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Monumentaal rapport over 
landbouwwaterhuishouding 
In gesprek met prof. F. Hellinga, 

voorzitter van de C.O.L.N. 
IN OF MEER geruisloos is 
dezer dagen als resultaat 

van een jarenlange arbeid waar-
lan door vele tientallen weten-
5chappelijke onderzoekers is bij- 
gedragen, het twaalfdelige rap- geweest. Had men vroeger vooral ge- 
Port over de landbouwwaterhuis- zocht naar een verbetering in de 

bouding in Nederland versche- gr 
irnGeiovma standigheden door verbete- 

n de waterafvoer en had men 

sche dienst, die er in een nota op 
wees dat het mogelijk moest zijn met 
behulp van het beschikbare weten- 
schappelijke instrumentarium een 
overzicht te maken van de te natte 
en te droge plaatsen in Nederland en 
daarnaast op te maken een inventari- 
satie van de beschikbare waterhoe- 
veelheden. In een overzicht A zou 
men dus de bestaande gebreken moe- 
ten vastleggen; in een overzicht B 
zou de hydrografische gesteldheid 
moeten worden beschreven. Daaruit 
zou dan een plan C moeten resulte- 
ren. aangevende hoe men met de be- 
schikbare waterhoeveelheden de be- 

interpretaties waarschijnlijk nog dis- staande gebreken zou kunnen ophef- 
nissie mogelijk is, al zal die zeker fen of verzachten. Het was dus te 
de hoofdlijnen van het rapport niet doen om de opstelling van een plan 
aantasten, kan in ieder geval worden tot regeling van de landbouwwater- 
vastgesteld dat deze schat aan gege- staat van Nederland. Die , nota heeft 
yens, overzichtelijk verwerkt, 	zal weerklank gevonden bij de landbouw- 
dienen als basis en uitgangspunt organisatie T.N.O. Deze besloot een'  

commissie ad hoc in te stellen, die voor welhaast alle werken die in , 
nabije of verre toekomst zullen wor - 

haar werkzaamheden begin 1950 aan- 
ien ondernomen in de cultuurtechni-lvatte en reeds in datzelfde jaar rap- 
sche en civieltechnische sector. Wij , port uitbracht. Haar advies was posi- 
!lin p r o f. i r. F. Helling a, hoog- ' tref. Zij betoogde de wenselijkheid en 
leraar in de cultuurtechniek aan de de mogelijkheid om een beeld van de 

 Landbouwhogeschool te Wageningen gesteldheid 
en voorzitter van de werkgroep van van de Nederlandse landbouwgron- 
de commissie Onderzoek landbouw- den op te bouwen op verkenningen 
waterhuishouding T.N.O., erkentelijk I van de grondwaterdiepten, de bo- 
dat hii. tussen twee kort opeenvolgen- deurtypen en de gebruikswijzen van 
de rezen door. ons iets heeft willen de grond, voorts het verzamelen van 
vertellen over de redenen waarom dit I  de praktijkindrukken door middel 
onderzoek werd aangevat en over de i Van een verdrogingsenquéte. Verder 
wijze waarop het is verlopen. zou men gegevens kunnen ontlenen 

aan een onderzoek naar de zoutgebal- 
i, 	 I - 	_ _ 	, ten van de open wateren en aan een 

standen en het gebruik van de agra- 
rische gronden, dus de juiste keuze 
van de gewassen. Wij mogen niet zeg- 
gen dat de alarmtoestand van deze 
bijzonder droge jaren voor de onder- 
zoekers een volkomen verrassing is 

:e inventarisatie verschijnt in een 
,erfode dat de landbouw een crisis 
doormaakt en men van overheidswe- 
ge niet al te veel enthousiasme mag 
verwachten om op grond van de hier 
gesignaleerde tekortkomingen, de 
voor de hand liggende mogelijkheden 
mi tot een optimale bedrijfsvoering 
te komen op korte termijn aan te 
grijpen en verbeteringen van allerlei 
aard te stimuleren. Toch moeten wij 
niet slechts om wetenschappelijke 
maar ook wel degelijk om praktische 
redenen dankbaar zijn dat dit mam-
moetonderzoek thans is afgesloten. 
hoewel over bepaalde uitkomsten en 
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activiteiten va: 
hoort zeker het bi: 

`Dnderzoek is 	 taak gerekend voc afgesloten, is daarin een 
!bedrag van circa twee miljoen gul- 
'den geïnvesteerd. De commissie On- 
derzoek landbouwwaterhuishouding 
Nederland, werd begin 1951 geïnstal- 
leerd; de initialen C.O.L.N. zijn intus- 
sen in landbouwkringen een begrip 
geworden. 

Om te komen tot het thans verkre- 
gen resultaat is in velerlei opzicht 
teamwork geleverd. 

t en weer van elkaars speurwerk kun- 
nen profiteren. 
l Het C.O.L.N.-onderzoek kwam juist 
top gang in de tijd dat veel landbouw- 
kundige ingenieurs voorgoed uit Indo- 
nesië repatrieerden. Een aantal wer- 
den na het volgen van een omscho- 

lingscursus bij het werk ingescha- 
keld. Tien van hen die gewend wa- 
ren naar palmbomen en dergelijke 
gewassen te kijken, zijn nu volwaar- 
dige cultuurtechnici, dus water- en 

Om het verloop van de grondwa - 
de gevolgen daal  

terstanden gedurende een vol jaar te 
leren kennen werden in Nederland 
ongeveer 23.000 buizen geplaatst, ge-
middeld één per 100 hectare. Hierin 
werd de grondwaterstand viermaal 
per jaar opgenomen; in 2000 buizen 
werden regelmatig eenmaal in de 

grondspecialisten geworden. 	i nalisatie een bete 

Zelfde doelstelling 
TOEN het onderzoek werd aangevat, 

I.  waren met name in Limburg en 
Zeeland reeds provinciale commissies 
aan de arbeid die tot op zekere hoog-
te een zelfde doelstelling hadden. Hier 
kon door goed inzicht dubbel werk de toekomst. Me worden voorkomen en heeft men overt

bij het ontwerpen 
beheersingswerker 
kundig gezien de 
gen. Men tast nie 
in het duister. Wi 
waarde beseffen 
die bijvoorbeeld c 
dienst moet doen 
terbeheersingswe 
der voorbeeld te 
waterstaat zal sti 
leren met de stil' 

van plaats tot pl 
te bereiken. Zij h 
ten doel gesteld e 
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mag 
 sme om nieu- I ser. Daarnaast kwam er een commis- veel mogelijk hoo 

we gezegd  19 i' cie van beheer, die zorgde dat de no- allerlei organen a 
teek; verder tien rapporten over worden dat de calamiteiten

nWei 
van 4 

ie diverse provincies afzonder• en 1949 een soortgelijk katalyserende I 
 dige fondsen ter beshikking kwamen. provinciale water 

Lijk. Het aan Limburg gewijde weri kindg hebben 'gehad als de februa-lA 
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terstaatkun- 	 men    mag 
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Nederland. De , 
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ontywaikke9lin 
daarmede de arbeid van de cultuurtechnici zaten 

van 
 toen aten 

	;den ter beschikking gesteld. Dat bleek collectie is thans 

op het „droogtepaard". De feitelijke de aanpak, niet voldoende. Nu het De C.O.L.N. he, 
echter al spoedig, vooral door de bre- de hoede van de 

C.O.L.N./T.N.0.-commissie af- 
gegeven door ir. W. C. Visser, toen ronden. 	 stoot tot het onderzoek werd in 1949 

In zekere zin is het jammer dat de- nog werkzaam bij de Cultuurtechni- 

nen; de gezamenlijke omvang zich vooral geconcentreerd op verbe- 
beslaat ongeveer 2200 pagina's tering en vergroting van de agrari- 
iruks. O dit 	 sche produktie door middel van be- p ogenblik zijn gepu- inesting, toch waren in 1947 al ver-
bliceerd het landelijke rapport schillende onderzoekers bezig door 
als eerste deel, waarin de grote middel van proefvelden en proefplek- 
gangmaker van dit unieke onder- ken de functie van de op verschillen- 

wek, ir. W. C. Visser, een samen- dde diepten gelegen grondwaterstan- worden gesteld, de verkenning van de 
rgi bij het groeiproces te bestude- waterhuishoudkundige 	gesteldheid 

vatting geeft, gebaseerd op de 	 I  van de landbouwgronden te doen uit- 
provinciale gegevens, en tevens 

Tweede W 
Bovendien was er in de jaren na de wvoeerrdento.

evertrouwd aan ir. W. C. Vis- 
De leiding van het bureau 

wee Wereldoorlog bij de onderzoe- een verantwoording aflegt van • 



lerair in de cultutixtecnrueit aalt aa 

Landbouwhogeschool te Wageningen : waterhuisnouaeunuree 
van de Nederlandse landbouwgron- 1 dige cu ttuurtecnruer, u., .... 	__  

envoorzitter van de werkgroep van den op te bouwen op verkenningen grondspecialisten geworden. 
de commissie 	e e 	 Om het verloop van de grondwa- 
waterhuishouding T.N.O., erkentelijk ?van de grondwaterdiepten, de ba-'  i demtypen en de gebruikswijzen van terstanden gedurende een vol jaar te 
dat hii. tussen twee kort opeenvolgen- de grond, voorts het verzamelen van  leren kennen werden in Nederland , de reizen door. ons iets heeft willen; 	

praktijkindru kken door middel ongeveer 23.000 buizen geplaatst, ge- 
vertellen over de redenen waarom dit  van een verdrogingsenquête. Verder werd 

 jaar 

 rniddeld werd de één per 100 hectare. Hierin 
onderzoek werd aangevet en over de 	 grondwaterstand viermaal 
wijze waarop het is verlopen. 	zou men gegevens kunnen ontlenen l opgenomen; in 2000 buizen aan een onderzoek naar de zoutgehal- werden regelmatig eenmaal in de 

Droogte abt stimulans 	ten van de open wateren en aan een 
twee weken waarnemingen gedaan, 

bijeenbrengen van de bij vele instel- 65 dagelijks. Hierdoor werd een 
spre id  mithyr e hoogteoferg. mthgr iacnat aan egevens verzameld die instituten in Nederland ver.; in ET IS BEGONNiCN in dat gedenk= liegen- en 

waardige jaar 	 i 	 • t .. 	 * 	door de C.O. .bbringe- 
• -; 

was toen in volle tweikkeling. In 	na e 	aria 	 n ge eg oorsh 
landbouwkringen zijn 1947 en 1949 Toen de structuur van het onder- 

zoek hiermede was  bepaald, zijn  standen van het rijksinstituut voor ste van 
berucht droge jaren geweest; het eer- 	 drinkwatervoorziening te 'a-Graven- dat• m: de we  
ste door een abnormaal grote ver-  reeds tegen het einde van 1950 de halte. De commissie heeft dankbaar 

 demping, het tweede door een ex- voorbereidingen getroffen om door gebruik kunnen maken van de bodem- neerd. 
treem lage neerslag. In beide jaren middel van een werkgroep, waaraan kaart van Nederland, die voor dit derbest 
heeft vooral de Rijn door bijzonder ingenieurs ter beschikking zouden  trekken doel door de stichting Bodemkarte- niet sle 

steek gelaten. In die jaren nam het "4"°"'''° 	
ring in versneld tempo is gereedge- lage opperwaterafvoeren ons in de 	  

_ maakt. Verder hebben de C.O.L.N.- ken me 
en dat ingenieurs zich ieder in hun gebied verschijnsel van de verdroging onge- 

georiënteerd over de verdeling bouw- den dat 
zijn or 

kende, men mag wel zeggen desas- 
treuze vormen aan. De oogstderving, 	 i land:grasland. Daarmede waren fei- 
door gebrek aan voldoende zoet wa- 	 ; telijk de drie pijlers aanwezig om juiste 
ter op het juiste moment, heeft toen 	 hierop een beschouwing te kunnen op- zegd h ,  
schade aan de Nederlandse landbouw 	 bouwen en conclusies te trekken. j stand t 
berokkend in dezelfde orde van groot- 	 • Want grondwaterstanden op zichzelf Hese 
te als het totale schadecijfer ten ge- 	 rengen  natuurlijk niets. Men dient 1 slotte 
volge van de stormvloed van 1 fe- 	 jan ook te weten hoe het is gesteld ' dan ka 
bruari 1953. Dergelijke op zichzelf uit- 	 'net de grondsoort en op welke wijze schapil 
zonderlijke toestanden dragen er na- 	 leze wordt gebruikt. Het aantal ge- baat is 
tuurlijk het hunne toe bij om in cul- 	 geven waarover nu kan worden be- tig  op 
tuurtechnische kringen de aandacht 	 schikt is redelijk groot, maar zeker blemet 
te vestigen op de betekenis van de 	 —niet volledig te noemen. Daarom is tevore 

1 relatie tussen de grondwaterstanden het ook nodig geweest in bepaalde ge- nu we 
en de groei der gewassen, maar ook; 	 vallen door extra- en interpolatie tot derlan 
van de relatie tussen de grondwater.7 	 bepaalde conclusies te komen. Na- drager 

tuurlijk is dit met wetenschappelijke tuur t 
jevoorzichtigheid geschied. Omdat hier 

sprake is van menselijke interpreta- 
tie, kunnen wellicht bij later uit te 	 
voeren detailonderzoekingen voor be-
paalde projecten, kleine afwijkingen 

2  in de waardering van sommige bo- 
t demtypen optreden. Die afwijkingen 
- zullen echter zeker niet meer dan en-
- kele procenten bedragen. Dat de com-

missie tot volkomen foutieve conclu- 
 sier zou zijn gekomen, is beslist uit- 

t gesloten. 
In dit verband moet ook gewezen 

worden op de verdrogingskaart var 
I Nederland, samengesteld door de 

landbouwvoorlichtingsdienst. Deze be- 
• rust op de gegevens verkregen door 
een praktijkenquête. Nu doet het 

' opmerkelijke maar op zichzelf wel 
verklaarbare verschijnsel zich voor 
dat deze uitkomsten niet altijd gelijk-
luidend zijn met de conclusies van 
het C.O.L.N.-onderzoek die langs ana-
lytische weg zijn getrokken. 	Soms, 
zegt men in de praktijk dat iets goed 
is, terwijl uit het onderzoek blijkt dat, 
door 	bepaalde 	cultuurtechnische 
maatregelen een nog betere produl• 
tie zou kunnen worden verkregen,: 
hetgeen nog niet altijd wil zeggen dat 
de daarvoor geschikte technieken ook 
reeds zijn ontwikkeld. Wij zouden de 
situatie met het volgende beeld wil-
len verduidelijken. Voordat er sprake'. 
was van een bromfiets, was Neder-
land een fietsende natie. Men was'l 
daarmede tevreden. Na omstreeks 
1950 was voor iedere fietser het ideaal 
een bromfiets en binnenkort een auto. 
De ontevredenheid wordt pas gebo-

, ren als de begeerte is gewekt, of als 
men beseft dat het nog beter kan. 

Van grote betekenis in het raam 
van het C.O.L.N.-onderzoek zijn ook 
de zoutkaarten van de polder- en 
boezemwateren in de westelijke pro-
vincies; dit werk is verricht door de 
afdeling Tuinbouw van het ministe-
rie van landbouw,yiseerij en voedsel- 
voorziening, dat daarbij is opgetreden 
als een zelfstandig opererend onder-
deel. Het was hierbij te doen om het 
bepalen van de winter- en zomerzout-
gehaltes, van belang vooral voor de 
veeteelt en de tuinbouw in deze ge-
bieden. 
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aal rapport over 
v.aterhuishouding 
et prof. F. Hellinga, 
van de C.O.L.N. 

)OS is 
ultaat 
waar-
veten-
is bij-
! rap-
rhuis- 

standen en het gebruik van de agra-
rische gronden, dus de juiste keuze 
van de gewassen. Wij mogen niet zeg-
gen dat de alarmtoestand van deze 
bijzonder droge jaren voor de onder-
zoekers een volkomen verrassing is 
geweest. Had men vroeger vooral ge-
zocht naar een verbetering in de 
groeiomstandigheden door verbete-

rsche- ring van de waterafvoer en had men 
wang zich vooral geconcentreerd op verbe-
gina,s  tering en vergroting van de agrari- 

., sche produktie door middel van be- 
gePu-  meeting, toch waren in 1947 al ver-
ipport schillende onderzoekers bezig door 
grote middel van proefvelden en proefplek- 
mder- 

ken de functie van de op verschillen- 
de diepten gelegen grondwaterstan-

imen-  den bij het groeiproces te bestude-
)1) de ren. 
evens Bovendien was er in de jaren na de 

Tweede Wereldoorlog bij de onderzoe-; 
van  kers een groot enthousiasme om nieu-; 

roder- we wegen te zoeken. Wel mag gezegd 
over worden dat de calamiteiten van 1947j 

ander- en 1949 een soortgelijk katalyserende I 
werking hebben 'gehad als de februa- 

w -~ rivloed van 1953 op de waterstaatkun-
en en dige ontwikkeling van Nederland. De 
a  de cultuurtechnici zaten toen met recht 

af_ op het „droogtepaard". De feitelijke 
stoot tot het onderzoek werd in 1949 
gegeven door ir. W. C. Visser, toen 
nog werkzaam bij de Cultuurtechni-
sche dienst, die er in een nota op 
wees dat het mogelijk moest zijn met 
behulp van het beschikbare weten-
schappelijke instrumentarium een 
overzicht te maken van de te natte 
en te droge plaatsen in Nederland en 
daarnaast op te maken een inventari-
satie van de beschikbare waterhoe-
veelheden. In een overzicht A zou 
men dus de bestaande gebreken moe-
ten vastleggen; in een overzicht B 
zou de hydrografische gesteldheid 
moeten worden beschreven. Daaruit 
zou dan een plan C moeten resulte-
ren, aangevende hoe men met de be-
schikbare waterhoeveelheden de be-
staande gebreken zou kunnen ophef-
fen of verzachten. Het was dus te 
doen om de opstelling van een plan 
tot regeling van de landbouwwater- 

gege- staat van Nederland. Die, nota heeft 
zal weerklank gevonden bij de landbouw- 

organisatie T.N.O. Deze besloot een 
"`Tn  commissie ad hoc in te stellen, die 
wor- haar werkzaamheden begin 1950 aan- 

vatte en reeds in datzelfde jaar rap- 
*1-;  port uitbracht. Haar advies was posa- 
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van Ilvan de Nederlandse landbouwgron-
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zou men gegevens kunnen ontlenen 
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worden gesteld, de verkenning van de 
waterhuishoudkundige gesteldheid 
van de landbouwgronden te doen uit-
voeren. De leiding van het bureau 
werd toevertrouwd aan ir. W. C. Vis-
ser. Daarnaast kwam er een commis-
sie van beheer, die zorgde dat de no-
dige fondsen ter beschikking kwamen. 
Aanvankelijk werd hiervoor een be-

; drag van 375.000 gulden uit de tegen-
' waarderekening van de Marshallgel-
' den ter beschikking gesteld, Dat bleek 
;echter al spoedig, vooral door de bre-
de aanpak, niet voldoende. Nu het 
Dnderzoek is afgesloten, is daarin een 
lbedrag van circa twee miljoen gul-
den geïnvesteerd. De commissie On-
derzoek landbouwwaterhuishouding 
Nederland, werd begin 1951 geïnstal-
leerd; de initialen C.O.L.N. zijn intus-
sen in landbouwkringen een begrip 
geworden. 

Om te komen tot het thans verkre-
gen resultaat is in velerlei opzicht 
teamwork geleverd. 

Zelfde doelstelling 
TOEN het onderzoek werd aangevat, 

1-  waren met name in Limburg en 
Zeeland reeds provinciale commissies 
aan de arbeid die tot op zekere hoog-
te een zelfde doelstelling hadden. Hier 
kon door goed inzicht dubbel werk 
worden voorkomen en heeft men over 
en weer van elkaars speurwerk kun-
nen profiteren. 

Het C.O.L.N.-onderzoek kwam juist 
op gang in de tijd dat veel landbouw-
kundige ingenieurs voorgoed uit Indo-
nesië repatrieerden. Een aantal wer-
den na het volgen van een omscho-
lingscursus bij het werk ingescha-
keld. Tien van hen die gewend wa-
ren naar palmbomen en dergelijke 
gewassen te kijken, zijn nu volwaar-
dige cultuurtechnici, dus water- en 
grondspecialisten geworden. 

Om het verloop van de grondwa-
terstanden gedurende een vol jaar te 
teren kennen werden in Nederland 
ongeveer 23.000 buizen geplaatst, ge-
middeld één per 100 hectare. Hierin 
werd de grondwaterstand viermaal 
per jaar opgenomen; in 2000 buizen 
werden regelmatig eenmaal in de 
twee weken waarnemingen gedaan, 
in 65 dagelijks. Hierdoor werd een 
schat aan gegevens verzameld die 
systematisch door de C.O.L.N.-inge- 

Nevenactiviteiten 
TOT DE BELANGRIJKSTE neven- 

-1-  activiteiten van het onderzoek be-
hoort zeker het bijeenbrengen van zo-
veel mogelijk hoogtekaarten die bij 
allerlei organen als rijkswaterstaat, 
provinciale waterstaten, gemeenten, 
waterschappen en bij de Cultuurtech-
nische dienst werden aangetroffen. 
Deze, men mag wel zeggen volledige, 
collectie is thans toevertrouwd aan 
de hoede van de rijkswaterstaat. 

De C.O.L.N. heeft het niet tot haar 
taak gerekend voorstellen te doen om 
van plaats tot plaats verbeteringen 
te bereiken. Zij heeft zich opzettelijk 
ten doel gesteld een zorgvuldige ver-
kenning uit te voeren naar de huidi-
ge agrchydrologisdhe gesteldheid van 
Nederland. Wel is het materiaal zo 
verwerkt en in het eindrapport ge-
presenteerd dat de conclusies veelal 
uit de harde feiten kunnen worden 
afgelezen. Had men zijn doelstelling 
nog verder uitgebreid, dan hadden 
we op het eindresultaat nog vele ja-
ren moeten wachten. Wat nu in ze-
ven jaar gepresteerd werd, is reeds 
een ontzaglijke arbeid geweest. 

Het eindrapport in zijn huidige 
vorm zal onmisbaar zijn bij het be-
palen van het beleid op het gebied 
van waterstaat en cultuurtechniek in 
de toekomst. Men weet nu immers 
bij het ontwerpen van allerlei water-
beheersingswerken waar landbouw-
kundig gezien de zwakke plekken lig-
gen. Men tast niet meer als voorheen 
in het duister. Wij zullen nu beter de 
waarde beseffen van de investeringen 
die bijvoorbeeld de Cultuurtechnische 
dienst moet doen voor bepaalde wa-
terbeheersingswerken. Om een an-
der voorbeeld te noemen, de rijks-
waterstaat zal straks bij het manipu-
leren met de stuwen van de Rijmka-
nalisatie een beter inzicht hebben in 
de gevolgen daarvan voor de lande-
lijke waterhuishouding. 

Ook bij het opstellen van verbete-
ringsplannen voor grote gebieden zul-
len de gegevens van het C.O.L.N. -on-
derzoek goene diensten bewijzen voor 
het uitzetten van de grote lijnen. 
Waar nodig kan dan een, aanvullend 
detailonderzoek worden uitgevoerd. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat 
de grondwaterstandwaarnerningen in 
een aantal peilbuizen ook in de toe- 

04 	....- 



n
n vanvan de Nederlandse landbouwgrom- "16"""""" ,,  

den op te bouwen op verkenningen grondspecialisten geworden. ibouw- 	 Om het verloop van de grondwa- ,ntaiiik van de grondwaterdiepten. de bo- 
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volgen- 
ili ! de grond, voorts het verzamelen van leren kennen werden in Nederland ongeveer  23.000 buizen geplaatst, ge-

middeld een per 100 hectare. Hierin 
werd de grondwaterstand viermaal 
per jaar opgenomen; in 2000 buizen 
werden regelmatig eenmaal in de 
twee weken waarnemingen gedaan, 

.nrn  dit ide praktijkindrukken door middel 
,ver de van een verdrogingsenquéte. Verder 

:zou men gegevens kunnen ontlenen 
•aan een onderzoek naar de zoutgehal-
ten van de open wateren en aan een 
bijeenbrengen van de bij vele' instel- m 65 dagelijks. Hierdoor werd een 

tenk- ~en- en ingitt.44 in Nederland ver- ler&  "ms  schat aan gegevens vetza ld die 
systematisch door. de C.0 i Inge- 

nalisatie een beter inzicht hebben in 
de gevolgen daarvan voor de lande-
lijke waterhuishouding. 

Ook bij het opstellen van verbete-
ringsplannen voor' grote gebieden zul-
len de gegevens van het C.O.L.N.-on-
derzoek goede diensten bewijzen voor 
het uitzetten van de grote lijnen. 
Waar nodig kan dan een aanvullend 
detailonderzoek worden uitgevoerd. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat 
de grondwaterstandwaarnemingen in 
een aantal peilbuizen ook in de toe- 
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Toen de structuur van het onder-

zoek hiermede was bepaald, zijn 
reeds tegen het einde van 1950 de 
voorbereidingen getroffen om door 
middel van een werkgroep, waaraan 
ingenieurs ter beschikking zouden 

Pio 

1 
t 
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gelegd 	r het archi 
standen van het rijksinstituut voor. 
drinkwatervoorziening te 's-Graven-
hage. De commissie heeft dankbaar 
gebruik kunnen maken van de bodem-
kaart van Nederland, die voor dit 
doel door de stichting Bodemkarte-
ring in versneld tempo is gereedge-
maakt. Verder hebben de C.O.L.N.- 
ingenieurs zich ieder in hun gebied 
georiënteerd over de verdeling bouw-
land:grasland. Daarmede waren fei-
telijk de drie pijlers aanwezig om 
hierop een beschouwing te kunnen op-
bouwen en conclusies te trekken. 
Want grondwaterstanden op zichzelf 
'eggen natuurlijk niets. Men dient 

j
an ook te weten hoe het is gesteld 
et de grondsoort en op welke wijze 

ieze wordt gebruikt. Het aantal ge-
gevens waarover nu kan worden be-
schikt is redelijk groot, maar zeker 

-niet volledig te noemen. Daarom is 
het ook nodig geweest in bepaalde ge-
vallen door extra- en interpolatie tot 
bepaalde conclusies te komen. Na-
tuurlijk is dit met wetenschappelijke 

tvoorzichtigheid geschied. Omdat hier 
i sprake is van menselijke interpreta-
tie, kunnen wellicht bij later uit te 
voeren detailonderzoekingen voor be-
paalde projecten, kleine afwijkingen 
in de waardering van sommige bo-
demtypen optreden. Die afwijkingen 
zullen echter zeker niet meer dan en-
kele procenten bedragen. Dat de com-
missie tot volkomen foutieve conclu-
sies zou zijn gekomen, is beslist uit-
gesloten. 

In dit verband moet ook gewezen 
worden op de verdrogingskaart var 
Nederland, samengesteld door de 
landbouwvoorlichtingsdienst. Deze be- 

• rust op de gegevens verkregen door 
een praktijkenquête. Nu doet het 

' opmerkelijke maar op zichzelf wel 
verklaarbare verschijnsel zich voor 
dat deze uitkomsten niet altijd gelijk-
luidend zijn met de conclusies van 
het C.O.L.N.-onderzoek die langs ana-
lytische weg zijn getrOkken. 	Soms 
zegt men in de praktijk dat iets goed 
is, terwijl uit het onderzoek blijkt dat 
door 	bepaalde 	cultuurtechnische 
maatregelen een nog betere produk-
tie zou kunnen worden verkregen, 
hetgeen nog niet altijd wil zeggen dat 
de daarvoor geschikte technieken ook 
reeds zijn ontwikkeld. Wij zouden de, 
situatie met het volgende beeld wil-
len verduidelijken. Voordat er sprake •', 
was van een bromfiets, was Neder- ' 

• land een fietsende natie. Men 	was,' 1 
 daarmede tevreden. Na omstreeks I 

1950 was voor iedere fietser het ideaal 
een bromfiets en binnenkort een auto. j 

• De ontevredenheid wordt pas gebo-1 
ren als de begeerte is gewekt, of als! 
men beseft dat het nog beter kan. 

Van grote betekenis in het raam! 
van het C.O.L.N.-onderzoek zijn ook!. 
de zoutkaarten van de polder- en 
boezemwateren in de westelijke pro-
vincies; dit werk is verricht door de 
afdeling Tuinbouw van het ministe-
rie van landbouw, visserij en voedsel.: 
voorziening, dat daarbij is opgetreden 
als een zelfstandig opererend onder-
deel. Het was hierbij te doen om het 
bepalen van de winter- en zomerzout-
gehaltes, van belang vooral voor de 
veeteelt en de tuinbouw in deze ge-
bieden. 

atm- van het -  rapport is ongetwijfeld 
dat, met grote kracht het belang  van 
de waterspiegel in de grond is gepo-
neerd. Men mag hopen dat vele pol-
derbesturen hieruit de lering zullen 
trekken dat men de waterhuishouding 
niet slechts mag regelen door te wer-
ken met het peil van de' open wateren 
en dat het besef gemeengoed zal wor-
den dat dit slechts een hefboom moet 
zijn om de grondwaterstand op het 
juiste niveau te krijgen. Anders ge-
zegd het verloop van de grondwater-
stand moet richtlijn zijn. 

Beschouwen wij de resultaten ten 
slotte uit de hoek van de wetenschap, 
dan kan worden gezegd dat de weten-
schappelijke ontwikkeling altijd ge-
baat is bij de afronding van de situa-
tie op een bepaald moment. De pi .o-
blemen zijn nu scherper gesteld dan 
tevoren mogelijk was. Het is er ook 
nu weer om te doen — typisch Ne-
derlandse opdracht — door het aan-
dragen van nieuwe elementen de na-
tuur beter te leren beheersen. 

H. J. STUVEL 
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