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STAATVANVORDERINGENBETREFFENDEDBWERKZAAMHEDEN
van
DECOMMISSIEONDERZOEKLANDBOUWWATERHUISHOUDINGNEDERLAND.

Doelenjaakvandewerkgroep.
Degrotebetekenisvoordelandbouwproductievan
eennauwkeurigerregelingvandewaterhuishouding,alsmede denoodzaak,omhetgebruikvanhetwaterinNederlandtedoenberustenopeenweloverwogenbeoordeling
vandenodenvandeverschillende gebruikers,waaronder
delandbouw indetoekomstvermoedelijk eenbelangrijke
plaatszalinnemen,leiddedetoenmaligevoorzittervan
deLandbouworganisatie T.N.0,IrC. StaftothetbijeenroepenvaneenCommissieadhoc.DezeCommissieontving
deopdracht,voorstellentedoenmetbetrekkingtothet
onderzoek,waarvandeuitvoeringgewenst zoumoetenworden
geacht.
Decommissieadhockwambijhaarbesprekingentot
deconclusie,datallereerst eenglobaalinzichtinde
waterhuishoudingvandelandbouwmoetwordenverkregenals
basisvooreenverderebeoordelingvandewaterverdeling
tenbehoevevandelandbouw.Ditoverzichtkanworden
verkregenindienvoorNederland'
a. opkaartwordtgebrachtdefeitelijketoestandmet
betrekkingtotverdroging,,wateroverlast enverzilting,zoalsdezezichblijkenspractijkervaringinde
afgelopenjarenvoordeed (inhetvervolg"verdrogingskaart genoemdindienvoortsgegevenswordenverzameldomtrent'
b. dedieptevandegrondwaterstandtenopzichtevan
maaiveld;
c.hetbodemprofielen
d. hetzoutgehaltevanopenwater
enindiendezegegevensinhunonderlingverbandworden
bestudeerd,waarbij gebruikmoetkunnenwordengemaakt
van
e.deuitkomstenvanreedsverrichte enthansaante
vattenonderzoekingenoverhetverbandgebruikswijzegrondwaterstand -bodemprofiel-opbrengst.
Dezevoorstellenvandecommissiead hoc,samengevat
ineenrapport,werdenaanvaardalsgrondslagvooreen
uittevoerenlandelijkonderzoek.
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Devoorstellen.vandeCommissieadhoc leiddentot
deinstallatiedoorIrC. StafvaneenCommissievan
BeheereneenWerkgroep."Dezevergaderinghadop27Februari1L)51plaats
DesamenstellingvandeCommissievanBeheerwas
alsvolgt
IrF.P.Mesu
IrC.v.d.G-iessen
IrG.B.R.deGraaf
f
IrH.T.Tjallema

voorzitter
secretaris
lid
lid

DetaakvandeCommissievanBeheerzaldaarbijzijn
hetbevorderenvandewerkzaamhedenvandewerkgroep,het
houdenvantoezicht opdewerkzaamheden enhetbeheren
enverantwoordenvandegelden,welkevoorhetonderzoek
beschikbaarzijngesteld.
DesamenstellingvandeWerkgroepwasalsvolgt*
Prof. IrF.Hellinga
voorzitter
Irl.C.Visser
secretaris
Prof.DrIrC.H,Edelman
Prof.DrA.J.Zuur
DrS.B.Hooghoudt
IrA.H.Stam
IrC.in 'tVeld
DrIrG-.deBakker
DrIrC.K.v.Daalen
IrJ.H.Beltman
Detaakvandewerkgroepbestaatuithetbevorderen
vanhetonderzoek,hetformulerenvan aanbevelingenaan
deCommissievanBeheeromtrentdaarvoorinaanmerking
komende punten,hetwaarmogelijk,opzichnemenvaneen
aandeelinhetonderzoek,hetmetadviezenbevorderenvan
hetvindenvanoplossingenvoordejuistetechnische enorganisatorischeuitvoeringvanhetonderzoek
VastgesteldwerdbijhetinstellenvandeCommissie
op27Februari1951,datvoorhetuitvoerenvandewerkzaamhedeneenbureauzouwordenopgericht,geleiddoor
hethoofdvanhetbureaumeteeningenieurinelkeprovincie,waarnoggeenhydrologisch onderzoekwordtuitgevoerd.LimburgenZeelandhebbenn£1. reedseeneigenorganisatie opgebouwd.Alshoofdvanhetbureauwerd
IrW.C.Visseraangewezen.
Dewerkgroepkwam eenaantalmalenbijeenomteover-

leggenopwelkewijze dewerkzaamhedengeorganiseerd zouden
moetenv/ordenenmet-welkeinstanties samenwerkinggezocht
zoumoetenworden.
Tevenswerd hierbijindetailbesproken,opwelke
v/ijzedeledenvande werkco/.nmissie,welke ~^ndeelvan
dewerkzaamheden opzichzoudennemen.,,dezedachten.uit
tevoerenenopwelke'wijzedittoteongecoördineerd
geheelzoukunnen ;vorden.
Besprekingenvandewerkgroepmetditdoelwerden
gehoudenop15Maart,24April,•7Meien1') December1951.

Verdelingvandetaakbinnendewerkgroep,
Alsbelangrijkstebesluitmag-wordengenoemd datde
teverrichtenwerkzaamhedenvooreerst invijfgroepen
zullenwordenverdeeld•
1.Dehoogtekaart zalopschaal1 ;10,000wordenuitgevoerdmetgebruikmakenvandebeschikbarehoogtegegevens,die,waarook,indearchievenvanonsland
verborgenliggen.Dehoogtekaart zaldoordeAlgemene
DienstvandeRijkswaterstaat wordenvervaardigd.De
tenuitvoerleggingvandewerkzaamhedenisondertoezichtgesteJdvandeHoofdingenieurA.H.Stam.
2.DebodemkaartvanNederland;thansreedsopschaal
1 :40,.000aanwezig,zalineensnellertempodantot
dusverre indebedoelinglag,wordenherzienenverfijnd enopeenschaal1 :200 009-wordenvervaardigd.DezewerkzaamhedenzullendoordeStichtingvoor
Bodemkartering,indewerkgroepdoor-^rof.DrIr
C.H.Edelmanvertegenwoordigd,'wordenverricht..
3.Degrondwaterdieptekaart zalopgrondvangezamenlijk
overleg'wordenvervaardigd uiteennetmeteendichtheid
vaneenwaarnomingspuntop100tot200h.a.enwaarnemingenomdedriemaanden.Dewerkzaamhedenzullenals
taakvanwerkgroepenuitdeprovincialecollegesvan
consulentengedecentraliseerd wordenuitgevoerd.Voor
deopnamenzalmedewerkingvandeassistentenvanconsulenten,personeelenoud-leerlingenvanhetlandbouwonderwijswordengezocht.Ookverderemedewerkers
zoudenwordengezochtuitdelandbouwpractijkenwatersc.hapspersoneel.Gedachtwerdaanhetborenvangaten
totdegrondwaterspiegel enopnamevandegrondwaterdiepte indezetijdelijke gatenmetnietverstevigde
wanden.Deuitvoeringvandewerkzaamhedenwerdgedachtdetaakvandeprovinciale werkgroepentezijn
metalsvoorzitterdecultuurconsulent enalssecretarisdeingenieurvanhetwaterhuishoudkundigonderzoek.Decoördinatievandewerkzaamhedenvandeprovinciale werkgroepenwerdinhandenvanIrW.C.Visser
gelegd.

4,Deverdrogings-,verstuivings-enverziltingskaart
zaleenbeeldgevenvanallegedeeltenvanons
land,waartekortkomingenindewaterhuishoudingoptreden.Hierbijzaldezienswijzevandepractijkhet
criteriumvormen..Speciaalwerdhierbij>teneindeeen
onafhankelijk oordeelteverkrijgen,,vastgestelddat
voordezekaartvoorafgeengebruik zouwordengemaakt
vaninzichten> ontleendaandewaterstandsopnamen,
nochvankennis,verworvendoorbodemkartering.De
leidingvandeopnamevandeverdrogingskaart isin'
handenvanDrS.B. Hooghoudtgelegd.Deuitvoering
zalgeschiedendoordeprovincialeingenieurs.
5,Dekaartvanhetzoutgehalte inopenwaterenzalten
doelhebbeneenindruktegevenvandenoodzaaktot
doorspoelingvanwaterenendemogelijkheidvanontlenenvanland-entuinbouwwater.Dezewerkzaamheden
zijnalstaakaanvaard doordeInspectieTuinbouwvan
hetMinisterievanLandbouw.DitaandeelindegezamenlijketaakwordtindewerkcommissiovertegenwoordigddoorDrIrG„deBakker.Metdeuitvoeringis
belast IrC,Dorsman.

Werkzaamhedenvanhetbureau.
Organisatie.
Contactenwerdengelegdmetvele instantiesvanwie
medewerkinggevraagd zoukunnenv/orden.Tengevolgevan
dedecentralisatievandewerkzaamheden stondbijdeze
activiteitendeopnamevanwaterstandenvoorop.Srwerd
echtertevensvandegelegenheid gebruikgemaaktinzicht
tegeveninhetgeheelvandewerkzaamheden.
GeregeldwerdoverleggepleegdmethetLandbouwProefstationenBodemkundig InstituutT.N.O.,hetCentraalInstituut'voorLandbouwkundig Onderzoek,De Stichtingvoor
Bodemkartering,hetArchiefvanGrondwaterstandenT.N.0
endeAlgemeneDienstvandeRijkswaterstaat.
VerderwerdenbesprekingengevoerdmethetCentraal
InstituutvoorLandbouwkundigOnderzoek,DeRijksdienst
voorUitvoeringWerken.,deNederlandse HeideMaatschappij
endeGrontmaatschappij,teroriënteringoverdemogelijkheidvanmedewerkingtenaanzienvanarbeiders,,hoogtegegevensenhetzettenvanwaterstandsbuizen.Metdewerkzaamhedenvandecommissiesvoorhydrologischonderzoek
inLimburgenZeelandwashetmogelijk opdehoogtete
blijven,doordathetHoofdvan'hetBureauzittingheeft
inbeidecommissies.
BesprekingenwerdengevoerdmetdeDirecteurvande
AfdelingAkker-enr'eidebouw,deDirecteurvanhetLandbouwonderwijsendeDirecteurvandeAfdelingCultuurtechniekvanhetMinisterievanLandbouw,

n
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Terverkrijgingvanmedewerkingbijhetv/aterbeheersingsonderzoekwerdenteroriënteringomtrentde
teverwachtenmedewerkers,voorafgaandebesprekingengevoerdmetvijfvoorzittersvancollegesvanconsulenten
twaalflandbouwconsulenten,achttienhoofdenvanlandbouv/winterscholenenallecultuurconsulenten.

Studie engro£aganda„
TijdenseenstudiereisindeVerenigde Statenhebben
deVoorzitterendeSecretarisvandewerkgroepzich
speciaalgeoriënteerd overdeoplossing,diemendaaraan
waterbeheersingsvragenploegttegeven.HieroverwerdberichtineenbijeenkomstvandeStudiekringvoorCultuurtechniek op27November1951.
VoordrachtenoverhetLandbouwwaterhuishoudingsonderzoekwerdendoorProf.HellingagehoudenvoorGedeputeerde
StateneneenaantalLandbouw-enwaterstaats'deskundigen
vanFriesland,welke inLeeuwardenbijeenkwamen.
In's-Gravenhagewerdoverhetzelfdeonderwerpgesproken
voordeRijksdienstNationalePlanendeDirecteurenvan
deProvincialePlanologischeDiensten.
Verderevoordrachtenoverhetaantevatten,werk
werdendoorhetHoofdvanhetBureaugehoudenindeAfdelingGrondgebruikvandeStichtingvandeLandbouw,,in
eenvergaderingvandeNoord-Hollandse BondvanWaterschappen,invoordrachtenvoordecollegesvanconsulenteninFriesland,Groningen,Gelderland,NoordBrabant,
Boord Holland enZuid-Holland,alsmedevooreengroep
directbelangstellendenuitdecollegesvanconsulenten
inDrente enUtrecht.VerderwerdendoorhetHoofdvan
hetBureauvoordrachtengehoudenoverhetwerkvoorde,
vergaderingvanLandbouwconsulenten enCultuurconsulenten
Dezelfde taakwerddoorDrvanDaalenwaargenomenvoorde
vergaderingvandirecteurenvanhetLandbouwonderwijs
endoorDrdeBakkervoordevergaderingvanhogereambtenarenvandeTuinbouwvoorlichting,
TenslottewerddoorhetHoofdvanhetBureauvoorde
radionogeenvoordracht gehoudenop25Juniinhetlandbouwkwartiertje.Deradiovoordracht werdgehoudenalsgevolg
vanhetopgenomencontactmetdeAfdelingVoorlichting,
PersenRadiovanhetMinisterievanLandbouw,Visserijen
Voedselvoorziening,
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Personeel,
Tenbehoeve van het onderzoekwerden de volgende
ingenieurs aangesteld"
NAAM-

AMBTSGEBIED.

H.A. Haantjens
Utrecht
J. Bon
Groningen'
J.C v,Florenstein-Mulder
Noord Holland
J. Ereeve"
Overijssel
K.N. Reuter
Gelderland
J.JL Kouwe
No-.'.rdBrabant
H.Bos
Drente
J.E. Koolhaas
Friesland

DATUL VAN
AANSTELLING-

1 Augustus
1 Augustus
8 October
1December
1December
1December
1December
1December
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STAATVANVORDERINGEN
BETREFFENDEDE'7ER"CZAAMHEDEN
TENAANZIENVAN
HSTVERVAARDIGENVANDEHOOGTEKAART.

InsamenwerkingmetdeCultuurtechnische Dienstis
inbewerkingeenoverzichtvande gebieden.,waarinwaterpassingenzijnverrichtenvandeinstanties,,dieover
deresultatendaarvanbeschikken.
VandeNederlandse HeideMaatschappij endeGrontmij
werdentalrijkewitdrukkenontvangenmethoogtegegevens
vanverschillende gebiedsdelenvanonsland•
Tervergaderingvandewerkgroep op20December1051
werd,inverbandmetdehogekostenverbondenaande
leveringvankaartmateriaaldoordeTopografischeDienst,
beslotendedoordeAlgemeneDienstvandeRijkswater-staatverzamelde ennogteverzamelenhoogtegegevenste
doenvastleggenopcalquesvanvergrotingentot schaal
1 :10.0J0vandebladenvandezogenaamdeEngelsekaart
1 ;25.000,tevervaardigenbijdeDirectieBruggenvan
deRijkswaterstaat.
Indeloopvanhetvolgendekwartaalzalnueen
begingemaaktkunnenwordenmethetdaadwerkelijkvastleggenvandebeschikbarehoogtegegevens
Inmiddelswordtmetdeverzamelingvandeze'gegevens
voortgegaan.

DEHOOFDINGENIEUR
BELASTMETHETVERVAARDIGEN
VANDEHOOGTBKAART
A,H.Stam.

STAATVANVORDERINGEN
BETREFFENDEDEWERKZAAMHEDENTENBEHOEVE
VANDEORGANISATIEVANDEWATER.-TANDSOPNA'fl]

Tenaanzienvandokeuzevandewaarnemingspunten
wordtalsgrondslaggebruikteenuitluchtfoto'safgeleidekaartvandeheerFreytagDrabbe,Directeurvan
deTopografische Dienst,terwijldaarnaastdethansreeds
opgenomenbuizenvandeonderzoekingenuitgevoerd door
hetCentraalInstituutvoorLandbouwkundigOnderzoek,
hetLandbouwkundigProefstation enBodemkundigInstituut
T.N,.0,endeAfdelingCultuurtechniekvandeLandbouwhogeschoolindeseriewerdenopgenomen.Dewaarnemingenvan
dezebuizenzullenvangenoemdeinstantieswordenovergenomen.
Voordevoorafnietvastliggendepuntenwordtde
keuzegetoetst aan.:deinzichtenvandevoorlichtingsdienstenendeStichtingvoorBodemkartering,Dezewerkzaamheden wareneinde1;-51inUtrecht enNoordHolland een
eindgevorderd,dochnietvoltooid. Indeandereprovincieswasditwerkjuistaangevat.
Naasthetnetmet eengemiddelde dichtheidvanéénpunt
per100h.a.en4opnamenperjaarwordttevensgewerkt
aanhetorganiserenvan eenopnamenrnetmetéénopnamepuntper3000h.a..eneen14-daagsewaarneming.
Hetopnemenvandegrondwaterdiepte isgedachtals
eensterkgedecentraliseerde samenwerkingvanvele'diensten.
Voordeopname isdehulpvandewerkeommissiesuit
decollegesvanConsulentenvanalletebewerkenprovinciesverkregen,terwijlookeenbredetoezeggingtotmedewerkingvandozijdevandeStichtingvoorBodemkartering
verkregenwerd.
Bijpdezetoezeggingentotmedewerkingbleek,dat
hetvrijwelonmogelijk zouzijnhetsysteem vantelkens
opnieuwborenvangatenalswerkmethode aanvaardtekrijgen. Gebruikvanbuizenbleekonontkomelijk.,Laterbleek
bovendiendatooktenaanzienvanhetzettenvandebuizenmoeilijkmedewerkingteverkrijgenzouzijn.Aanhet
eindevan1951isdanookbeslotentetrachtendegaten
vanbetonnendrainbuizentevoorzien,waarmogelijkin
grasland ofgrasboomgaardentezetten,terwijlgezocht
wordtnaarmiddelenomdedrainbuisjesindegrondte
krijgenzonderdaartoetegroteeisenaanhetpersoneel
vandeconsulen^schappentestellen.

- 9VandezijdevandeCommissiesvoorVerdrogingen
VerstuivingdanwelVerziltinginLimburg enZeeland,werd
tijdensdevergaderingenvandezecommissies op4October
teMaastricht en21DecemberteGoes,toezeggingverkregen
datindezeprovinciesdewerkzaamhedenvanhetlandelijke
plandoordezecommissieszullenwordenuitgevoerd De
samenwerkingwordtverstevigd doordeingenieursuitde
beideprovinciesuittenodigenopdemaandelijksedienstbesprekingenmetdeingenieursvandeCommissie Onderzoek
landbouwivaterhuishoudingNederland.
De registratievandewaarnemingen zalrordenovergedragenaanhetArchiefvanGrondwaterstandenT.N,0,Met
ditArciefgehoudenbesprekingenhebbengeleidtoteen
voorbeidepartijengeschiktsysteemvanverzameleneninzendenvandeverrichtewaarnemingeny dattevensvoorLimburgenZeeland zalwordenaangehouden.
Alsstreefdatum voordeeerste driemaandelijkse opname
wordtgedachtaan15April1952,voordeveertiendaagse
opnamevoorUtrechtaan14Januari 1952,voor deandere
provinciesaaneenzovroegmogelijkvallendedatum
Voorzoverditzichthanslaatoverzien,zullenindien
middelengevondenwordenom dewaterstandsbuizen,zoals
overwogen,doordeNederlandse Heidemaatschappij telaten
zetten,tenaanzienvandewaterstandsopname zeerweinig
moeilijkhedenwordenondervonden.Aandacht zalechtervooralgegevenmoetenwordenaanstrekenmetuitsluitendbouwland,zoalsbijvoorbeeld hetveenkoloniale gebied,,v/aar
geenmogelijkheid tothetplaatsenvanpermanentewaterstandsbuizenbestaat.

DEHOOFDINGENIEUR
BELASTMETDEVERVAARDIGING
VANDEKAARTGROND<.'ATERDIEPTE
W,C.Visser,

--10STAAT.M.i._V0RDER:LNG3N
BETREFFENDEDE^ERKZAaMHEDBNAAN
DEVERDROGIN.GS,VERSTUIVINGS-SNVERZILTINGSKAART

Dewerkzaamhedenwerdenbegonnenmet.hetindienenbij
dehiervoorgenoemdeCommissievan eenrapport ''Doelen
inrichtingvandeInventarisatiekaart> Mei 1'?51)-,waarin
werduiteengezet,watopkaart zalwordengebrachtenhoe
ditmoetgeschieden.
Vantweeleden (Prof.^ellingaenIrVisser)werden
hieroveropmarkingenontvangen,waarmede zoveelmogelijk
rekeningwerd-gehouden.
Metingangvan1AugustusT^lwerdIrJ.Bonaangesteldjdiedeprovincie Groningenwerdtoegewezenendie
mijzalbijstaanvoordealgemene werkzaamhedenbetreffende
deverdrogingskaart.
Aangezienhetnoodzakelijk isdegrenzenvanderayons
vanrayonassistentenvandeLand-enTuinbouwvoorlichtingsdiensttekennen,wordenkaartenvanNederlandbijdeaf-delingenLand-enTuinbouwvanhetDepartementvanLandvouwaangevraagd waaro> deze grenzen,,evenalsdievande
con^ulentschappenzijnaangegeven.
^eontvangenkaartengavenvandegevraagde-gegevens
weleenoverzicht;denauwkeurigheid wasechter onvoldoende
omdegrenzenvanderayonsvandezekaartenoptopografischekaartenovertebrengen.
Nagegaan /e:-dwelkkaartmateriaalbeschikbaaris.Van
deoudetopografischekaart1 :25.000iscircaeenvierde
gedeelteuitverkocht,terwijlhetzeermoeilijkbleekte
zijngoedeafdrukkenvanbestaandekaartente-maken.Deze
kaartenzijnverdervaak oud,zodatnieuwere/hieropniet
staanaangegeven.D enieuwe topografischekaarten1:25.000
zijnnogslechtszeergedeeltelijk gereed,terijldeze
evenminbinnenkortetijdgereedkomen.Deenigemogelijkheid
wasdanookgebruiktemakenvandenieuwe topografische
kaarten1 :50-000 (stereografischeprojectie).Dezezijn
voorhetgrootstegedeeltevanNederlandgereed,te"r.'ijl
dezevolgensverkregeninlichtingenbinnentweejaarvan
geheelNederland gereed zullenzijn.Voorhet ontbrekende
oostelijke gedeeltevanNederlandweddenzoveelmogelijk
denogbeschikbare oudetopografischekaarten1 :25.000
benut,terwijldeontbrekendewerdenaangevuldmetafdrukken
vanbestaandekaarten,waarvoorde'CultuurtechnischeDienst
heeftzorggedragen.
Aangeziendemedewerkingvandeland- entuihbouwconsulentenenhunmedewerkersnietvantevorenvaststond,
werdenalleconsulentenbezochijbohalvedetuinbouwconsulenten
teFrederiksoord,Apeldoorn,Zutphenen's-Hetogenbosch,
waarvoornoggeen tijdkonv/ordengevonden.Hierbijwerd
/ ontginningen,ruilverkavelingen,herontginningene.d.
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onderzoek,terwijldemedewerkingwerdverzocht,welke
vanallenwerdverkregen,'Tevenswerdenderayongrenzen
(voornamelijkdoorlandbouwassistenten)overgenomenop
topografischekaarten.OphetInstitr.utwerdendezegrenzenovergetekend ojdaarvoorbestemde topografischekaarten,derayonswerdenuitgeknipténopkaartenopgeplakt.
Vandetuinbouwconsulentschappenwerdenmeestalalleen
diegebiedenomgrensd eneveneensuitgeknipt enopkaarten
opgeplakt,welkedetuinbouwconsulentschappen zelfin
kaartzullenbrengen.Hetkaartmateriaalwashiermedepractischgereed.
Tijdens debesprekingenmetdeconsulentenbleek
tevens,datvelegebiedendoordeassistentenvandelandentuinbouw gezamenlijk inkaart zullenmoetenwordengebracht.Anderzijdszijnervelegebieden,,waardegronden
alleendoordelandbouwassistenten opdekaartenkunnen
-/ordeningetekend.Deprovinciale ingenieurs zullendit
verdermoetenregelen.
Deverdrogingskaart wasvaneengedeeltevandeprovincieLimburgreedsgereed. IrHellings,diehiertevens
anderonderzoekverricht,werd verzocht dezekaartook
vanhetresterendegedeelte''behalvedehogergelegen1'óssgronden)tewillenmaken.InZeeland geschiedtditdoor
Irvan 't Leverx^ diehiereveneensmetanderonderzoek
isbelast.Jezekaartisineersi>eaanleg inmiddelsgereedgekomen.
IrBonkreegdegelegenheid zichgedurendeenkele
wekenopdehoogtetestellenvanderichtlijnen,welke
bijdeverdrogingskaarten inLimburgenZeelandwaren
gevolgd,.Tevensgeldtditdeorganisatie,deverkregen
resultatenendebereikte nauwkeurigheid.
BeginDecemberwerden8ingenieursbijhetsecretariaatvande'CommissieOnderzoekLandbouwwaterhuishouding
Nederland aangesteld.Lezekregeneveneens inLimburgen
Zeeland enigedagenomzichalthansenigermateteoriënterenoverdetotstandkomingvandeverdrogingskaarten
indezeprovincies.Hiertoewerdeninleidingengehouden,enkelebezoekengebrachtaantypischegebieden,gelegenheid
gegevenmetenkelerayonassistenten hunrayonstebezoeken
ed.Uiteraard wasdetijdvanhetjaarongeschikt;anderzijdswerdhiermedevoorkomen;,datdezeingenieursgeheel
onvoorbereid inhunprovincie deorganisatievandetotstandkomingvandeverdrogingskaart teverrichtenzouden
krijgen.Aanalle ingenieurswerdhetbenodigdekaartmateriaalterbeschikkinggesteld.
Voordeinstructievandeprovinciale ingenieurs
werdeen-nieuwrapport samengesteld'Doeleninrichting
vandeInventarisatiekaart,December1'>51)= Deze raporten
werdenbehalveaandeprovinciale ingenieurs ookaanalle
land-entuinbouwconsulententoegez>nden,. Ookalleleden
vandeCommissie -nderzekLandboriwwaterhuishoudingNederlandevenals^deledenvandeCommissievanToezichtontvingenditrapport,"Debedoelinghiervanwasnogmaalsgelegenheid tegeventothetmakenvanopmerkingenvorhet
feitelijkebegin«vanhetmakenvandeverdrgingskaart

-12Tenslottekannogwordenopgemerkt,dat indevergaderingvanhetCollegevanConsulentenindeProvincie
NoordHolland inDecember1951nogmaalseenuiteenzetting
isgegevenoverdeinrichting entotstandkomingvande
verdrogingskaart.

DEWETENSCHAPPELIJK HOOFDAMBTENAAR
BELASTMETHETVERVAARDIGENVANDE
VERDROGINGS,-VERSTUIVINGS,-ENVERZILTINGSKAART
S.B.Hooghoudt.
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BETREFFENDE DB "*?SRXZAAMHEDEN VAN
HET ONDERZOEK NAAR H9T Z3UTGEHALTE VAN

BOEZEM-ENP9LDER7ATBRENINNEDERLAND

1.Opgesteldwerdeenwerkplan,dat eenvoorlopigoverzicht
geeftvandewijzewaarophetonderzoek zalwordenverricht.
2. Eenaanvangwerd gemaaktmetbestuderingvandebestaandeliteratuur.
3.Per1Januari1952warendevoorbereidingenvoorde
eersteopnameç. welkeMaart1952zalplaatsvinden,als
volgtgevorderda

- Zuid-Holland.
MetuitzonderingvanhetdoorhetHoogheemraadschap
Rijnlandbestrekengebied,werdenvoordegehele
provincie demonsterplaatsenvastgesteld,

b,Noord-Holland.
Aangezienï .ntensiveringvanhet
derzoekove irdegeheleprovinci
optechnische bezwarenstuitte_
metdeLand-entuinbouwconsule
waarintensiefonderzoekuitLa
gewenstis. Hierbijbleek,dat
vandeprov inciehiervoorinaa
overlegmet Prov.Waterstaatwe
plaatsenvo ordeze gebiedenvas
zullenword engenomendoorassi
kenconsule nten.

lopendeglobaleonebijProv.Waterstaat
werd overleggepleegd
ntenoverdegebieden
ndbouwkundigoogpunt
uitgebreide delen
nmerkingkomen.In
rdendenodigemonstertgesteld.Demonsters
stentenvandebetrok-

c-Utrecht.
Hetgebied,datvooronderzoekinaanmerkingkomt,is
vangeringe omvang.Demonsterplaatsen zijninoverlegmetProv.Waterstaatvastgesteld.
^•Noord-Brabant,Eriesland enG-roningen.
MetdedienstenvandeProv.Waterstaat indezeprovincieswerd overeengekomen omindeloopvanJanuari1952demonsterplaatsenvastte stellen.Aangezien
omtrenthetzoutgehaltevanhetpolderwaterindeze
provinciesnoggeengegevensbestaan^ ligthetinde

-14bedoeling,omalthansinheteerstejaarvanonderzoekeenglobalebemonstering uittevoeren,
(plm.1puntper500-1000h,a)omzonodiginde
komende jarendebemonsteringteintensiveren.

e. Ilijfilatifl.
Rijnlandbemonstert hetpolderwatermet1monster
perpolder.Voorhetbeperkteaantalpolderswaar
eenzoutgehs.lteboven300mgisgeconstateerd,zal
hetwenselijk zijnhetonderzoekteintensiveren.
NaeenoriënterendebesprekingmetIrdeGruyter
inJuni1951werdennoggeenverdere stappenondernomen.
f-•Organisatievandemonsternemingendebepalingvan
hetzoutgehalte.
VanhetMinisterievanWaterstaatwerdbericht
ontvangendatdezoutmonstersinhetLaboratorium
vandeN;,ordoostpolderteKampen•••kunnenworden
onderzocht.

DEINGENIEURBELAST;OTHETONDERZOEK
NAARHETZ0UTG2HAET2,
C.Dorsman.

-15STAATVANVORDERINGEN
BETREFFENDEDEWERKZAAMHEDENVAN
HETARCHIEFVANGRONDWATERSTANDEN.

DeconservatorvanhetArchiefvanGrondwaterstanden
T.N.0.,,IrJ„H Beltman,woondedevergaderingenvande
werkgroepbij.SamenmetdeheerJ,Kost,assistent-conservatorvanhetArchief, werdeenbesprekingbijgewoond
tussenIrW.C.Visserendeprovinciale ingenieursvande
CommissieOnderzoekLandbouwwaterhuishoudingNederlandop
10December1951teUtrecht.
Naaraanleidinghiervanwerden "richtlijnen"voorde
provinciale ingenieursopgesteld,behelzendeaanwijzingen
voorhetnummerenvandewaarnemingsbuizen,hetopnemen
vandegrondwaterstand,hetinzendenenverstrekkenva»
gegevensvandegrondwaterstand enhetverstrekkenvanbenodigdheden.Eenexemplaarvandebedoelde richtlijnen
werdtoegezondenaanIrVisserendeprovinciale ingenieurs
metverzoek eventueleop-ofaanmerkingenopdeeerstkomende
bespreking;,tehoudenop21Januari195^>"tewillenmededelen.
Aandeingenieursvoorde-provinciesDrente,Gelderland,Noord-aolland,N0ord-BrabantenLimburgwerdengegevens
verstrektvandewaarneraingsputtenwaarin,onderauspiciën
vanhetArchief,degrondwaterstand geregeldt./eemaal
permaandwordtopgenomen.
'

DECONSERVATORVANHETARCHIEF
VANGRONDWATERSTANDENTNO,
J.H.Beltman

