiesgehoudenvoorbelangstellenden (consulenten,directeurenvan
Landbouwscholen, e t c ) .
Naastdetweenoggedetacheerdemedewerkersuit1959van
deNed.HeideMij.werdinditverslagjaaraanzevenmedewerkers
vandeMaatschappijvoorkortereoflangeretijdeenopleiding
gegeven.Dezeopleidingsperiodewerdafgeslotenmeteendriedaagsecursus+excursieoverdeverschillendeaspectenvanhetwerk
vandeStichtingvoorBodemkartering.
Detotalebezettingvandeafdelingper31decemberI960
bedroeg22-J-,waarbijinbegrepeneentweetalmedewerkersgedetacheerddoorderegionaleafdelingenenvijfmedewerkersinopleidingvandeNederlandseHeidemaatschappij.
Detabellen 1,2,3en4gevenoverzichtenenverdelingennaardedoeleinden,waartoedekarteringendiendenofzullen
moetendienen.Daaruitblijktinhetalgemeendatvoorgenomen
ruilverkavelings-enwaterbeheersingsplannen,alsookhetaantrekkenvantuinbouwdoordiversegemeenten,ontwikkelingsplannenen
streekverbeteringsplannen,voorafgaandebodemkarteringenofinventarisatiesnoodzakelijkmakenofrechtvaardigen.
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Tabel1.Algemeenoverzichtvande
1959enI960.
Omschrijving

opdrachtkarteringenover

Aantal

Oppervlakteinha

1959

I960

1959

i960

Opdrachteninuitvoering
waarvan
Bosbedrijfskarteringen

48

54

157.014,50

158.159,50

1

4

3.000,—

4.600,—

Totaaluitgevoerd
veldwerk
waarvan
Bosbedryfskarteringen

22

29

48.382,50

50.522,—

Afgeleverdeopdrachten

23

24

57-579,-

46.929,50

Verstrektenieuweopdrachten
waarvan
Bosbedryfskarteringen

24

30

73.313,50

69.185,50

3

2

1.600,—

I.4OO,--

34

25

+213.000,—

+229.500,—

Aanvragenvoor(nog)
nietverstrekteopdrachten

+ 1.500,"

1.600,—
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Tabel2.Opdrachten,in1960inuitvoering,naardoel.
Aardvandeopdrachten
(doel,opdrachtgever,etc.)

Aan- Totaleoppertal vlakteinha

Veldwerkin
I960inha

Ruilverkaveling
(CultuurtechnischeDienst)

15

86.376,—

35.850,—

Dijkverzwaring
(Cultuurtechnische Dienst)

2

4.46O,—

2.315,—

Waterbeheersing,Verdroging,etc.
(Ged.StatenvanGelderland,
DirectievandeWieringermeer)

3

23.821,—

I.53O,—

Tuinbouwgeschiktheid
(Diversegemeenten)

8

6.O56,—

5.566,—

33,50

33,50

1.574,—

1.574,-

Stadsuitbreiding
(Nw.Schans,Bennebroek)
Pachtgeschillen
(Standorganisaties)

1

Onderwijsdoeleinden
(Geconserveerdebodemprofielen)

1

(14stuks)

Zand-enGrindwinning
(Prov.Waterstaat,Particulier)

2

70,—

Kleiverwerkende Industrie
a.Ned.Baksteenindustrie

7

29.135,—

b.Particulieren

2

Adviesen
boringen

Bosbedrijfskarteringen
(Staatsbosbeheer)

4

4.6OO,"

1.600,—

Adviezen (Begroting<f.500,--)
(Diversen)

6

Adviezen

Adviezen

Aanlegvansportvelden
(Gem.Amsterdam)

1

1.984,"

1.984,—

54

158.159,50

50.522,50

Totaal

(14stuks)
70,"

Adviesen
boringen

Tabel 3« Gespecificeerd overzicht van de opdrachtendie inI960
bijde StichtingvoorBodemkartering inuitvoeringwaren.

No.

Object

Opdrachtgever

O p p e r - Kaart- Vanbegroting
v l a k t e schaal verwerkt in %
1:
in h a
voor
in

I960

1960

60
60

40
30
60
60
60
20
40
50
60
60

Rui1verkave1ing

B26
D16
D18
D20
E16
M51
N25
N27
N28
N29
N31
N32
N33
G13

P19

Gaasterland
Smilde
Drijber
Dalen
Hardenberg
Arkemheen
Leygraaf
Dorp en Eind
Middelbeers
BergeijkLuyksgestel
Astense Aa
Milheeze
Boekei
Waterland
Midden-Limburg

CD.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.

10.200
5.9OO
2.100
7.150
8.33O
3.OIO
4.791
2.555
2.I3O
8.96O

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
I5.OOO
10.000
10.000
25.000

C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.

9.235
1.150
3.45O
9.6OO
3.850

10.000
10.000
25.000
16.667
10.000

C.D. ')

__
---

80
60
50
-——

60
60
--

90

40
40
90
10
30

"

Dijkverzwaring

K25
K27

Krabbendijke
Diverse polders
in Z.-Beveland

C.D.
C.D.

1.240 10.000
3.22O 10.000

60

40
60

8.291 10.000
Ged.Staten
Prov.Waterstaat 3.5OO 10.000
inGelderland
Dir.Wieringer- I3.35O 10.000
meer

60
——

35
100

30

50

60
60

40
40

--

100

70

30

Waterbeheersing-^verdroging,etc.

M54
M55

Brammen-Voorst
Oude Rijngebied

NL730 Randgebied Zuidelijk Flevoland

Tuinbouwgeschikt' leid

A15

B27

Tuinbouwgebieden
N.Groningen;
Leens
Idem - Zeerijp
Idem - Eenrum
Leeuwarden

B28

Barradeel

A15a
Al5b
A15c

B.enV/.teLeens
E .J.Keijer-Zeerijp
B.en W . - E e n r u m
Gemeentebestuur
Leeuwarden
Gemeentebestuur
Barradeel

) CultuurtechnischeDienst

12 2.500
7 2.500
18 2.500
534 10.000
1.120 10.000

70

53
Vervolg t a b e l J.

No.

Object

Opdrachtgever

D21

Elim-Hollandse
Veld
Boekelermeer

Gemeentebestuur
Hoogeveen
Gemeentebestuur
Heil00-Akersloot
R.T.C. -Hoorn

G28
G29

PolderHeerhugowaard

Opper- Kaart- Vanbegroting
vlakte schaal verwerkt in fo
in
1s
vóór
inha
1960
I960

20

60

355 10.000

70

4.010 10.000

60

Stadsuitbreiding

AH
G24

Diepb.Nieuwe
Schans
Bennebroek

GemeenteNieuwe
Schans
GemeenteBennebroek

__

Aantal
diepb.
Aantal
diepb.

80

20
100

Pachtgeschillen

G26

Vieringermeer

LandbouworganisatiesVieringermeer

1.574

5.OOO

—

100

—

—

Onderwijsdoeleinelen

ÏÏL7ôf Lakprofielen
Serie6O/6I

Zand- engrindwii
M56
P21

Zandafgraving
Hoenderlo
AanmaakMaasgrinderijen

Diverse
opdrachtgevers

Aantal
prof.

—

ming
S.J.BakkerJr.,
Ede
Prov.Vaterstaat
Maastricht

70 Aantal
diepb.
Lit.
ond.

100

50

—

Kleiverwerkende: mdustrie
a.Baksteenindusl ;rie
Over-BetuweI-II Ned.Baksteenind.
Lekuiterwaarden
Driedorpenpolder
Rest Over-Betuwe
Oooypolder
Stuwput
AmerongenII
ii
NL922 VijkbijDuurstede-Cothen
NL915
NL917
NL918
NL919
NL920
NL921

29.185 10.000

9

—
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Vervolg t a b e l 3,
No.

Object

Opdrachtgever

Opper- Kaart- Vanbeg roting
vlakte schaal verwerkt in %
12
voor
in
inha
I960
I960

b. Particulieren
Advies
NL734 Kleiverwerkende
Industrie
KL735 Percelen inMaasbommel enOss

Inst.voorMarkt- Advies
enBedrijfsonderz.Amsterdam
Mej.M.C.A.Cor- Aantal
stiaansen,
diepb.
Heemstede

—

~*

——

70
100

2.5OO

Bosbedri.jfskarter-ingen
NL82
NL84
NL85
NL86

Ugchelenïïoenderlo
Sprielderbos
Mastbos
Eelerberg

Staatsbosbeheer +2.93O
11
11

n

800
5OO
370

5.OOO
5.OOO
5.OOO
5.OOO

Adviezen
NL760b Grondsoorten
NL760c VerwerkinggegevensGem.Ewijk
NL760d Advies de Kroon
NL760e IjsbaanDriebergen
NL760f N.V.Bouwkas,
's-Gravenhage
NL760g Gem.Beuningen

G25a

GrondImexporterLeiden
soorten
R.T.C.-Kesteren
-10.000
Particulier
IJsclubDriebergen
BouwkasteDen
Haag
Gem.Beuningen

Aanlegvan sportv

elden

Groenstrook
Amsterdam

GemeenteA'dam

100
——

100

Advies
Advies

---

--—

100
100

Advies

--

——

100
100

Advies

1.984

10.000

90
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Tabel 4« Gespecificeerd overzicht van degedurende i960bijde
Stichting voor Bodemkartering ontvangen aanvragen voor
karteringen enadviezen, die ini960 (nog)niet tot
eendefinitieve opdracht hebben geleid.

No.

Object

Aangevraagd door

Opper- Kaartvlakte schaal
inha
1s

C.D.

4.620
4.2OO
8.63O
6.150
3.9OO
6.000
7.IOO
II.5OO
3.9OO

Ruilverkaveling

A16 Delt-Oudeweer
D23 Peizermade
D24 Sleenerstroom

El?
M58
H38
N26
N34
N35

Luttenberg e.o.
Rekken
Hoeksewaard-noord
Oirschot-Best ')
De Zaligheden
Zuiderafwateringskanaal

CD.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
25.OOO
10.000

Waterbeheersing-verdro ging,etc.
Proefgebied OostBrabant

CommissieWaterbeheersing inNoordbrabant

7.45O 10.000

Tuinbouwgeschiktheidsb eoordeling

D22

Tuinbouw provincie
Drente
Tuinbouw provincie
Limburg
Gemeente Schoonebeek
Veenkartering Älstätte
Gemeente Voorst
Gemeente Heumen ')

P.P.D. inDrente
Ged.Staten in Limburg
Gemeente Schoonebeek
Ver.Turfstrooisel
Ind.N.V. Pijnacker
Gemeente Voorst

I00.000 50.000

?

50.000

2.200 50.000
40 5.000
1.100 10.000
4OO 10.000

Landbouwgeschiktheidsb eoordeling
Vlasverwerkende Industrie
BedrijfMaarssen

Concern
v.Tweel-Maarssen

Ned.

?

400.000
5.000

Planologie
Noordholland-noord

P.P.D. inNoordholland

63.OOO 50.000
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Vervolgtabel4'

No. Object

Zand-engrindwinning
Aanmaakzand-en
grindgaten

Adviezen
Millingerwaard
Beltrum
Bemmel
PolderDrieban
Valburg

Aangevraagddoor

Opper- Kaartvlakte schaal
inha
1;

Zand-engrindhandel

Literatuuronderzoek

Particulier )
Particulier )
Gemeente
)
Organisaties)
B.enW.teValburg

')Aanvragendienogdoorlopenvanaf1959»

Adviezen
Aantal
diepb.
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14- BEZOEKENAAIHETBUITENLANDENBUITENLANDSEBEZOEKERS.
Dr.Ir.F.¥.G.Pijls,
Dr.Ir.J.Schelling,
Dr.Ir.L.J.Pons

U.S.A.

Dr.Ir.J.Schelling,
Ir.J.M.M,vandenBroek,
Ir.C.van¥allenburg,
Ir.G.G.L.Steur,

W.-Duitsland

Colloquiumkaartbladenkartering
enBodemclassificatieteKrefeld.

Marokko

Besprekingenen
bodemk.excursie.

W.-Duitsland

TagungderArbeitsgemeinschaft
Nordwestdeutscher
Geologen.

7thInternational
CongressofSoil
Science
Devoordrachten,dievandezijdevandeStichtingvoorBodemkarteringtijdensditcongreswerdengehoudenwaren;
A.Jongerius,B.vanHeuvelnenL.J.Pons2Soilformationin
organicsoils.
L.J.Ponss Soilgenesisandclassificationofreclaimedpeat
soilsinconnectionwithinitialsoilformation.
J.Schelling?Newaspectsofsoilclassificationwithparticular referencetoreclaimedhydromorphicsoils.
A.JongeriusenJ.Schelling;Micromorphologyoforganic
matterformedundertheinfluenceofsoilorganisms
especially soilfauna.

Dr.G.C.Maarleveld,
Ir.L.A.H,deSmet,

Dr.Ir.H.W.vanderMarel,Denemarken,
Noorwegen

BezoekkleicongresKopenhagen
enafdelingGrondmechanicateOslo.

Dr.Ir.H.W.vanderMarel,Zuid-Slavië,
Frankrijk

ExcursieL.H.S.
ZagrebenbesprekingIr.dePlaisanceinDole.
Besprekingmet
Dr.Beutelspacher
(Braunschweig).

Dr.Ir.H.W.vanderMarel,W.-Duitsland«

Ir.L.A.H,deSmet,
Ir.J.Cnossen,
Ir.P.duBurck,
Ir.C.vanWallenburg,
Ir.P.vanderSluys,
Ir.G.G.L.Steur,

¥.-Duitsland

Excursieknipgronden.

J.P.Heerema,
M.C.Nater,

¥.-Duitsland,

PhotokinaKeulen.

Dr.Ir.J-.C.F.M.Haans,
Ir.J.Cnossen,
J.Domhof

¥.-Duitsland,

BodemkundigeexcursieinWestfalen.
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J.J.Jantzen,

¥.-Duitsland.

Dr.Ir.A.Jongerius,
A.Reymerink,

W.-Duitsland,

Buitenlandsebezoekers.
AbdelAzisMohamedGaith DirecteurAfd.
(Egypte)
Bodemkartering
Min.vanLandbouw
OrmanGiza
Cairo

Mr.G.D.Ashleyen
Mr.Heafield
(Engeland)
M.H.Brissand
enG.0.deCock
(Frankrijk)

o.a.Gelderland.

Waswerkzaambij
deafdelingMicropedologievoor
zijnproefschrift
nazijningenieursstudiein
Wageningen.

Ir.M.I.Fahmi
(Egypte)

Mr.J.B.E.Patterson
(Engeland)

InternationaalReprografischCongresteMünchen.
Mieropedologisehe
besprekingente
Reinbek
(Prof.Kubiëna)

RegionalSoil
Landclassificatie.
Chemist
(Easternregion,
Cambridge)
SoilSurveyof
Zeeland,Friesland
England andWales (knip-enknippige
Newcastleupon
gronden).
Tyne
S.O.G.R.E.A.H.
Grenoble

Hydrologie,Tuinbouw.

BehariLaiDas
(India)

Afforestation
Schemes(Soil
Conservation)

Bosbouw,

Prof.Dr.FernandoVeniale
Dr.Soggettien
Dr.Stucchi
(Italië)

Universitadi
Pavia
Institutodi
Mineralogia
èPetrografia

Fysischeenchemischebodemkunde,
Mineralogie

Dr.Jugo,Dr.Kurtagic
Dr.Pusié
(Joegoslavië)
SydneyM.Feillafé
(Mauritius)

ZavodZa
Agroekologya
Zagreb
SugarResearch
Institute

Fysischeenchemischebodemkunde
Micropedologie.
Hydrologie.

Dr.Karius
(India)
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Prof.Birecki
(Polen)

KatedraOgolnej
Uprawy,Sikoly
Glównej,Gospodarstwa
Wiejskiego
Warszawa.

Dr.Okrosko
(Polen)
Mr.VaneVincent
(Rhodesia)

Dr.Lucas
(VerenigdeStaten)

Landelassifieatie.
ChiefPlanning
andTraining
Officer,
FederalDept.of
Conservationand
Extension,
Salisbury.
Michigan

o.a.Afd.Tuinbouw.

Drente
(veengronden).

Dr.ÏÏ.Herzogen
Dr.V.Taschenmacher
(West-Duitsiand)

Bodenschätzung
Bundesfinanzministerium
Bonn

Landclassificatie
endiv.reg.afdelingen.

Dr.Oberbeck
(West-Duitsland)

Geografisches
InstitutTechn.
Hochschule
Hannover

Vegetatiekunde.

Ir.J.L.Unger
(Vest-Duitsland)

Gesellschaftfür Groningen.
LandeskulturGmbH
Bremen

H.vanderMerwe
(Zuid-Afrika)

Pretoria

Dr.A.D.P.Botha
(Zuid-Afrika)

SentraleTabakna-Landclassificatie.
vorsingstasie
Rustenburg,
Transvaal

Prof.B.Bagdasarjanz,
Prof.Dr.H.Leibundgut,
Prof.Dr.H.Tromp,
Dr.F.Richard,
Dr.E.Badoux,
Dr.E.Marcet,
Dr.E.Surber,
Hch.Taunes,V.Bauer,
Dr.W.Kuhn,0.Schoch,
Dr.Kowalinski+
studenten
(Zwitserland).

TechnischeHochschule,Abt.
Forstwirtschaft

o.a.Gelderland.

Bosbouw

