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INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING
Lijst van nota's

stélléë

Titel

1.. maart 1957

drs L.F. Ernst

Invloed van de grondwaterstromingen
op het zoutgehalte van oppervlakteen grondwater na afsluiting van de
zeearmen in het Delta-gebied

2.. febr. 1958

drs L.F. Ernst

Ontwatering van laaggelegen polders
met sterke kwel door diepe putten
in directe verbinding met open water

No.

Datum

-

411•11.M.•■•••■•••••■111■141...

3.. mei

1959

ir W.C. Visser
G.W. Bloemen

The moisture flow technique for determining the water balance

mei

1959

ir W.C. Visser

De wetten die het bergend vermogen
en de afvoer beheersen

5,, maart 1959

ir W.C. Visser

De betekenis van resultaten van een
lysimeter voor de waterbalans van
een gebied

jun i

1959

ir W.C. Visser

De omvang van de drainage in
Nederland

7 ,, jan.

1959

ir W.C. Visser

Grondgedachten ten aanzien van het
onderzoek naar de geschiktheid van
gronden voor tuinbouvkundig gebruik

juli

1957

dr C. van den Berg

La mise en valc'ir des terres salées

okt.

1958

dr J. Wesseling

De verlaging van de grondwaterstand
op een tweetal tuinbouwbedrijven in
de gemeente Oostvoorne

ir W.C. Visser

Eine empirische geradlinige Darstel lung der pF -Kurve

ir W.P. Stakman

Enige opmerkingen over de bepaling
van pF-curven .

ir W.C. Visser
ir A.D. Oostra

Benadering van de toe te passen
afstand van landbouwwegen in ruilverkavelingen in Limburg

dr J.F. Bierhuizen

De invloed van het profiel op de
relatie tussen temperatuur en groei
van de plant

10

sept. 1958

11, , juni 1959

12., juli

1959

13.. juli 1959

23

No.

Datum

Steller

Titel

drs J.R. Diddens

Landbouwkundige en economische gevolgen van de herverkaveling in
Walcheren

••■•■•••■■• •■••••••••■•

14.. febr. 1960

••••• Ob. Mi».

15

aug.

1957

ir W.C. Visser

Werkgroep Deltagebied (1) - Plan van
onderzoek hydrologische toestand
Deltagebied

16

juni

1957

drs L.F. Ernst

Werkgroep Deltagebied (2) - Bepaling
van zoute kwel uit diepte en vorm
van het zoutwaterfront

17

aug. 1957

dr J. Wesseling
drs L.F. Ernst

Werkgroep Deltagebied (3) - Toelichting bij het rapport 'Bepaling van
zoute kwel uit diepte en vorm van
het zoutwaterfront' voor wat betreft
de mathematische behandeling van het
stromingsprobleem

18

maart 1957

drs L.F. Ernst

Werkgroep Deltagebied (4) - Invloed
van de grondwateratromingen op het
zoutgehalte van oppervlakte- en
grondwater na afsluiting van de zeearmen in het Deltagebied

aug.

1957

dr N.A. de Ridder

Werkgroep Deltagebied (5) Voorstel
aanvullend geohy.drologisch onderzoek
in de Polder Schouwen

aug.

1957

ir J.A. van tt T~Ten
ir A.D. Oostra

D.itttjblea (6) - Gegevens
ten behoeve van de keuze van enkele
proefpolders uit negentien polders
in het Deltagebied, waarvan door de
Deltadienst een chloorbalens zal worden opgesteld

21,., aug.

1957

ir W.C. Visser

Werkgroep Deltagebied (7) - De berekening van de behoefte aan doorspoeling van een polder en het daartoe
uit te voeren krclonderzoek

20

22

sept. 1957

ir J.A. van 't Leven

Werkgroep Deltagebied (8) - De keuze
van de proefgebieden ten behoeve van
het onderzoek in het Deltagebied door
het I.C.W.

23

sept. 1957

ir J.A. van 't Leven

Werkgroep Deltagebied (9) - Bij de
agenda van de 14e vergadering van de
Werkgroep Deltagebied op 4 oktober

1957

23

Datum

Steller

Titel

24

nov. 1957

drs L.F. Ernst

Werkgroep Deltagebied (10) - Bepaling van overtollige neerslag en
zoute kwel uit slootwaterbalans

25

nov. 1957

drs L.F. Ernst

Werkgroep Deltagebied (11)
Invloed
van perforaties in de afdekkende
kleilaag op de stroming van het
diepe grondwater onder een polder

nov. 1957

ir J.A. van 't Leven

)•

Werkgroep Deltagebied (12) - Verslag
van een bespreking met de heren
Duin, Timmerman en Dek van de Delta,
dienst van .4.e Rijkswaterstaat te
Goes op 9 oktober 1957

27

okt. 1957

ir W.C. Visser

Werkgroep Deltagebied (13) - Techniek van de analyse van de waterbalans

28

nov. 1957

J.J. Lindenbergh

Werkgroep Deltagebied (14) - Verslag
van het plaatsen van de grondwaterst andsbuizen in het Prunjegebied

29

nov. 1957

drs L.F. Ernst
ir A.D. Oostra
dr N.A. de Ridder
ir J.A. van 't Leven
dr J. Wesseling

Werkgroep Deltagebied (15) - Te verrichten onderzoek

30

dec. 1957

J.J. Lindenbergh

Werkgroep Deltagehied (16) - Verslag
van het plaatsen van de grondwaterstandsbuizen in de polder Oude Korendijk e.a.

:) 31
010

dec. 1957

iv J.A. van 't Leven

Werkgroep Deltagebied (17a en b) Verslag van een bespreking met de
heer ir Duin van de Deltadienst van
Rijkswaterstaat te Den Haag op 6
december 1957

32

febr. 1958

ir J.A. van 't Leven
dr N.A. de Ridder

Werkgroep Deltagebied (18) - Verslag
van de bespreking diepboorprogramma
Deltaonderzoek gehouden op 18 december
1957 ten kantore van de Rijkswaterstaat te Den Haag

33

febr. 1958

ir J.A. van 't Leven

No.

23

-

Werkgroep Deltagebied (19) - Verslag
van een bespreking op het Laboratorium
voor Grondmechanica dd. 28 januari
1958 net de heren ir De Josselin de
Jong, Vlasblom en Boerkoel

- 14 -

Datum

Steller

Titel

34

sept. 1958

J.J. Lindenbergh

Werkgroep Deltagebied (20) - Het onderzoek in de Wilhelminapolder op
Zuid-Beveland

35

nov. 1958

ir J.A. van 't Leven

Werkgroep Deltagebied (21) - Zoutinhoud van het bodemprofiel door middel
van A.B.C.-bepalingen in ondiepe boringen in de onderzoekspolder Prunje

36

nov. 1958

ir J.A. van 't Leven

Werkgroep Deltagebied (22) - Verslag
van het onderzoek naar de mogelijkheid om de zoutinhoud van de diepe
grondlagen te bepalen in monsters
afkomstig van pulsboringen

nov. 1958

ir J.A. van 't Leven
B van der Weerd

Werkgroep Deltagebied (23) - Verslag
van enige proefnemingen met het inspuiten van grondwaterstandsbuizen

dr N.A. de Ridder

Werkgroep Deltagébied (24) - Ervaringen met nieuwe boormethoden en
apparatuur in het Deltagebied

B. van der Weerd

Werkgroep Deltagebied (25) - De telescopische plastic grondwaterstandsbuis voor gebruik in bouwland

G.W. Bloemen

Werkgroep Deltagebied (26) - De waterbalans van een ta.welgrond, afgeleid
uit grondwaterstandsgegevens

ir J.A. van 't Leven
B. van der Weerd

Werkgroep Deltagebied (27) - Onderzoek inzake de termen van de waterbalans ontleend aan gegevens afkomstig
van het onderbemalingsgebied in de
Zuid Watering van de polder Walcheren

B. van der Weerd

Werkgroep Deltagebied (28) - De opname van diepe filters in het Prunjegebied e.o. gedurende 3 etmalen

dr N.A. de Ridder

Werkgroep Deltagebied (29) - Het zoutgehalte van het diepe grondwater in
de Wilhelminapolder op Zuid Bevelend

44, okt. 1959

dr J. Wesseling

Werkgroep Deltagebied (30) - Vergelijking van de riet-stationaire afvoer

45,, maart 1960

dr J. Wesseling

Werkgroep Deltagebied (31) - Verwerking van de getijwaarnemingen in de
Prunje

No.

37
1959

38

jan.

39

febr. 1959

40

mei

41

juni 1959

42

aug.

43

sept. 1959

23

1959

1959

Datum

Steller

Titel

46

april 1960

B. van der Weerd

Werkgroep Deltagebied (32) - Verbetering van de registratie-apparatuur
voor detailafvoermeting

47

nov.

ir A.D. Oostra

Werkgroep Lollebeekgebied (1) - Vraagstukken die in het Lollebeekgebied
door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding eventueel in
samenwerking met andere instellingen
zouden kunnen worden bestudeerd

ir H. Heynan
ir A.D. Oostra
ir C.W. Visser

Werkgroep Lollebeekgebied (2) - Voorlopig Rapport inzake mogelijkheden
voor watervoorziening in de Vredepeel

No.

1957

48

49

april 1958

ir N.M. de Vos

Werkgroep Lollebeekgebied (3) - Enkele
problemen op tuinbouwkundig gebied b:treffende de water-aanvoerplannen in
de ruilverkaveling in Noord Limburg

50

april 1958

ir J.W. Righolt

Werkgroep Lollebeekgebied (4) - Enkele
gedachten omtrent de benadering van
het vraagstuk van de meest gewenste
kavelvorm en -grootte, in het bijzonder toegespitst op de zandgebieden
van Oost-Brabant en Limburg

51

april 1958

ir G.P. Wind

Werkgroep Lollebeekgebied (5) - Grondverbetering in het Lollebeekgebied

52

sept. 1959

ir A.D. Oostra

Werkgroep Lollebeekgebied (6) - Vier
alternatieve verbeteringsplannen voor
blok 6 van de ruilverkaveling
'Lollebeek'

1 111053.

sept. 1959

ir A.D. Oostra

Werkgroep Lollebeekgebied (7) - De
waterbeheersing in het Zuid-oostelijk
deel van de ruilverkaveling
'Lollebeek'

54., jan. 1960

P,J.H. Jongejan
ir A.D. Oostra

Werkgroep Lollebeekgebied (8) - Mogelijkheden tot verbetering van de tuinbouw in de ruilverkaveling
'Lollebeek'

55,. jan. 1960

H.H. Sol

Werkgroep Lollebeekgebied (9) - Een
kostenvergelijking van vier alternatieve plannen voor een onderdeel van
het blok 6 van de ruilverkaveling
'Lollebeek' in Limburg

23

-6

Datum

Steller

Titel

56 ,-;

april 1960

H.J. Meijer

Werkgroep Lollebeekgebied (10) - De
mogelijkheid tot onttrekking van water aan de ondergrond, ten behoeve
van beregening in het ruilverkavelings gebied I Lollebeek'

57,

jan.

ir J.W. R gholt

Werkgroep Lollebeekgebied (11)
-Ploeg- en
maaitijd versus perceels-

No.

1960

vorm

58.

juli

1960

L. Havinga

Werkgroep Lollebeekgebied (12) - Afvoer-criterium en berekening van de
drainafstand voor een deel van het
Lollebeekdal

59, nov.

1960

P.J.H. Jongejan

Werkgroep Lollebeekgebied (13)
de beregening-Eenoderzoknar in
kassen in Noo=d Limburg

60

aug.

1960

ir A.D. Oostra

Werkgroep Lollebeekgebied (14) Kosten en baten van vier alternatieve
plannen voor een deel van het
Lollebeekdal

61,,

sept. 1960

R.H. Sol

Werkgroep Lollebeekgebied (15) Kostenvergelijking van vier alternatieve plannen voor een beekdal in de
ruilverkaveling 1 Lollebeekt

62

jan,

1961

ir W.C. Visser

Formules ter beschrijving van de afvoer van polders en stroomgebieden
en een methode ter bepaling van de
constanten

2) 63i, jan.
010
64a jan.

1961

ir G.P. Wind

Resultaten van de diepploegproeven in
de veenkoloniën in 1960

1961

dr R.H.A. van Duin

Bijdrage van het I.C.W. aan het onderzoek in de veenkoloniën

641:4, maart 1961

dr G.C. Meijerman

Toelichting op een lineaire programmering voor de oude veenkoloniën

65.c maart 1961

dr J.F. Bierhuizen

Enkele fysiologische aspecten i.v.m.
groei van de planten

66,. jan. 1961

L.P. Katuil

Over het
priori aannemen van een
kansverdeling

67., aug. 1960

ir Ph. Th. Stol

De gevolgen ven de bronbemaling te
Hagestein op de opbrengsten op bouwland en grasland

•

23

a

7
Steller

Titel

68'. dec. 1960

ir Ph.Th. Stol

Een onderzoek naar de mogelijkheid
tot het scheiden van de termen berging en verdamping uit de formule
van de waterbalans

69,, febr. 1961

ir J.A. van 't Leven

Werkgroep Toekomstige Watervoorziening van Zuid-Beveland ten Westen
van het Kanaal - Commissie Waterbeheersing en Ontzilting - De waterbehoefte in het gebied van onderzoek

70

febr. 1961

dr R.H.A. van Duin

De vroegheil van gronden

71:, febr. 1961

dr R.H.A. van Duin

Urgentiebepalingen van het cultuurtechnisch werk

febr. 1961

K.E. Wit

Technische gegevens betr. steekapparatuur

73

maart 1961

ir W.C. Visser

Onderzoek naar de formule voor de
pF-curve

74

maart 1961

ir J.J. Kouwe

Verzakking talud Vredepeel

75«. april 1961

dr R.H.A. van Duin

Menging van gronden en grondfracties

76:: april 1961

Th.J. Linthorst en
J.B. Sprik

Alternatieve verbeteringsplannen voor
het proefblok 'I'Iieuw-Buinen - Nieuw
Drouwen'

77.

maart 1961

C. van Wijk

De verkaveling van de veenkoloniën

78

mei

dr G.C. Meijerman

Voorbeeld van een uitwerking van een
lineaire program ering

C.G. Toussaint

Over de beregening van zomergranen

W.B. Verhaegh en
dr N.A. de Ridder

De formatie-constanten in het proefgebied van Groenio bepaald door middel
van pompproever.

ir W.P. Stakman en
G.C. van der Harst

The use of the sandbox-apparatus to
determine pF-curves in the range
pF 0.4 to 2.7

dr N.A. de Ridder en
Verbreek

De kwartair-geologische geschiedenis
van de Tielerwaard-West en haar bete-

No.

Datum

1961

lip mei 1961
80,.. mei

81

1961

juni 1961

82.. juni 1961

kenis voor de waterhuishouding

83., juni

1961

84,, juni 1961

23

dr N.A. de Ridder

De formatie-constanten in de Tielerwaard berekend uit pompproeven

ir W.C. Visser

De berekening van de afvoerfactor bij
ondiepe grondwaterstand en ondiepe
ondoorlatende laag

8

No.

Datum

Steller

Titel

85..

juni 1961

J.H. Snijders

Welke betekenis hebben de over de
teeltduur gesommeerde dagstralingswaarden als groeifactor bij het onderzoek naar de vroegheid van Interrex sla bij uiteenlopende plantdata?

86t:

juni 1961

J.H. Snijders

Voorbeeld berekening van de effectieve somstraling door middel van de
bedekkingsgraad

87,, juni 1961

ir Ph.Th. Stol

Een criterium voor de cosinus-functie,
afgeleid uit zijn differentie-vergelijking

juni 1961

ir Ph.Th. Stol

Een samenvatting van enkele resultaten van berekeningen met betrekking
tot het vroegheidsonderzoek 1961

89,, juni 1961

ir J. Bon

Frequentie-verdeling van de grondwaterdiepte in het gebied van de Lunterse Beek en de invloed hiervan op
de opbrengstdepressie

90:: juli 1961

B. van der Weerd

Het Cl-gehalte van het grondwater op
grotere diepte in de polder Oude
Korendijk en omgeving

91., juli 1961

G.W. Bloemen

Enige ervaringen bij het meten van
vochtgehalte met behulp van neutronen

sept. 1960

G.W. Bloemen

Werkgroep Deltagebied (33)- Een schatting van de grootte van de kwel in
het Prunje-gebied

juli 1961

ir W.C. Visser

De rentabiliteit van drainage bij
grasland

dr J.F. Bierhuizen

Produktiviteitsmetingen in kassen

L.P. Kamil

Analyse van een samengestelde steekproef

96.1 okt. 1961

ir G.P. Wind

Het theoretisch te verwachten effect
van plaatgrondverbetering

97,.

okt.

ir A.P. Hidding

Resultaten van het mengen van plaatgronden op bouwland

98

jan. 1961

ir N.M. Vos

Vóchthoudendheid van rivier-kleigronden

) 88 . :
OIO

92t

lik

94,, aug. 1961

95,.

23

sept. 1961

1961

9

No.
99,

Datum

Steller

Titel

nov. 1961

B. van der Weerd

Werkgroep Deltagebied - Het chloride-gehalte van het grondwater op grotere diepte in het onderbemalingsgebied
'De Prunje'

K.E. Wit en
dr N.A. de Ridder

De formatieconstanten in het Prunjegebied (Schouwen) berekend uit pompproeven

100.• nov. 1961

101:.

mei

1962

ir W.C. Visser

Een tweedegraads formule voor de groeiwet voor beperkende factoren

102

nov. 1961

ir W.C. Visser

Formule voor de verdamping van een
gewas

4

.- nov. 1961

A.H. Ryhiner

r) Statistische analyse van de werkelijke
verdamping

1041

nov. 1961

ir J.W. Righolt en
drs L.J. Locht

Een toepassing van de COB-DOUGLAS
produktie-functie

105

nov. 1961

ir J.A. van 't Leven

Werkgroep Deltagebied Doorspoeling
van zoute polderwaterleidingen

106c-

nov.

ir W.C. Visser

Het samenstellen van capillariteitsformules

107

nov. 1961

J.H. Snijders

9Fosfaat- en kalibemesting hydrologisch
gezien

108

nov. 1961

J.H. Snijders

e l Soil humidity and rural income
J

109-

nov. 1961

ir J.J. Kouwe

")The influence of the uneveness of the
land surface upon the possibilities
of subsoil irrigation as a method for
watersupply in delta areas

110•

nov. 1961

J.H. Snijders

)Water management and cropping pattern

1110

nov. 1961

dr N.A. de Ridder

e)The Hydrological Properties of Deltaic
Sediments

1961

112.. nov. 1961

113e

aug. 1961

114

Moral~my

23

ct....1

9e I

ir J.A. Flach

Voorlopige nota betr. verkeerstellingen
en resultaten van en opmerkingen over
de tellingen 1961 in de ruilverkaveling
I Tjongervallei N.Z.' (F.)

ir Ph.Th. Stol

Het vereffenen van een formule voor de
pF -curve

L‘rif-

- 10 -

No.

Datum

Steller

Titel

115

juni 1961

ir J.J. Kouwe

Problemen bij de instandhouding van
sloottaluds

1960

ir J.J. Kouwe

Infiltratie-mogelijkheden Vinkeloord

F. Hoorma

Metingen van de intree-weerstand van
plastic buizen, welke met in water
oplosbare zouten zijn geimpregneerd

118 :e nov. 1961

drs L.F. Ernst

De stroming van het grondwater in de
omgeving van de voegen van gebakken
drainbuizen

119.. dec. 1961

ir G.P. Wind

Een voorlopige herontginningskaart
voor de veenkoloniën

drs L.J. Looht

De opzet van het onderzoek naar toekomstige prijzen als onderdeel van
het onderzoek in de veenkoloniën

121.. dec. 1961

Th.J. Linthorst

Toelichting op de berekening vaniet
investeringseffect voor het proefgebied tNieuw-Buinen - Nieuw Drouwen'

122 ,-, dec. 1961

H. Fonek

Aanwijzingen bij het construeren van
een rechte pF-curve of een rechte
granulaire curve

123,, dec. 1961

C.J. Schothorst

De draagkracht van lage grasl.gronden

jan. 1962

ir G.P. Wind

Verbetering van veengronden in weidegebieden

‘5„ jan. 1962

ir G.P. Wind

Resultaten van de diepplbegproeven in
de veenkoloniën in 1961

126t: febr. 1962

ir Ph.Th. Stol

Een numerieke oplossing voor de grafische vereffening van de Pf-curve

127.4 febr. 1962

dr L.F. Ernst

De invoering van correcties in hydrohypsenkaarten t.b.v. de berekening van
horizontale en verticale componenten
van de stroming bij verschillen in
dichtheid van het grondwater

128,- febr. 1962

ir G.P. Wind

Over klimaatschommelingen en de ontwatering van veengrasland

ir W.C. Visser

Berekening van de constanten van pF
of slibcurve

116 d: jan.
117 •

011i 20J.:'

12k.

129.

23

okt. 1961

dec.

1961

dec. 1961

Steller

Titel

1 30.; dec. 1961

ir W.C. Visser

Vereffenen van de sommatieeurven voor
de korrelgrootte-verdeling

131.•maart 1962

C. Ploegman

Factoren van invloed bij de teelt van
sla onder glas

Th.J. Linthorst

Grondverzet op cultuurtechnische
werken

133., maart 1962

J.B. Sprik

Transportonderzoek in de Groningeren Drentse veenkoloniën

1962

Kamil

Datum

No.

132 ..

maart 1962

mei

134,

Lineaire regressie

ir W.C. Visser

De methode van ontwerp voor een irrigatieproject in het gebied van BasRhóne en- Languedoc

13bi. mei 1962

ir W.C. Visser

Het berekenen van de gewenste afvoercapaciteit van een gemaal

137c: juli 1962

C.J. Schothorst

Beweidingsverliezen op diverse graslandgronden

135:: mei 1962

•

c

juli 1962

ir Ph.Th. Stol

Een meetkundige beschouwing over de
niet-lineaire vereffening

139 ,

aug. 1962

ir Ph.Th. Stol

Het gebruik van schaalfactoren als
hulpmiddel voor een snelle convergentie bij niet-lineaire vereffening

L.P. Kamil

Selectie van variabelen bij meervoudig regressie-onderzoek

aug. 1962

dr N.A. de Ridder

Enkele resultaten van een geohydrologisch onderzoek in het Prunje-gebied (Schouwen-Duiveland)

sept. 1962

ir Ph.Th. Stol

Een aantekening bij het bepalen van
afgeleiden van functies afkomstig
uit Matrixprodukten

ir C.J. van der Post

Beoordeling van enkele methoden van
watertoediening in de teelt van tomaten - 1961 - Bomkas II

138

14o:: juli 1962

2)41 e
010
142:

1962

23

- 12 -

;teller

Titel

dr U.A. de Uidder
en E.E. Wit

Resultaten van de bepaling van enige hydrologische bodemconstanten in
een infiltratieproefveld van de
Ruilverkaveling Steenwijksmoer

144, sept. 1962

G.H. Reinds en
A.K. van Hemert

Transportonderzoek

145,. sept. 1962

A.H. Ryhiner en
dr P.E. Rijtema

Statistische analyse van de werkelijke verdamping

146,, sept. 1962

B. van der Weerd

Een benaderingsmethodiek voor het
bepalen en lokaliseren van zoute
kwel en de toepassing hiervan op
het onderbemalingsgebied 'Prunje'

)47.. okt. 1962

ir Ph.Th. Stol

Een meetkundige toelichting op het
oplossen van normaalvergelijkingen

L.P. Kamil

Het gebruik van strengeling

149., okt. 1962

H. Fonck

Het recht maken van de pF-curve

150: , okt. 1962

K.E. Wit

Stijghoogtemetingen van het diepe
grondwater in de polder 'De Oude
Korendijk' (Hoeksewaard)

151,, okt. 1962

dr A.J. Flach

Verkeerstellingen in 1961 op landbouwwegen in Friesland

152. : nov. 1962

dr L.F. Ernst

De stroming van het grondwater in
de omgeving van poreuze drainbuizen
of drainbuizen met een relatief
groot aantal perforaties

B. van der Weerd

Het Cl-gehalte van het grondwater
op grotere diepte in de Wilhelminapolder

154:, nov. 1962

ir J.J. Kouwe

De mogelijke invloed van voorgenomen
peilverlaging op een aantal panden
van de Zuid-Willemsvaart op de
grondwaterstanden in de aangrenzende gronden

155,, nov. 1962

dr N.A. de Ridder

Een geologisch profiel langs de
Zuid-Willemsvaart

1560: nov. 1962

ir W.C. Visser

A nomogram for vertical capillary
flow

157:r dec. 1962

C.G. Toussaint

Beregeningsproef met zomertarwe
1961

Datum
1 43.,

t:e p t.

1 ( )62

•
148t, sept. 1962

33 • nov. 1962
•

23

-13-

15. dec. 1962

ir W.C. Visser

Determination of the c.nstnnts of
the soil moisture retention function

159

ir W.P. Stakman en
van der Harst

The use of the pressure membrane
apparatus to determine soil moisture
contents at pF 3.0 to pF 4.2
inclusive

160 J: der.. 1962

ir W.C. Visser

De mathematische formulering van de
waterhuishouding in een stroomgebied

161,, dec. 1962

ir W.C. Visser

Het onderzoek naar de afvoercoëfficiënt van beken. Aard en aanpak van
het onderzoek

dec. 1962

ir J. Bon

De invloed van de regenval op de
stijging van het grondwater en op
het bergend vermogen

163:. dec. 1962

ir J. Bon

Het onderzoek van de verhoudingen
tussen de afvoeren van gedeelten van
stroomgebieden

164..dec. 1962

ir J. Bon

Het onderlinge verband tussen de
grondwaterdiepte, de afvoer en de
neerslag

165.. jan. 1963

ir. Ph.Th. Stol

Het gebruik van frequentieverdelingen
bij het onderzoek naar afvoercoëfficiënten

166, jan. 1963

ir Ph.Th. Stol

Een oriënterend onderzoek naar de
invloed van de voorperiode op de
betrekking tussen neerslag en afvoer

dr J. Wesseling

Stromingsformules voor de beschrijving van het afvoerproces

.162,

1

dec. 1962

7,, dec. 1962
jan.

1963

ir W.C. Visser

Het bergend vermogen in het afvoeronderzoek

169,‘ jan.

1963

ir J. Butijn

De waarde van de slootbagger in de
Polder Het Grootslag

jan.

1963

C.J. Schothorst

Het poriënvolume van losse en dichte
zand- en veengronden

171 e , febr. 1963

ir C.J. van der Post

Lichtmetingen in kassen en warenhuizen 1962

172,, febr. 1963

ir W.C. Visser

Regionaal gedetailleerde hoeveelheden aan te voeren water, berekend
uit fysisch/biologische gegevens

168.

170c

-

14

-

Steller

Titel

173., febr. 1963

ir W.C. Visser

Field drainage in the Netherlands

174. febr. 1963

ir W.C. Visser

De rentabiliteit van een wateraanvoerplan en de betekenis van opbrengstformules daarvoor

175; febr. 1963

ir W.C. Visser

Het vereffenen van de pF-curve
langs grafische weg

176- febr. 1963

ir W.C. Visser

Opbrengst, verdamping, vochtspanning en vochtnalevering

177,, febr. 1963

ir W.C. Visser

Methodiek voor het lokaliseren en
bepalen van zoute kwel door metingen aan drains

.178., febr. 1963

ir W.C. Visser

Grondslagen voor de beoordeling
van de kosten van een kwelopname

011
179e, febr. 1963

ir W.C. Visser

Het bepalen van de omvang van de
zoute kwel en het kwelpatroon over
grote gebieden

180„ febr. 1963

ir W.C. Visser

De studie van waterhuishouding en
gewnsgroei, toegelicht aan de opzet en de onderzoeksmogelijkheden
van het waterstandsproefveld
Geestmerambacht

181,, febr. 1963

B. van der Weerd

Een prognose van de hoeveelheid in
te laten zoet water ter ontzilting
van de polderleidingen in het lozingsgebied de Oude Korendijk na
de totstandkoming van de deltawerken

, A112, maart 1963

ir Ph.Th. Stol

Het oplossen van een derdegraadsvergelijking met behulp van de
I.B.M - 1620. Een voorbeeld van
het werken met een computer

183„ maart 1963

drs L.J. Locht

Enige principiële overwegingen bij
de economische beoordeling van cultuurtechnische projecten en confrontatie met het T.U.M.-rapport

184.. maart 1963

G.W. Bloemen

A device for weighing large lysimeters with high accuracy

185, t-:1:1•11 1963

ir W.C. Visser

Die Entwicklung der Zielsetzung
und der Methoden bei Lysimeteruntersuchungen

186:, .. april 1963

ir Ph.Th. Stol

Cumulatieve frequentieverdelingscurven (I)

No

23

Datum

15

Datum

110

1e7,. mei

1963

188e. april 1963

Steller

Titel

ir Ph.Th. Stol

Cumulatieve frequentieverdelingscurven (II)

dr J. Wesseling

Infiltratiemogelijkheid in de
Braakmanpolder

189e, mei

1963

K.E. Wit

Bepaling van enige hydrologische
bodemconstanten in de polder 'De
Oude Korendijk' uit metingen in
ongeroerde monsters

190:, mei

1963

K.E. Wit

De hydrologische bodemconstanten
in de polder 'De Oude Korendijk'
berekend uit pompproeven en laboratoriummetingen in ongeroerde
monsters

mei

1963

K.E. Wit

Bepaling van de hydrologische bodcmccnritanton uit de voortplanting
van de getijbewegingen in de polder
'De Oude Korendijk'

1924: mei

1963

K.E. Wit

Gemiddelde stijghoogte van het
grondwater en een berekening van de
kwel en het zoutbezwaar in de polder 'De Oude Kcrendijk'

193a, febr. 1963

ir J. Butijn en
L.W. Vink

Toekomstige bedrijfsmutaties in de
Gemeenten Andijk en Grotebroek

193b.,april 1963

ir W.C. Visser

Moisture requirements of crops and
rate of moisture depletion of the
soil

194.e april 1963

J.B. Sprik

11

Nachtvorstschade in de Veenkoloniën

ir G.P. Wind

Resultaten van diepploegproeven in
de Veenkoloniën in 1962

196., april 1963

ir W.C. Visser

Soil moisture content and evapotranspiration

197e, april 1963

ir W.C. Visser

Bewerking van gegevens van een
niet-weegbare lysimeter

198. mei 1963

ir J. Butijn

Financiële gevolgen voor een ruilverkaveling in het tuinbouwbedrijf
in de Polder 'Het Grootslag'

199:e juni 1963

R.J. Dijkstra

Enige aspecten van de verzorging
van het agrarisch landschap in
Nederland

!.., april 1963

23

- 16-

.,

4

;iteller

Titel

1963

ir C.P. Wind

Kattezand

juni

1963

ir J. Bon

De invloed van beekverbetering op
de grondwaterstand en de afvoer in
het stroomgebied van de Lunterse
beek

juni

1963

ir J. Bon

Een methode ter bepaling van de
drooglegging van beken bij de maatgevende afvoer

203., juli

1963

B. van der Weerd

Resultaten van de uurmetingen van
het slootdebiet met de slootkwelmeter

juli

1963

W. van Doorne

Het iteratief oplossen van vergelijkingen

no

D:stum

200,

mei

201

202.

204

205., verval len
206:. juli 1963

ir Ph.Th. Stol

Het frequentie-diagram van neerslag_
en afvoerverdelingen

juni 1963

ir W.C. Visser

The moisture consumption of plants
described as a hydrological
phenomenon

208‘ juli 1963

ir, W.C. Visser

De beoordeling van de betekenis en
waarde van methoden ter bepaling
van de bodemstructuur

209., juli 1963

ir W.C. Visser

Nauwkeurige berekening van de onttrekkingsactiviteiten bij veranderlijke diepte

207 e

...

210

vervallen

211., aug. 1963

ir C.J. van der Post

Kwaliteitseisen gietwater

212„ aug. 1963

J.B. Sprik

Toelichting op de kostenberekeningen van enkele alternatieve
landinrichtingsplannen voor een
proefgebied in de Polder 'Het
Grootslag'

213„ aug. 1963

Berekening van de gemiddelde grootdr P.E. Rijtema en
A.H. Ryhiner te van de verdamping van naaldhout
(Pinus Nigra, Austriaca L) volgens
de methode van Mc. Ilroy

214„ aug. 1963

dr R.H.A. van Duin,
Th.J. Linthorst en
J.B. Sprik

23

Kostenspecificaties van cultuurtechnische verbeteringsplannen voor
de Veenkoloniën

-

17

-

Titel

Datum
21 . 5_ sept. 1()63

B. van der Weerd

Ontijzering vri.n t7rondwatnr t.b.v.
kunstmatige bereening

216.. sept 1963

C.J. Schothorst

De relatieve dichtheid van zanden veengrond en zijn betekenis t.
a.v. draagkracht en vochtgehalte
volgens een laboratoriumproef

217., nov. 1963

J.B. Sprik

Enkele gegevens betreffende onderhoudskosten van wijken, sloten, bedrijfswegen en bruggen in de Veenkoloniën

218 .. nov. 1963

G.W. Bloemen

The graphical representation of the
relation between real evapotranspiration and open water evaporation or
moisture condition of the soil

19,. dec. 1963

C.G. Toussaint

Beregeningsproef met suikerbieten
1962

220., nov. 1963

C.G. Toussaint

Beregeningsproef met suikerbieten
onder verrolbare glaskappen 1962

221.: nov. 1963

C.G. Toussaint

Beregeningsproef met zomertarwe
1962

222,.. nov. 1963

ir J. Bon

Enige beschouwingen betreffende
enkele punten uit de 'Richtlijnen
voor het ontwerpen van open Waterlopen en sommige bijbehorende
kunstwerken'

223e, nov. 1963

ir W.C. Visser

De betekenis van zoute kwel voor
het polderontwerp

B. van der Weerd

Een prognose van de hoeveelheid in
te laten zoet water ter ontzilting
van de polderleidingen in het afwateringsgebied 't Sas (Schouwen) na
de verzoeting van het toekomstige
Deltameer

225., dec. 1963

C.G. Toussaint

Beregeningsproef met aardappelen
1962

226.:‘ dec. 1963

ir J.J. Kouwe

De gevolgen van de bronbemalingen
ten behoeve van de bouw van de Coentunnel voor het gebied ten Noorden
van het Noordzeekanaal

227 e . dec. 1963

ir G.P. Wind en
C.J. Schothorst

Over de invloed van de bodemgesteldheid op de beweidingsmogelijkheid
en van de bel:eídíng op do bodengesteldheid

4

. 1104.

23

nov. 1963

1E3 -

:,teller

Titel

228.. , ;ec. 1963

J.B.H.M. van Gils

Het gebruik van een betrouwbaarheidsinterval bij cumulatieve frequentie-verdelingen

229., dec. 1963

drs L.J. Loch.t

Voorstel voor gebruik van symbolen

230.. dec. 1963

ir Ph.Th. Stol

Orthogonale polynomia en de bijbehorende variantie-analyse voor het
numeriek weergeven van onderzoeksresultaten

231: _maart 1964

dr A.J. Plach en
J. Pieters

Gegevens betreffende optredende ruwheidswaarden voor de weerstand die
het water in watergangen tengevolge
van plantengroei ondervindt

232.: dec 1963

J.G. van Keulen

Invloed van de kavelvorm en de ontsluiting op het gebruik van het
grasland

233x : jan. 1964

ir W.C. Visser

Gebiedsclassificatie betreffende
verbeteringsmogelijkheden toegelicht
aan verbetering van de waterhuishouding

234, jan. 1964

C. Eerkens

Een apparaat om met gebruik van het
Peltier-effect, hoge relatieve
vochtigheden te meten

2351 jan. 1964

dr G.C. Meyerman en
J.G. Roijackers

Basisgegevens voor het opstellen van
begrotingen voor akkerbouwbedrijven
in de Groninger Veenkoloniën

23511,,,nov. 1965

dr G.C. Meyerman en
J.G. Roijackers

Basisgegevens voor het opstellen van
begrotingen voor akkerbouwbedrijven
in de Groninger Veenkoloniën II

Datum

- 1156*, jan. 1964

„Kir P. Spijk

237, febr. 1964

G.H. Reinds

Opmerkingen over enige planologische
aspecten van de ruilverkaveling 'Het
Grootslag'
Bepaling van de opbrengstverhouding
bij verschillende vormen van graslandgebruik

23&, febr.1964

k' ir C. van Gelderen

Een methode ter bepaling van de afstandsverkorting veroorzaakt door
boerderijverplaatsing

239., febr. 1964

Yir C. van Gelderen

Afstandsverkorting door boerderijverplaatsing in de ruilverkaveling
'Polder De Zeevang'

240 febr. 1 964

23

ir Ph.Th. Stol

Enkele opmerkingen over het gebruik
van correlatie-coëfficiënten

No

Datum

Steller

Titel

2414,

febr. 1964

ir W.P. Stakman

De samenhang tussen korrelgrootte,
poriëngrootte en doorlatendheid
van zandfracties

K.E. Wit

Bepaling van de doorlatendheid op
vier proefplekken in de Achterhoek

maart 1 964

J.G. Roijackers

De huidige markt- en prijsregelingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid der
E .E.G.

244e, maart 1964

G.H. Reinds en
A.K. van Hemert

Een onderzoek naar de invloed van
de verkaveling op de wijze van bodemgebruik in een gebied met kleine gemengde bedrijven in de Achterhoek

ir Ph.Th. Stol

Het afvoeronderzoek in het Deltagebied

246„ maart 1964

ir W.P. Stakman en
C.C. van der Harst

De bepaling van de luchtuittredewaarde van grondmonsters

247.. maart 1964

dr N.A. de Ridder

Enkele resultaten van een geologisch onderzoek in de Gelderse
Achterhoek ten behoeve van de grondwaterexploitatie

248,c april 1964

H. Fonck

Het onderhoud van waterlossingen in
enkele waterschappen in Limburg

249.e april 1 964

L.W. Vink

Batenberekening van alternatieve
landinrichtingsPlannen voor een
proefgebied in de ruilverkaveling
'Het Grootslag'

2110. , april 1964

ir A.J. Hellings en
W.B. Verhaegh

De ontwikkeling van de beregening
in Midden- en Noord-Limburg

251 ‘& april 1964

F. Homma en
dr J. Wesseling

Resultaten van het meten van entreeweerstanden van plastiek draineerbuizen

252c, april 1964

?'ir C. van Gelderen

Het optimale plan van toedeling uit
het oogpunt van kavelafstand

242.. febr. 1964
243:1

maart 1964

2 53

apr i l 1 964

/dr J. Wesseling

Bepaling van de stromingsweerstand
van drainreeksen uit veldwaarnemingen

1964

Jir W.P. Stakman

De bepaling van de vochtspanning
en het vochtgehalte van gronden
door middel van dampspanningsevenwichten

254 :. mei

23
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No

Steller

Datum

Titel

255„ mei

1964

I W. van Doorne

Numerieke integratie-methoden

256.. mei

1964

.-fir P. Spijk

Overwegingen van planologische aard
bij alternatieve plannen voor de
ruilverkaveling 'Het Grootslag'

25D, mei

1964

K'J. Pieters en
J.B. Sprik

Alternatieve plannen voor een leidingvak in een hellend gebied

mei

1964

259 e , mei

1964

. 260 3 mei

1964

261%e mei

1964

A.J. Flach

Wegontwerp en landbouwverkeer in
agrarische gebieden

262„ juni 1964

L.F. Ernst

De ondergrondse toestroming van
water naar een diepe zandwinningsput in het ruilverkavelingsgehied
Kolderveen-Nijeveen

258

C.G. Toussaint
Fonck

•C.G. Toussaint

Beregening en late stikstofoverbemesting bij tulpen in 1963
Het verband tussen het vochtgehalte
bij pF 4.2 en enkele bodemfactoren
in twee gebieden in Oost-Brabant
Beregening en stikstofoverbemesting
bij zomertarwe in 1963

263.) t juni

1 964

vmej. I. Brfick

Eenvoudige proefschema's ten behoeve van de Sinderhoeve met de bijbehorende analyses

2g4,, juli

1964

%,'ir P. Spijk

Grondslagen voor de berekening van
de kosten van aanleg van openbare
nutsvoorzieningen in ruilverkavelingsgebieden

Alr„ juni 1964

Kir C. Bijkerk, L.W. Vink Alternatieve landinrichtingsplannen
voor de ruilverkaveling 'Het Grooten J.B. Sprik
slag'

2663: dec.

1962

/dr L.F. Ernst

267., aug.

1964

dr L.F. Ernst

268.. aug.

1964

t, ir W.P. Stakman

23

Verdeling van de grondwaterstroming
naar sloten en buizen en het zoutgehalte van de afvoer bij polderpeilen beneden de gemiddelde zeespiegel
Gebruik van basisformules bij het
kwelonderzoek in Nederlandse polders
in afhankelijkheid van beschikbare
gegevens
De invloed van diameter en hoogte
van bemonsteringscylinders op de
relatie tussen vochtspanning en
vochtgehalte van ongestoorde grondmonsters

- 21 -

flo

2700

aue.

1964

/ ir C. Bijkerk

Enkele perspectieven van cultuurtechnische verteteringsplannen voor
de Veenkoloniën

juni

1964

ir J.J. Kouwe

(Verslag van een studiereis naar
Engeland van de Werkgroep Ontwerptechniek in de Waterhuishouding van
20-24 april 1 964)
Ontwerpproblemen in Engeland

271.• sept. 1964
272

Titel

Steller

batum

/G.H. Reinds

Wegkwaliteit als ontsluitingsfactor

K. Visser

Documentatie over de lange termijn-ontwikkeling van bouwplan, fysieke
opbrengsten, prijzen en bruto geldelijke ontvangsten in de veenkoloniën

nog niet verschenen

0,3,, sept. 1964

Het aandeel van de drains in de totale zoutuitslag en waterafvoer van
de Prunje

. van der Weerd
/9

274

v--t,--w.L-IL-41-4---1-e-n

k

1 3. L

275

ir W.C. Visser

nog niet verschenen

276,d okt. 1964

277.. nov.

)

te4

,

i/J. Pieters

mej. I. Brfick

1 964

c

bkotte.—
k.

c-1...

Moisture relations in the unsaturatcd
zone
Methodiek voor het verrichten van
wandruwheidsmetingen in open leidingen
Eenvoudige proefschema's ten behoeva
van de Sinderhoeve met bijbehorende
analyses (II)

103. dec. 1964

u J.H. van Binsbergen

Literatuur-rapport over de invloeden
op de investeringen in de landbouw

279

nov.

1964

✓ / G.W. Bloemen

Berekening van de verdamping van een
zavelgrond in Zeeland voor de -jaren
nè. 1957 op basis van de studie van
de grondwaterbeweging vóór 1958

280,

dec.

1964

v/ J.G. van Keulen

Rijsnelheden op landbouwwegen

281

nog niet verschenen

282o, dec.

23

1964

J. Pieters

v,

/i

r W.C. Visser en
J.H. Snijders

Civiel technische aspecten betreffende de aanleg van landbouwwegen en
bedrijfswegen
De schade van heftige regen in het
landbouwbedrijf

No

Datum

285.,„

Steller

Titel

J.B..Sprik en
Th.J Linthorst

Kostenberekeningen van enkele alternatieve landinrichtingsplannen voor
een proefgebied in de polder 'Het
Grootslag'

jan. 19 65

284.

jan.

1965

v' F. Homma en
dr J. Wesseling

Resultaten van het onderzoek naar de
tijdsinvloed op de intreeweerstanden
van plastiek drainbuizen met omhullingsmateriaal

285. E jan. 1965

P. Homma en
dr J. Wesseling

Resultaten van het meten van intreeweerstanden van verschillende fabrikaten plastiek drainbuizen

2864: febr, 1965

1,"dr P.E. Rijtema

De invloed van een aantal milieufactoren op de werkelijke verdamping

YJ. Pieters

Oriënterend onderzoek naar de onderhoudskosten van leidingen en de invloed van de ruwheidsfactor op de
leidingskosten

107

jan. 1965
4concept)

288.4 jan. 1965

289

1965

2904* febr. 1965

:)11/

:2

)

;.'ir C. Bijkerk en
L.W. Vink

c/De batenberekening van een landinJ richtingsplan voor 'Het Grootslag',
waarin de uitvoeringstechniek en de
mate van vaarsloten dempen variabel
is gesteld

/ir Ph.Th. Stol

Een onderzoek naar de gedragingen
van het diepe grondwater in de omgeving van het Beneluxtunnelproject
op de noordelijke oever van de Maas

v ir A.J. Hellings

Het onderzoek op het proefbedrijf
Vredepeel

"

G.P. Wind.

maart 1965

ir J.A. Kester en
Th.J. Linthorst

Ontwatering van verbeterde en onverbeterde veenkoloniale grond
Interne structuurfactoren in de kleimozaiekverkaveling 'De Dongeradelen'

292*

febr. 1965

293:

maart 1965

v'dr J. Wesseling

Stromingsweerstanden in plastiek
drainbuizen

294e

maart 1965

v/ G.W. Bloemen

Een onderzoek naar de ontwateringstoestand op Noord-Beveland

295

vervallen

4.-L-G■c/i

C_

i) at um

fl

Titel

296. april 1965

dr N.A. de Ridder en
W.B. Verhaegh

Onderzoek naar de mogelijkheid tot
winning van grondwater voor beregenin(;,van tuinbouwgewassen in tuindorp Wellerlooi

297d april 1965

ir Ph.Th. Stol

Het inverteren van een machtreeks

298., april 1965

,, dr J. Wesseling

Enkele opmerkingen over de bepaling
van ruwheidsfactoren in open leidingen

299z, mei

1965

.-' ir Ph.Th. Stol

Enkele resultaten van het onderzoek
naar de afvoerfrequenties van het
gemaal 'De Moer'

300,• mei

1965

': I dr A.J. Flach en
J. Pieters

Resultaten -.ram wandruwheidsmetingen
in een aantal open leidingen van
het waterschap 'De Oostermoerse
Vaart'

mei

1965

ir J. Bon 9`4 ,

302j mei

1965

,/ ir J.W. Bakker

I,
301

Luchthuishouding van bodem en plantenwortels; een literatuursstudie

3032, juli 1965

H. Fonck

Een onderzoek naar de oorzaken van
teleurstellende resultaten van enkele drainages in Limburg

304 c4 juni 1965

H. Fonck

Het ontwerpen van een drainageplan
voor de proefboerderij 'De Olde
Weije' te Vaassen en de controle op
de werking van deze drainage

ir P. Spijk

De kosten van aanleg van openbare
nutsvoorzieningen bij verschillende
wijze van situering van boerderijen

dr J. Wesseling en
F.Homma

De invloed van zijdelingse toestroming van water op de hydraulische
weerstand van drainbuizen

05r0 juni 1965
,

Veldtaxatie voor de bepaling van
K.Manningfactor

3111/
306 , z juni 1965

307 4 , juli 1965

308., juli

1965

309•.. juli 1965

7; D. Zeichner

ir J.W. Righolt

lir W.C. Visser

A test cond4lerin3 the possibilities
for application of a theoretical
optimalization approach in water
management design practices
Bedrijfseconomische aspecten van de
inrichting van weidebedrijven met
opstrekkende verkaveling
Een zelfregistrerende waterstandsmeter voor wisselende meetopdrachten

-24-

No

Datum

310, juli 1965

311.. aug. 1965

Titel

ir C. Bijkerk,
dr A.J. Flach en
J. Pieters

Analyse van de onderhoudskosten van
leidingen in enkele Drentse ;;aterschappen over het jaar 1963
Enige eigenschappen van het intern
bedrijfsverkeer in graslandgebieden

' ,/ J.G. van Keulen

312. e sept. 1965

313,,okt. 1965

Steller

Het onderhoud van waterlossingen in
de waterschappen van de Gelderse
Achterhoek

H. Fonck

Vergelijking van de oude en nieuwe
toestand van de ruilverkaveling
Buitenpolder achter Kuinre

/R. Kik

314,, okt. 1965

Melkveehouderij in de Veenkoloniën

J.G. Royackers

0,15 vervallen
316., okt.

1965

v' F. Hoorma en
dr J. Wesseling

317., okt.

1965

ir J.W. Righolt

318, dec.

1965

idr A.J. Flach en
J.G. van Keulen

319

aug.

1965

/ ir W.C. Visser

320 0 ,; nov.

1965

dr P.A.M. de Haan en
ir G.P. Wind

Bodemverdichting als gevolg van de
wijze van uitvoering van grondverbeteringswerkzaamheden

321 e , nov.

1965

i r J. Bon

Enige opmerkingen over de afvoeren
van beken in de Achterhoek

nov.

1965

323.,dec.

1965

324., jan

1966

J.H. Snijders

325 0 , dec.

1965

/ dr L.F. Ernst

322..

23

Resultaten van het onderzoek naar de
invloed op de entreeweerstand van
verschillende omhullingsmaterialen
voor drainagebuizen
Bedrijfseconomische aspecten van de
inrichting van weidebedrijven met
opstrekkende verkaveling (vervolgnota)
Ritproduktie van weidegebieden

0

/ ir W.C. Visser

Moisture relations t j\n the unsaturated
zone (voordracht 4
Post Graduate
training centre on land drainage
13/9 - 17/12-1965)

Een onvolkomen overlaat voor debietmetingen

h L.W. Vink en
ir C.G.J. van Oostrom

Transportkosten in de vaarpolder
'Het Grootslag'
Waterhuishouding en bedrijf op
Noord-Beveland
Waterwinning uit diepe putten, welke
door zandzuigen zijn ontstaan

c)

- 25 -

:110

;;teller

Datum

326..,. dec.

1965

•, / dr N.A. de Ridder

Titel
De geohydrologische gesteldheid van
het Kromme Rijngebied

90nderzoek naar de mogelijkheid tot
/dr N.A. de Ridder
327 dec. 1965
0,. grondwaterwinning in de omgeving van
Winterswijk t.b.v. de N.V. Bontweverij De Batavier
328 jan. 1966

329., febr. 1966

X ir J.J. Kouwe

K.E. Wit en
dr N.A. de Ridder

e9 De

oorzaken van een terreindaling
in de Polder Oostzaan nabij waarnemingsput CL 10
Geohydrologisch onderzoek naar de te
verwachten grondwaterstandsverlaging
in de omgeving van een door de N.V.
Waterleiding Oostelijk Gelderland te
stichten pompstation in Baak, gem.
Steenderen

330.- febr. 1966

v! ir A.P. Hidding

Resultaten van verschralingsproeven
in Noord-Holland

331 ',febr. 1966

Ydr L.F. Ernst

De ontwatering van de proefboerderij
'Geert Veenhuizen' te Borgercompagnie

3321r maart 1966

./J.R. Snijders

Schade door extreme regenval in de
zomer van 1965 op het gemengde bedrijf in de Achterhoek

333,. maart 1966

G.W. Bloemen

334 april 1966
3353: april 1966

jdr J. Wesseling
dr N.A. de Ridder
Ph.Th. Stol

Afvoeronderzoek met behulp van grondwaterstandagegevens
De betekenis van de hoogwaterlijn bij
beekverbeteringen
Analysis of the puinping test 'De
Vennebulten' near Varsseveld
Verslag van een 14-daags bezoek aan
Oost-Canada

336.,.. mei

1966

337-,; mei

1966

\,/dr N.A. de Ridder

Hydrogeologie van het stroomgebied
van de Leerinkbeek

338- J mei

1966

i, ir J.A. Kester

Methode voor het opstellen van bedrijfsverkavelingsmodellen

339

1966

'J/ ir Ph.Th. Stol

Een analyse van veeljarige afvoerreeksen van het gemaal 'Croenevege 1

mei

teHodknsr
340. é. juni 1966

23

/.ir Ph.Th. Stol

Enkele aantekeningen met betrekking
tot de mogelijkheden van bedrijfskosten-berekening van gemalen als onderdeel van het afvoeren-onderzoek:
het Delta-gebied

) *1•■•••"-k.
C‹.-

/

2( -

Do

Datum

341 ,—. mei

1966

342 , juni 1966

343 .. juli 1966
344

juli 1966

345 , juni 1966

OIO ....)46
)

okt.

1966

Steller

Titel

ir P. Spijk

Enige metingen van het verbruik van
drinkwater op agrarische bedrijven in
de Achterhoek (Gld)

ir J.A.J. Faber,
ir C. van Gelderen
en R. Kik

De kavelafstand in de ruilverkaveling
Spier-Wijster

"W. van Doorne

Het doorrekenen van een netwerk bestaande uit open waterlopen

, d r N.A. de Ridder

De geohydrologische gesteldheid van
de Achterhoek (interimrapport)

jir C. Bijkerk,
Th.J. Linthorst en
C. van Wijk

Cultuurtechnische kartering voor het
gebied Overschild in Groningen

vi ir C. Bijkerk,
Th.J. Linthorst en
C. van Wijk

Idem gebied Kromme, Geer en Zijde in
Zuid-Holland

347

juli 1966

Idem

348

juli 1966

ki Idem

Idem proefgebied Bakel

349,; okt. 1966

) Idem

Proef met een cultuurtechnische kartering

350.?. aug. 1966
(concept)

"J.G. van Keulen

Enkele kenmerken van het Zuidhollandse en Utrechtse veenweidegebied

/
'' ir J.J. Kouwe

De kosten van aanleg van waterlopen

jir G.P. Wind en
ir A.P. Hidding

Bepaling van de landbouwkundige kwaliteit van afgetichelde hooggelegen
kleigrond

353 , ; sept. 1966

v' dr L.F. Ernst

Wateronttrekking door diepe putten

354., sept, 1966

./.1.J. de Vries

Pompproef M 199 ten N.W. van Varsseveld

355„ sept. 1966

1
v dr A.J. Flach en
ir C. van Gelderen

356•, okt. 1966

/ir C.G.J. van Oostrom Grootte- en vormkosten van kassen
en L.W. Vink
(aardbeien - herfsttomaten)

351.. aug. 1966
52 .. c sept. 1966
010)

357,, okt. 1966

23

J.J. de Vries

Idem proefgebied Polder 'De Westerkogge'

De te verwachten verkeersbelasting
van landbouwwegen bij wel en niet
verplaatsen van boerderijen in het
bijzonder voor een weg in de ruilverkaveling in voorbereiding 'Rolde'

Pompproef M 165 ten Z.O. van Silvolde

27 -

358

okt. 1966

359„ okt. 1966

-

;;tetter

Titel

ir J. Bon

Enige beschouwingen omtrent het gedrag van de begroeiing op het peilverloop in de Veengoot en Bnakse
Beek

R. Kik

Metingen met de slootmeter in een
2-tal proefgebieden in de Dongeradelen

360 nov. 1966

de Vries

361,, nov. 1966

,„/IJ.J. de Vries

Pompproef M 200 tussen Silvolde en
Varsseveld

362. dec. 1966

J.J. Kouwe

Verwachte zettingen tengevolge van
grondwaterstandsverlaging en afgraving t.b.v. slootdemping in het
rvk-gebied 'Geestmerambacht

363,, dec. 1956
364„ dec. 1966
“5".
366:, dec. 1966

./J.J. de Vries en
E. van Rees Vellinga
/R. Kik

Th.J. Linthorst,
C. van Wijk en
B. van de Weerd

Pompproef M 163 tussen Dinxperlo en
Aalten

De geo-hydrologische gesteldheid
van Westerwolde (6 fig.)
Onderzoek naar de mogelijkheid van
boerderijverplaatsing in de rvk
Beneden Donge
Cultuurtechnische kartering van het
ruilverkavelingsgebied Overloon
(N.Br.)

v/ G.H. Reinds

Oriënterende begroting van de betekenis van de verkaveling voor de
bedrijfsuitkomsten op gemengde
zandbedrijven

1967

v C.J. Schothorst en
J. Beuving

Resultaat van een proef met mengwoelen van veengrasland

369e febr. 1967

Schothorst en
J. Beuving

367..

• t)368 e t.

aftr.

jan .

1966

Resultaat van diepploegen van veengrasland met behoud van zodelaag

370 . jan. 1967

5/R. Kik

Kavelafstand en boerderijverplaatsing in de ruilverkaveling 'Rolde'

371„ jan. 1967

lir C. van Gelderen

De invloed van cultuurtechnische
maatregelen op het bedrijfskavelaantal in twee ruilverkavelingen

3720• jam. 1967

Sprik en
dr R.A.H. van Duin

23

Intern bedrijfstransport in de
Veenkoloniën

teller

Ho
jan.

1967

drr L.J. Locht en
J. Ploeger

374ev jan.

1968

,/ drs L.J. Locht en
A.M. Filius

Het effect van ruilverkaveling in
een tuinbouwvaargebied

375„ jan.

1967

V ir VJ.C. Visser

Gebiedsregenval en regenmetergegeyens

376,0 dec.

1966

J.H. Snijders

Neerslagfrequentie in de Achterhoek

377., jan.

1967

gligi 378). febr. 1967

; 'J.J.

de Vries

Linthorst,
C. van Wijk en R. Nagel

379„ febr. 1967

v 'ir

380„ febr. 1967

/ir Ph.Th. Stol

381., maart 1967

S

Titel

382, , febr. 1967
383 .; febr. 1967

J.J. Kouwe

Th.J. Linthorst,
C. van Wijk en
J.G. Bakker
,, f G.W. Bloemen

J. Pieters e.a

Een methode voor raming van de toekomstige agrarische beroepsbevolking
t.b.v. een cultuurtechnisch plan en
de invloed van enkele facetten op
de afvloeiing uit de landbouw

De pompproeven M 168 en M 174, gelegen ten zuid-oosten van Zelhem
(10 lig.)
Cultuurtechnische kartering van het
gebied 'Sauwerdl in Groningen
Infiltratie op kavel 31 van de
Stichting Proefbedrijf Vredepeel
Voorstel ter bespreking in de 'Werkgroep vereiste poldergemalen' aangaande het vaststellen van noodzakelijke, aanvullende gegevens voor
het gemaal 'De Piet' in de gemeente
'Wolphaartsdijk' op Zuid-Beveland
Cultuurtechnische kartering van het
gebied 'Bierurn' in Groningen
De grondwaterstandsanalyse als middel om de verdamping te leren kennen
Inleiding op een onderzoek naar de
onderhoudskosten van plattelandswegen

384 maart 1967

.I ir W.P. Stakman en
ir L.J.S. Reinders

Doorlatendheidsproblemen op enige
tuinbouw percelen in het ruilverkavelingsgebied Maarsseveense Plassen

385 , maart 1967

JA.:{. van Hemert en

De bewerkelijkheid van graslandpercelen in verband met vorm, grootte
en begreppeling

ir J.W. Righolt
386 c , maart 1967

,/ ir J. Bon

Afvoerberekeningen_van heken uit
peilwaarnemingen

387:-. maart 1967

r, R. Kik

Het samenstellen van bedrijfsverkavelingsmodellen voor de ruilverkaveling 'Overloon'

- 29 -

No

Datum

Steller

Titel

april 1967

C.G. Toussaint=

Beregening bij tulpen op zandgrond

369„ april 1967

ir P. Spijk e
Th.J. Linthor

390;4 april 1967

X J.J. de Vries

3910, april 1967
3924. v april 1967

393J. april 1967

394 e mei

v iir J.W. Bakker
›. L.W. Vink en
ir C.G.J. van Oostrom
C.G. Toussaint en
R. Wiebing

GL

Transport en routekeuze in een strokenverkaveling met verharde dwarsweg
De geo-hydrologische gesteldheid van
de Achterhoek en de consequenties
van toenemende grondwaterwinning
Schade door inundatie van grasland
tijdens de vegetatie•periode
Cultuurtechnische kartering van het
ruilverkavelingsgebied tRijsbergen'
Invloed van ondergrondbekalking op
de produktie van verschillende akkerbouwgewassen op een hoge zand
grond

1967

Vil" W.C. Visser

Mathematical methods in soilproductivity studies exemplified by
the response to nitrogen

395.. juni 1967

.‹ir Ph.Th. Stol

Enkele beschouwingen bij het samenbrengen van onderdelen van cultuurtechnische onderzoekingen

396., juni 1967

J J.J.

Enkele opmerkingen over de richting
van de beken in de Gelderse Achterhoek in verband, met de ondergrond

397,;# juni 1967

v dr J. Wesseling

Het effect van de buisdiameter op
de vorm van de grondwaterstand bij
drainage

01,1 398., juni

1967

399.. juni 1967
400,, juni 1967
40 1 ce juni 1967

4024c juli 1967

23

de Vries en
E. van Rees Vellinga

Ph.Th. Stol

4 A.H. Ryhiner en

Verschillen in dagelijkse neerslaghoeveelheden tussen regenstations
in de Gelderse Achterhoek (Een kwalitatieve vergelijking)

J. Pankow

Bepaling van de dichtheid van de
grond door middel van gamma-stralen

ir H.N. van Lier en
ir P. Spijk

Doel en opzet van het recreatieonderzoek strandbaden

> W. van Doorne

j ir Ph.Th. Stol

Een formule voor de gemiddelde perceelsafstand in een aantal bedrijfsmodellen
Interimrapport waterstandsanalyse
in Apeldoorn en omgeving

-3 r, -

;:o

Titel

h:ttum

403u, Juli

1 , 1' , (

juli

1967

405.., aug.

1967

J.J. de Vries

aug.

1967

,./J.J. de Vries

404

406

407 , & sept. 1967

.• \ 408 , okt.1967

409., okt. 1967

J.W. Bakker en
ir A.P. Hidding
Fonck

•a ir C. Bijkerk,
J. Pieters en
J. de Waard

De invoed van versleping op zuurstofdiffusie in de grond
Frequentie van afvoer en van neerslag min afvoer voor de Baakse Beek
'Pompproef M 219 te Vierakker
Relatie tussen chemische samenstelling en beweging van het grondwater
in de Achterhoek
//, "Analyse van onderhoudskosten van
leidingen in enkele Drentse waterschappen over het jaar 1963

✓ ir C. Bijkerk en
J. de Waard

Idem over 1964

lir C. Bijkerk en
J. de Waard

- Idem over 1965

4 1 0z, 1 met 196k C/ir C. Bijkerk en
J. de Waard
411.e aug.

1967

h/J.H. Snijders

Waterhuishouding en bedrijf in het
Leerinkbeekgebied

aug.

1967

'/ ir G.P. Wind en
dr F.A.M. de Haan

Over de mogelijkheid van ontwatering
van gediepploegde gronden in Veendam
met grote slootafstanden

415‘. aug.

1967

`./J.H. Snijders

Frequentie van de hoeveelheden water
in open-en grondwaterberging in de
Achterhoek

)414, aug.

1967

412

W.C. Visser

Afleiding van de formule voor de
capillaire opstijging bij naar boven
regelmatig toenemend capillair debiet
Verhangvariaties in beken

4 1 5 , . sept. 1967

Y. H. Humbert

416:4 sept. 1967

J. Ploeger

4170 e sept. 1967

?•;, J. Ploeger

Analyse en prognose van de bedrijfswisselingen in het gebied l'onseradeel-Noord

4180. sept. 1967

t dr J. WeSseling

Some remarks on the principles of
hydraulic design criteria for Land
Drainage scheures

23

. Berekening van de inkomensontwikkeling in de landbouw t.b.v. het mobiliteitsonderzoek

•

Steller

Tittl

4190, sept. 1967

C.J. Schothorst

- --Plan voor watrrhphoor~ op do
proerboerderij ":,egvLld'

420- - , sept. 1967

C.J. Schothorst en
Th.J. Linthorst

Plan en begroting van kosten voor
een waterbeheersingsroof op de
proefboerderij "Zegveld 1

421.,, sept. 1967

s/dr L.P. Ernst

Veranderingen in waterverbruik door
gewassen op zandgrond ten gevolge
van veranderingen in grondwaterstand

422, , okt. 1967

;J.H. Snijders

Vermindering van het inkomen door
inundatie in de Achterhoek

423., okt. 1967

de Vries

) 424., doe. 1967

425" okt. 1967

426:, nov. 1967

G.W. Bloemen

>,R. Kik

Ph.Th. Stol

De consequenties van grondwaterwinning in de Achterhoek
Berging, afvoer en verdamping in
de Gelderse Achterhoek volgens
grondwaterstandsanalyse
Het investeringseffect van boerderij-verplaatsing in de ruilverkaveling Overloon en Beneden-Donge
Dagelijkse neers3J1ghoeveelheid in
de Gelderse Achterhoek in verband
gebracht met de onderlinge afstand
van de plaats van meting

427, nov. 1967

v/ir C.G.J. van Oostrom

Enkele lineaire programmeringen
voor een tuinbouwbedrijf in het
ruilverkavelingsgebied Rijsbergen

428., dec. 1967

v'drs L.J. Locht en
J. Ploeger

Een methode voor raming van de toekomstige agrarische beroepsbevolking in het bijzonder het aantal bedrijfshoofden, ten behoeve van een
cultuurtechnisch plan

429,, nov. 1967

✓ ir H.H. van Lier

Raming van de behoefte aan openluchtbaden in de provincie Drenthe

430., dec. 1967

ir P. Spijk

431,. nov. 1967 e ‘,/ ir P. Spijk
4320c dec. 1967

23

ir Ph.Th. Stol

Keuze en waardering van plannen
Ruilverkaveling en ruimtelijke
structuur in 'liet Grootslag'
Neerslagmaxima en neerslagsommen
bestudeerd aan 85 jaar neerslagwaarnemingen te Winterswijk

- 32-

Titel

Steller

No

Datum

433j,

dec.

1967

'.1/ J. Ploeger

434 .# jan.

1967

f, dr P.E. Rijtema

435,, dec.

1967

jan.

1968

437 2

jan.

1968

43 8 he

jan.

1968

ir F.W.T. Penning de
"Vries

Meting van de oppervlaktetemperatuur
met behulp van een Infrarood-Radiometer in het traject van 0 o C tot
50° C

Jan.

1968

,1 J. Beuving

Vocht- en draagkrachtonderzoek te
Bunschoten

1968

J. Ploeger

Berekening van de invloed van verandering in de werkgelegenheid door ruilverkaveling op de hoeveelheid aanwezige arbeid
Rapport boerderijverplaatsing

436

,

sF

007)

439, c
440.*

Berekening van de bedrijfsvergroting
van landbouwbedrijven in het gebied
Wonseradeel-Noord
On the relation between transpiration, soli physical properties and
erop production as a basis for water
supply plans

v/ A.K. van Hemert en
ir J.W. Righolt

Opbrengstaspecten van de perceelsindeling op grasland
Eeh numeriek model voor het weergeven van de seizoeninvloed op overschrijdingskansen

Ct. / ir Ph.Th. Stol

" Resultaat van diepploegen van venige
klei op zand in de Gelderse A~er-hoak

V/ C.J. Schothorst en
J. Beuving

441.,0

jan.

1968

ir C. van Gelderen

442

febr.

1968

lir U.D. Perdok4,L Het.v ■ nga

443

febr.

1968

)( ir Ph.Th. Stol

Waterhuishoudk. aspecten van het verschijnsel neerslag en hun onderlinge
samenhang

444,,

febr.

1968

cv/ir Ph.Th. Stol

Neerslagfrequenties in de Gelderse
Achterhoek overeenkomst en verschillen
naar tijd en plaats

445 00

febr.

1968

/R. Kik

446.e

febr.

1968

VI B. van der Weerd

23

ft

Resultaten van het diepploegproefveld
Geestmerambacht

/j- Het bedrijfskavelaantal in de ruilverkaveling Borger
,

De in Engeland gebruikte registratieapparatuur t.b.v. het hydrologisch onderzoek en enige aspecten van de problemen en aanpak van drainage in de
fruitteelt aldaar

-33No

Datum

447„ febr. 1968 I/

Steller

Titel

J. Ploeger

Analyse en prognose van de ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven
in de gebieden Anloo en Rolde

448,.

maart 1968 V dr J. Wesseling

449 4,4,

maart 196800/

450„ april 1968 01

ir J.J. Kouwe
C.J. Schothorst

451 0 . april 1968 0V/ G.W. Bloemen

010)52 0 , maart 1968 0i
1.

ir H.N. van Lier
- ,)

453 e« april 1968 0 1 C.J. Schothorst en
J. Beuving
454

1968

ir P. Spijk en
J. de Waard

455, 0 april 19680V H. Fonck

Bergend vermogen en drainage-criterium

De Chloridebelasting
van NO. Hunsingo r )
....:/..
,..-z,„,.....,,i..._ ,
Zakking van maaiveld in de polder
Assendelft
Een berekening van de maatgevende afvoer voor de gronden in de Gelderse
Achterhoek
Enkele inrichtingsaspekten van spartelvijvers n.a.v. het recreatie-onderzoek
1967 van de Prov. Drenthe
Het resultaat van een proef met diepploegen van broekveengrond
Proefenquête over de beoordeling van
plattelandsgebieden
Een onderzoek naar de infiltratie-capaciteit van gronden in de Gelderse
Achterhoek
4„zr41

4563.1.

april 19680, , ir J.W. Righolt en
A.K. van Hemert

/i/Bed jfseconomische waardering van de
perceelsindeling op grasland

457 0, april 19680/

J.J.A. v.d. Berg

Basisgegevens en verdere uitgangspunten voor programmeringen in het Noordelijk KleimozaIekgebied

458 ce april 19680 /

dr C.G. Meijerman

Opzet en eerste resultaten van het be- •
drijfseconomisch onderzoek in het Kleimozaïekgebied van Noord-Nederland

I1

)

459
co

april 1968V ir Ph.Th. Stol

Samenvatting van resultaten van berekeningen uitgevoerd met grondwaterstanden zonder en met de invloed van een
bronbemaling op de zuidelijke oever
van de Maas

460 tlr, april 196801

ir J.A. Kester en
J.B. Sprik

Grondverzet op het slootdempingsproefobject te Leens

461 00 april 196804/

J.H. Snijders

Waterbeheersing en inkomen in het
Leerinkbeekgebied

23

Steller

Datum

No

ir.J.A.Eester en J.B.Sprik
4/
,
6 Elf4n%earr
B. van der Weerd
april 19684!
463
04.0

462

•

Titel
Enige alternatieve landinrichtingsplanne:
voor een kleigraslandgebied met mozaiekver•
kaveling.
Het kwel- en zoutbezwaar in de polders van St. Philipsland en de hierin te verwachten veranderingen na de
afdamming van de zeearmen

464 00 mei 19680 ✓

ir Ph.Th. Stol

Aspekten van het onderzoek naar de
tijdelijke gevolgen van een bronbemaling te Apeldoorn op het grondwaterniveau

465

mei 1968

R. Kik

Gewenste groepsgrootte van nieuw te
bouwen boerderijen

mei 1968 0k/

J. Beuving en
dr P.A.M. de Haan

Ontwateringsmoeilijkheden van een
veenput in de rvk "De Lollebeek"

)466 4 .

467,, mei 19680/ ir J. Bon

De invloed van bos in Nederland op
de afvoer van beekgebieden

Reinds en
468 0o mei 1968 0 V G.H.
A.K. van Hemert

Kantverliezen op bouw- en grasland
in het zuidelijk zandgebied

46900 mei 19680 1/

C.J. Schothorst

Problemen van Ierse veen- en kleileemgronden (Verslag van een dienstreis)

470 04 juni 1968
0

ir Ph.Th. Stol

Een overzicht van uitkomsten verkregen
uit berekeningen met grondwaterstanden
onder invloed van een bronbemaling op
de noordelijke oever van de Maas

P.W.T. Penning de
Vries

Het meten van de waterpotentiaal in
blad- en gronalonrste .rs

471 0 , juni 1968

jsC

472 04 juni 1968 0 .V ir J.J. Kouwe

De gevolgen van wateronttrekking in
de bouwput ten behoeve van de aanleg
van Rijksweg 12 (Utrechtse Baan) te
's-Gravenhage

473 000 juli 1968/

G.H. Reinds

Oriënterende begroting van de betekenis
van de verkaveling voor de bedrijftuitkomsten op gem. zandbedrijven.ver_
volg op nota 367 G.H. Reinds

474

W. van Doorre

Berekening van grOndwaterstanden d.m.v.
het numeriek oplossen van een differntiaalvercelijking

23

os. 4,

juli 1968 %,!

-35hntuffl

Steller

Titel

475

juli 1968,

A.H.Ryhiner
J. Pankow

Coil mpistr.re hy the gamma transmission netl.o , .

476

aug. 1968
t!'

J.H.Snijders

Principe van een bodemgeschiktheidshlassificatie naar inkomen

aug. 1968

R.Kik

Bedrijfsverkavelingsmodellen voor
*Jonseradee1-11:;ord

ir W.C.Visser

Die Bestimmurg von Gebietsverdunstung als routinemethode

H.Humbert
ir J.Bon

Stromingsverschijnselen bij afvoergolvLi in beken

dr P.E.Rijtema

The calculation of non-parallelism
of gamma access tubes, using soil
sampling data

sept. 1968/

C.G.Tbussaint

De - -terbo'loefte van de tuinbouw
in Usst-NeJerland

okt. 1968/

dr

Grondwaterstand, infiltratie en
bodemvochtvoorraad in graslandgebieden in verband met de vaststelling van de waterbehoefte voor
peilbeheersing

Sa

1478

a

•

1968

479
••

sept. 196q.,,

48o

sept. 1968

481
Ar

v/

C)

482

P.E.Rijtema

483 sept. 1968

ir T.Couwenhoven

Enige opmerkingen naar aanleiding
van het verschijnen van het
rapport: 'De Watervoorziening van
Midden- West Nederland' (1967)

484

ir Ph.Th.Stol

De invloed van een tijdelijke bronbemaling op
de omgeving van Pernis en Schiedam

.? .4 z., e

okt. 1968%/

, , ,,/

010
485

eo

486

487
L

488

23

nov. 19687.

'C.J.Schothorst
J.Beuving

•

Het resultaat van een proef met
bezanding van veengrasland

okt. 1968

L.Havinga

Resultaten van valproeven met kleigronden en klei/zandmengsels bij
verschillende vochtspanningen

okt. 1968 )</,

L.Havinga
ir U.D.Perdok

Profielwijziging door frezen en
mengwoeJ.en en de gewasreactie
hierop

nov. 1968 t„,/' R.Kik
O

Praktische uitvoering van de grafiekenmethode voor het maken van
een trcnsportintensiteitskaart van
het beereerij_ ,:nv.c1 17crkenr bij
mirimLle ETm:.j.j1de ka7ela?stand

-36No.

Datum

Steller

Titel

489

nov. 1968

F.W.T.Penning de Vries

Enkele aspecten van de invloed van
het uitdrogen van de grond op komkommer- en tomatenplanten

J.J.A. v.d. Berg

Resultaten van 3 modellen van gemengde bedrijven met verschillende
graslandverplichting in het Noordelijk Kleimozatekgebied

ir W.C.Visser

Rules of transfer of water management experience, with special reference to the assessment of drainage
design constants

J.B. Sprik
ir J.A. Kester

Exploitatieverliezen op perceelskanten op akkerbouwbedrijven in de
Friese kleibouwstreek

ir U.D.Perdok
ir J.A.Kester
J.B.Sprik

Voorlopige resultaten van de sloot dempingsproef te Leens

494 c dec. 1968 4/

ir C.van Gelderen

495

jan. 1969 4/

G.W.Bloemen

Boerderij verplaatsing en landbouwverkeer
A rainfall and evaporation recorder
with high accuracy

496

jan. 1969

Afd. Redactie

497

jan. 1969)( Gabriella Endr8di
dr P.E. Rijtema

490 '2, I. 3.

uit,

nov. 1968

491
4, v

492 ()v o
e t.(3-C» •
010 s')
493

dec. 1968)(

498

Gevolgen van bodemverdichting voor
de produktie van bloembolgewassen

jan. 1969v,/ ir C.G.J.v. Oostmm

De ontwikkeling van de tuinbouw in
de ruilverkaveling Rijsbergen

febr. 1969 ir H.N. van Lier
500
Geb

febr. 1969 4/

501

ir T. Couwenhoven

4#4,

502
-7

503

23

Evapotranspiration from potatoes
(publicatie T.B.69)

G.G.M. v.d. Valk
P.A.M. de Haan

ir
•4~. e? 4/ dr

• :199

Instructie voor het typen van nota's

febr. 1969X. dr P.E.Rijtema
Gabriella Endr8di
febr. 1969 .

C.J.Schothorst

Een benaderende methode voor de
capaciteitsberekening van een
nieuw te stichten strandbad
Rapport omtrent de waterhuishouding
van de Loofles, een recreatieplas
in de boswachterij Kootwijk
Production of potatoes
(publikatie T.B.70)
Verslag van het ontwaterings-proefobject in de Lopikkerwaard over
1968

-37'Steller

Titel.

504 febr. 1969
0

H. Fonck

Uitdrogingsonderzoek Sinderhoeve
1968

505 mrt. 1969t„,
0

F. Homma en
H.J. Meijer

Enkele resultaten van het onderzoek voor het gebruik van drainverbindingsstukken (fixmuffen)

506 mrt. 1969

C.J. Schothorst

Zakking van maaiveld in de Twiske
polder (N-H)

507 mei 1969
, 0

ir H.N. van Lier

Een onderzoek naar de kwaliteit
van het zwemwater in een tweetal
strandbaden gedurende het recreatie seizoen 1968

R. Kik

Een methode voor het vervaardigen
van een voorlopig toedelingsplan
voor een ruilverkaveling

ir H.N. van Lier

Strandbadrecreatie: een aantal
basisgegevens omtrent de dagrecreatie op een zestal strandbaden

dr J. Wesseling

Enkele resultaten van het hydrologisch onderzoek op het ontwateringsobject Hoenkoop

Nr

Datum

508

1969

mei

OJ C

01"))9 met- , 1969
a„
510 mei .1969
tt,/
511

mei, 1969

J.H. Snijders

Principe van een berekening van
de schade door wateronttrekking

512

mei

1969

ir J.J. Kouwe

Een analyse van het kwelprobleem
en de daarmede samenhangende verzilting van de polderwateren in
Noordoost Hunsingo

dr P.E. Rijtema
513( ,..,c nei..4969
514 juni 1969 ir G.P. Wind

515

juni 1969

dil .°

sv/

juni 1969
"1516
1.../
1.., e

1111-1!

_517 juni

3969

518 juni 1969
^1_

24

Soil moisture forecasting
Die Zwecke der Tiefenbearbeitung

ir W.C. Visser

De relatie tussen waterwinning
en landbouwopbrengst

drs A.B. Pomper

De betekenis van de Oud Pleistocene - en oudere - formaties
voor de hydrologie van MiddenWest-Nederland

ir T. Couwenhoven

Voorlopig rapport omtrent de water- en zouthuishouding van het
project Delftse Hout

F. Homma

Technische uitrusting van de modelruimte van het I.C.W.

No. Datum

Steller

Titel

519/30 juni 1969

H. Meijer

Enkele resultaten met metingen aan
plastiek ribbel drainbuis

520 1///á juli 1969

ir Ph.Th. Stol

Een bewerking van maaistaatgegevens van
het gemaal 'De Piet' op Zuid-Bevelend
met enkele opmerkingen over de waterbalans van de onderzochte poldergebieden

52 1X/ 9 juli 1969

S. Dasberg

5226 juli 1969

C. Ploegman ,X

De luchthuishouding van de bodem in
verband met oktoberziekte bij sla
Invloed zout- en gewasreactie bij
bloemisterij gewassen

5234/17 juli 1969

G.F.P. IJkelenstam Enkele alternatieve kavelinrichtingr,plannen voor het veenweidegebied
ir C. van Gelderen Proeven van een inventarisatie en kartografische weergave van enkele per(Concept-nota)
ceelskenmerken in een gedeelte van het
en E. Kik
klei-mozaïekgebied
Onderzoek naar het verziltingsgevaar
B. van der Weerd
van beregeningsputten bij de aanleg
van de opritten van het nieuwe viaduct
in Rijksweg 60 Gemeente Kloosterzande
Het nemen van ongestoorde grondkolorM. Wijnsma en
men
K.E. Wit
J.I.M. Burgers en// De invloed van het vochtgehalte van de
bodem en het zuurstofgehalte van de
W.B. Verhaegh
bodemlucht op de ademhaling van de
Rhizosfeer van stamslabonen
Vergelijkende studie van enkele ontJ.B. Sprik
sluitingsalternatieven voor Veenkoloniale akkerbouwbedrijven

524 .// 1 aug. 1969

525v 22 aug.

526V/8 sept.1969
527

528 y/16 sept.1969

A.K. van Hemert

Het interne bedrijfsverkeer op slecht
verkavelde zandbedrijven

ir T.Couwenhoven
C.G. Toussaint

Water- en zoutbelasting poldergebied
'Midden-West Nederland'. Bronnen van
verzilting

531 v/24 sept.1969

G.F.P. IJkelenstam

Ontsluiting van graslandgebieden met
een strokenverkaveling

53225 sept.1969

ir J.J. Kouwe

Het hydrologisch onderzoek in verband
met de bouw van een stuw en een sluis
in de Neder Rijn nabij Driel

533

ir A.L.M. van Wijk Het effect van het luchtgehalte van
en J. Buitendijk/h: de grond op de groei van anjers

529 4/1 6 sept.1969

11" 5301/19 sept.1969

97

okt. 1969

r.

Datum

534x/17 nov. 1969
535v/ 15 okt. 1969

536 %)// 18 nov. 1969

537 k// 25 nov. 1969

538 .// 17 nov. 1969

1

5N,": -okti3“), 197e

Steller

Titel

L. Havinga en
ir U.D. Perdok
J.H. Snijders
C.J. Schothorst
en J. Beuving

Methode ter karakterisering van het
mechanisch gedrag van grond

J.H. Snijders
ir J.J. Kouwe

drs L.J. Lacht

Opbrengstdepressie en inkomensderving
Verslag van een proefobject voor diepere
ontwatering van veengrasland in N.W.
Overijssel
Weertype en bedrijf
De mogelijke invloed van de voorgenomen
peilverlaging op een aantal panden van de
Zuidwillemsvaart op de grondwaterstanden
in de aangrenzende gronden. Volgens een
gewijzigd plan voor het omleidingstraject
bij Helmond.
On
Plar(alternatieve;beoordelingqin

Nognisk=zerechoneá

1

ir-7-11L-CrrY±sser

Kritische beschouwingen omtrent de grondslagen voor het ontwerpen van een goed
plan van waterbeheersing

541 ✓ 15 dec. 1969

H.J. Meijer

De werking van pneumatische verkeerstellers, daarbij voorkomende storingen en de
mogelijkheden van reparatie

542 4/•7 jan. 1970

R. Kik

Bedrijfsverkavelingsmodellen voor ruilverkaveling "De Mlrne"

54)

J.I.M. Burgers

De invloed van temperatuur en vochtspan-

540
/1

/
,,r,,.(. .‹/ •

_2-

ning van de grond op bladafsterving en
bolproductie bij tulpcultivar 'Apeldoorn'

544
-~-niet-vereehenen 545 4/ 4 mrt. 1970

546 V/ 23 jan. 1970

ir Ph.Th. Stol

Het interpoleren van seizoenafhankelijke
factoren

J.G. Van Keulen

Polderrecreatie. Een verkenning inzake
het gebruik van de Lopikerwaard voor
openluchtrecreatie

ir L.J. Middelkoop

Planologische verkenning ruilverkaveling
Lopikerwaard

Verzoeke op pag. 9 en pag. 21 bij te schrijven:
114

-

274

aug. 1961

drs L.J. Lacht

Opzet onderzoek naar de waarde van het
toekomstig verbruik van water in Nederland;
onder land- en tuinbouw

Berekening van investeringstrappen als
middel bij de selectie van Cultuurtechnische plannen
BIJ Li,_HVRILO DEZE NOTA'S BIJ DRS.LOCHT TE BEKOMEN

sept. 1964

drs L.J. Lacht

-4 0-

Nota nr. Datum
547)(0/. 23 febr. 1970

548

4/.

549

11 maart 1970

5 maart 1970

550

auteur(s):

Titel

ir. J. Bon

Hydrologische veldkenmerken en interpretatie van kaarten toegepast op het
waterschapjralland

ir. A.L.M. van
Wijk en
J. Buitendijk

De invloed van de struktuur, de ontwatering en de hiermee samenhangende
luchthuishouding van de grond op de
produktie van de anjer

L.W. Vink

Vestigingsmogelijkheden en kavelafmetingen van groenteteeltbedrijven in
de volle grond in het zandgebied ten
zuiden van Breda

drs. L.J. Locht

Afweging van het nut van verschillende
aspekten van cultuurtechnische projekten

Nog niet verschenen
55 1
Nog niet v

Jimmmilmierdimmdmb * 1 Verslag van onderzoek met betrekking

henen

tab

A.M. Filius

tot de spaarfunktie
Prognose van het aantal landbouwbedrijven in de kleimozaiëkgebieden

552
Nog niet verschenen

J. Ploeger

553

12 maart 1970
(vervangt nota 456)

Bedrijfseconomische waardering van
ir. J.W. Righolt
en A.K. van Hemert de perceelsindeling op grasland

554
Nog niet verschenen

J. Ploeger

Een funktie voor de ontwikkeling van
de hoeveelheid arbeid in de landbouw

555

20 maart 1970

J.B. Sprik en
ir. J.A. Kester

Batenberekeningen van enkele alternatieve kavelinrichtingsplannen voor
een proefcomplex in de Friese kleibouwstreek

556

17 april 1970

L.W. Vink

Basisgegevens van enige volle grands
groenteteeltgewassen op zandgrond voor
het opstellen van bedrigsbegroLingen

557

29 april 1970

ir. J.J. Kouwe

Enige beschouwingen omtrent de hydrologische aspekten van het 'Ontgrondings- en Recreatieplan' bij Bakel
en Milheeze

mei 1970
558 bt,"
Nog. niet—ve-r-sehenen.

J.B. Sprik

Samenvattende formule voor het vaststellen van kantverliezen op onregelmatig gevormde akkerbouwpercelen en de
optimale perceelsvorm in het
Noordelijk Kleimozaiëkgebied

mei 1970
Nog niet verschenen

K.E. Wit en
M. Wijnsma

Bepaling van de specifieke weerstand
in situ

. 559

) nota 551 augustus 1970

A.M.Filius

Nieuwe titel:
Consumptie en sparen van boeren en
tuinders in het ruilverkavelingsgebied
Broekhuizen. Functies voor een groeimodel ter beoordeling van cultuurtechnische investeringen.

No.

Datum

Steller(z)

560 nog niet ver- ir J.A.Kester en
J.B. Sprik
schenen
juni 1970
562/juni 1970

%h/juni 1970
564 juli 1970

ir L.J.Middelkoop
J.G. van Keulen

565./ juli 1970

H. Humbert
ir P. Spijk en
ir L.J. Middelkoop
J.H. Snijders

566 /juli 1970
5674/juli 1970

F. Kastanek ing.
dr P.E. Rijtema

568 nog niet
verschenen

drs L.J. Locht en
J.C.O. Damen

•

569 nog niet )1/4/,<D. van Dam
verschenen
570 augustus 1970 G.W. Bloemen

Batenberekeningen van een aantal alternatieve kavelinrichtingsplannen voor enige proefcomplexen in hei; Marnegetied_
Forensisme en buiten wonen,

Toepassing van de gravitatiewet op het
strandbadonderzoek.
Afvoerberekening uit geregistreerde peilen.
Verkeer en nederzettingsvorm.
De betekenis van het landbouwkundig aspect
bij de keuze van plaats en omvang van
grondwaterwinning.
Simulation der Entwásserung einer BodensUule.
De resultaten van het waterbalansonderzoek
in 1968 voor de projecten met een constant
slootpeil in Hoenkoop.
Functies t.b.v. de raming van de verandering
in de agrarische beroepsbevolking en het
aantal bedrijven, voor een cultuurtechnisch
plan en de evaluatie daarvan.
Een hydraulisch model voor de bestudering
van de stroming van bodemwater tussen pF 2
en verzadiging. Het met behulp van dit model
bepalen van bergingsfaktoren.
Een berekening van maatgevende afvoeren, onafhankelijk van gemeten afvoeren.

Verzoeke achter de volgende nota nrs. bij te schrijven:
ir C. Bijkerk en
Techniek en economie van het onderhoud van
v 410 mei 1968
waterlopen,
J. de Waard
• )6'".. Vervangen door nota nr 553.
Enige alternatieve landinrichtingsplannen
, 462 september 1967 ir J.A. Koster en
voor een kleigraslandgebied met mozalekJ.B. Sprik
verkaveling.
// In de titel van nota 547 te veranderen; Holland in Salland.
Nota 558 inmiddels verschenen.

Ivemm
571

aug. 1970

1 , r(e)

J.J.A.v.d.Berg

4

Ln ín de

G.H.Reinds ing.

Een programma voor het berekenen van de
arbeidsbehoefte per perceel bij variërende perceelsgrootte en -vorm, kavelgrootte
en -afstand

5734v/aug. 1970

H.Witt en
E.v.Rees Vellinga

Proeven van een kD-waardenkaart van
Midden-West-Nederland

57 4 /aug. 1970

ir A.J.A.M.Segers

Bepaling van de fysisch-geografische
geschiktheid van plattelandsgebieden
voor openluchtrecreatie

572

1,

Bat,rit)
vergelijkl!ig
1,-*rece
een bedrijfsmAel van
ruilverkaveling 'De Mame

sept. 1970

sept. 1970 dr. L.P.Ernst
nog niet verschenen

Drainage van een dik, homogeen doorlatend grondpakket door middel van diepe
putten

J.J.A.v.d.Berg
nov. 1970
nog niet verschenen

Baten-investeringsvergelijking voor enkele alternatieve kavelinrichtingsplannen voor akkerbouwbedrijven in de ruilverkaveling Oost- en West-Dongeradeel

577d okt. 1970
drs. L.F.Locht
nog niet verschenen

Berekening van de interne rentevoet als
middel bij de selectie van cultuurtechnische plannen

578 fokt. 1970

K.E.Wit en
M.Wijnsma

Verziltingsonderzoek in de Krekerakpolder in verband met de uitvoering van
kunstwerken ten behoeve van de ScheldeRijnverbinding

579 ' okt. 1970

A.M.Filius

Uitwerking van een regionaal groeimodel
ten behoeve van de beoordeling van cultuurtechnische projecten

ir A.L.M.v.Wijk
580 ;i/ nov. 1970
nog niet verschenen

581 /okt. 1970
t/

J.G.S. de Wilde

A.M.H.v.Heesen en
C.Ploegman ing.
nog niet verschenen

582 ('okt. 1970

%/nov. 1970

drs. A.B.Pomper

Een analyse van de afzonderlijke zakkingscomponenten en de te verwachten
totale zakking van het noordelijk speciedepot in de Twiske-pcd der
Invloed van de leidingvorm op de te
gebruiken ontwerpnorm
Het nemen van monsters ter bepaling van
geleidbaarheid in het chioridegehalte
van de grond met behulp van poreuze
potjes
Mogelijke hydrologische consequenties
van de uitvoering van de uitbreiding
van de Katerbosse Plassen bij Mook

ir A.J.Hellings
584 nov. 1970
nog niet verschenen

Deling van stikstofgiften en c.a.o.toediening bij beregende zomertarwe

ir Ph.Th.Stol
585 nov. 1970
ne9.g_124.et-s~cehenes

Een programmapakket voor het uitvoeren
v.numerieke exploKatie in onderzoeksgebieden

/4 J_

Steller(s)

Titel

586 jnov. 1970

ir. H.N. van Lier

Prognose methoden in de openlucht recreat2

587

dr. P.E. Rijtema

No.

Datum

nov. 1970

Een berekeningsmethode voor de benadering van
de landbouwschade ten gevolge van grondwateronttrekking

588 . dec. 1970

ir. H.N. van Lier

De (theoretische) opzet tot de capaciteitsti
berekening van een recreatieproject

589 .Vjan. 1971

ir. G.G.M. v.d. Valk
dr. F.A.M. de Haan

Invloed van de dichtheid van de grond en
van de grondbewerkingsdiepte op de produkti
van enkele bloembolgewassen

drs. A.B. Pomper

De pompproef H72 bij Moerkapelle

• ) dec. 1970

591

dr. E. Benli
dec. 1970
nog niet verschenen

Linear programming means in project evaluation an application to the alpu project in
Turkey

592

dec. 1970

C.J. Schothorst, ing.

Het polderpeil voor veenweidegronden in de
Lopikerwaard

ir. H.N. van Lier

Een verslag van het bezoek aan het I.R.A.
(International Recreation Association)
Congres in mei-juni 1970 te Genève

593 1 dec. 1970

594Y april 1970

C. v. Wijk, ing,
nog niet verschenen
. '

;i11:'-\, jan. 1971

L.J. Locht

W.)
596

jan. 1971

ir. J.W. Righolt

dr. F.A.M. de Haan
597 p febr. 1971
' nog niet verschenen
59ó
598

J. Beuving
mrt. 1971
nog niet verschenen

Een methode ter bepaling van de potentiële
mogelijkheden voor diverse vormen van
openlucht recreatie
Project economie van de recreatie
Begrotingsuitkomsten van 45 - 60 - 75 ha
bedrijven in de Eilandspolder bij variabele
omvang van de gebruiksbeperking
Methode ter bepaling van mengingsintensiteit
Waterhuishouding in relatie tot de mengingéintensiteit van zand en veen

599 ',,jan. 1971

ir. W.C. Visser

Waterbeheersing, watertoedeling en rekentechnieken als grondslag daartoe
A) De toepassing van wiskundige modellen
bij het grondwaterbeheer

600 \, /jan. 1971

ir. W.C. Visser

Waterbeheersing, watertoedeling en rekentechnieken als grondslag daartoe
B) Vereffening van waarnemingen ter aanpassing van een model

jan. 1971

ir. W.C. Visser

Waterbeheersing, watertoedeling en rekentechnieken als grondslag daartoe
r) et nrnktinch
-1
r•17

60'1
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No.

Datum

Steller(s)

Titel

602

jan. 1971

ir. W.C. Visser

Waterbeheersing, watertoedeling cr
technieken als grondslag daartoe
D) Over de economische verdeelsloute),
voor waterwinningskosten en landbouwschade

603'! jan. 1971

H.A. van Kleef en
Th.J. Linthorst, ing.

Enkele aspecten van het baggeren
inrichting van de Eilandspolder

604 \,/ jan. 1971

C.J. Schothorst, ing.

Zakking van maaiveld in het Zegvelderbroek

A.K. van Hemert

De betekenis van de factor perceelsgrootte voor weidebedrijven.

R. Kik, ing.

Schematisch toedelingsplan voor de
ruilverkaveling Steenwijkrmoc: -

ir. C.G.J.v. Oostrom
en L.W. Vink

De invloed van kavel ;rooit er - brce2te
op de bedrijfsresultaten van bcd.rijen
met glastuinbouw in het Wee -J1 and

)5 VO febr. 1971

• 606 \I febr. 1971
607

febr. 1971
(

IfTlet—Deneckeo----Grondwateretand-G-schonrreli:,1,-.
609 \,/ febr. 1971

610

mrt. 1971

611.:‹ mrt. 1971
kral;
mrt. 1971
• 612

613Y( apr. 1971

11.

e;

J.C.G. Damen

Analyse en prognose van de onwineling
van het aantal landbouwbedrijen
gebied !M ergelland

ir. J.W. Bakker

Luchthuishouding van bodem en plynt;
overzicht processen en kenmerkerdo
grootheden

ir. J. Bon

Het stuwbeheer in zandgebieuen

Enkele waarnemingen over het voorkomen
D. Hettinga en
prof.dr. D.M. de Vries van vogels op proefvelden net ,ierschilende ontwateringsdiepten in het we-,
lijke veenweidegebied

ir. T. Michels en
C. van Wijk

al.

Waardering van alternatieve landinrichtingsmodellen met behulp van een puntensysteem

nog niet verschenen
614 mrt. 1971

J.G.S. de Wilde

Modelonderzoek open leidingen hydrau•
lisch gladde en ruwe wand

nog niet verschenen
615V apr. 1971

ir. Ph.Th. Stol

nog niet verschenen
VV. tol

Uitkomsten van een analyse van moa3r,t-2
gegevens van het gemaal "Poortvi_e 4Y
op Tholen

1+5

Datum

Steller -)

Titel

1 616

apr.1971

ir Ph.Th. Stol

Een onderzoek naar de invloed van
twee naburige alternerend werkende
pompstations in de gemeente Tubbergen op het grondwaterregime in
de omgeving

617

mei 1971

ir W.C. Visser

The model of the water balance and
nutrient uptake as a basis for
hydrological, argro-hydrological
and other projects

618

mei 1971

dr J. Wesseling

Waterstanden rondom het sportveldencomplex Het Rottegat in de gemeente
Bennebroek

Do.

Int t.

h7 i,ti

:• 't

/

•-

juni 1971

H. Fonck

Uitdrogingsonderzoek op de Sinderhoeve 1969

V 620

mei 1971

R. Wiebing

De resultaten van machinale grondverbetering op de veenkoloniale
grond te De Krim

) 621

mei 1971

L.W. Vink

De verkeersintensiteit op de ontsluitingswegen voor de glastuinbouwbedrijven in de Nieuwe en Oude
Broekpolder

622

juni 1971

G.•. Bloemen

Een apparaat voor het registreren
van de verdamping van een vrij
wateroppervlak

t. 623

juni 1971

dra L.J. Locht

Economische beoordelingen voor
recreatie en natuur in Middenliaasland

`, 624

juni 1971

dr ir F.A.M. de Haan Geschiktheidsbeoordeling van een
ir G.G.M. v.d. Valk aantal percelen zandgrond op
Texel voor de bloembollenteelt
ir U.P. Stakman

625

juni 1971

ir W.P. Stakman

626

juni 1971

C.J. Schothorst
L. Havinga
D. Hettinga

De waterhuishouding bij hoog en
verlaagd slootpeil op de proefboerderij te Zegveld

dr L.F. Ernst
B. v.d. Weerd ing.

Water- en zoutoverlast gezien in
relatie tot de verbreding en verdieping van het Kanaal van Gent
naar Terneuzen

H. Bergman

Berekening van de vraag naar openluchtrecreatie in de ruilverkaveling Lopikerwaard voor het jaar
1980 volgens de Bronmethode

ir H.N. v. Lier

Openluchtrecreatie in de Lopikerwaard

619

/
627 ' juni 1971

628 juni 1971

£1
629

juli 1971

Invloed van stikstof en fosfor op
eutrofiëring van oppervlaktewater
en hun analyse

Nr.

Datum

Steller(s)

Titel

630

aug. 1971

ir. J. Heester en
O.P.P. IJkelenstam

Nadere uitwerking van een reereatieconcentratie in de Lopikerwaard

631

sept. '71

ir. J. Bon

Afvoernormen

632

aug. '71

J.0. Bakker

Toerrijden in de Lopikerwaard

633

sept. '71

J. de Waard

Doel, opzet en eerste resultaten van
een onderzoek naar de onderhoudskosten
van plattelandswegen

634

dec. '71

J. de Waard

Analyse van het verkeer op 84 willekeurige plattelandswegen

635

sept. '71

ir. J.J. Kouwe

Grondwaterdalingen veroorzaakt door de
bemaling van de bouwput voor de duiker
van de Vaartse Rijn onder het Amsterdam-Rijnkanaal bij Jutphaas

636

sept. '71

J.H. Snijders, ing.

Afweging van methoden ter berekening
van de gevolgen van grondwateronttrekking voor de landbouw

637

sept.

1

ir. A.C. Visser

Een computerprogram voor het berekenen
van de toedeling bij ruilverkavelingen

638

sept. '71

R. Kik, ing. en
ir. A.C. Visser

Vergelijking van 2 methoden voor het
samenstellen van een plan van toedeling

639

okt. '71

J.C.O. Damen

Analyse en prognose van de ontwikkeling
van het aantal landbouwbedrijven in
zuid-Limburg

640

okt. '71

ir. C. Bijkerk

Verslag veertiendaagse studiereis naar
Amerika

641

okt. '71

ir. Ph.Th. Stol

Een onderzoek naar de afvoercapaciteit
van enkele poldergemalen in Zeeland
op basis van maalstaatgegevens

642

okt. '71

ir. W.C. Visser

Het vaststellen van het waterwinningssysteem dat als referentiemethode kan
dienen

643

zomer '71

H. Bergman

Opzet van een integraal bron- en objectonderzoek ten behoeve van de planning
van openluchtrecreatie-projecten

644

nov. '71

0.H. Reinds, ing.

Verslag van de berekening van de kostenbaten verhouding van een aantal kavelinrichtingsalternatieven in de Veenkoloniën

-

47

-

Nr.

Datum

Steller(s)

Titel

645

nov. 1971

drs. L.J. Locht

Enige opmerkingen over het rentebegrip en de hoogte van de rente

646

nov. 1971

ir. R.R. Smedema

De relatie tussen het bezoek aan
strandbaden en weersfactoren

647

nov. 1971

J.O.S. de Wilde

Het bepalen van afvoeren met een
meetplaat voorzien van scherpe
circelvormige opening bij opstelling in damwanden

648

nov. 1971

dr. F.A.M. de Haan

Landbouwkundig gebruik van afvalwater uit de aardappelmeelindustrie in Denemarken. Verslag van
een studiereis

649

dec. 1 971

ir. J.W. Righolt

Agrarische exploitatiemogelijkheden in weidevogelgebieden

650

dec. 1971

mevr. J.P. MénzingaWaaljenberg

Landschapsanalyse met behulp van
luchtfoto's en Quantimet

651

dec. 1971

drs. A.B. Pomper

Hydrologische consequenties van
waterwinning uit de nieuwe waterwinputten in de Zilverpolder bij
Hillegom

652

mrt. 1972

ir. Th. Midhels

Een distributiemodel van het
forensisme in West-Nederland

653

jan. 1972

C.O. Toussaint, ing.

De kwaliteit van het oppervlaktewater in west Nederland

•

De invloed van de verlegging van
het Markkanaal op de grondwaterstanden in de omgeving van
Vrachelen (bij Oosterhout)
Vborlopig rapport

654

jan. 1972

ir . J.J. Kouwe

655

febr. 1972

M. Wijnsma en K.E. Wit,

656

febr. 1972

mej. M.G.v.Steenbergen

Een toepassing van het gebruik
van reeksontwikkeling voor empirische frequentieverdelingen
op neerslaggegevens

657

febr. 1972

dr. F.A.M. de Haan

Resultaten van belasting van de
bodem met grote hoeveelheden afvalstof

Onderzoek naar de kwel en het zouting. bezwaar in het zuidelijk deel van
de Twiskepolder

-

fb
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nr.

Datum

Steller(s)

Titel

658

febr. 1972

R. Kik, ins.

Het toetsen van een wegenplan

659

febr. 1972

ir. A.C. Visser

Landschapsanalyse van 'De Mortelen'

660

febr. 1972

dr. L.F. Ernst

De grondwaterstroming naar diepe putten bij twee watervoerende lagen en
een concentrisch binnengebied met
droge sloten

661

febr. 1972

J.H. Snijders, ing.

Het voorraadbedrijf, een troef in
pompstationgebieden?

662

febr. 1972

L.W. Vink

De teelt van walnoten

663

maart 1972

ir. J. Heester en
G.F.P. IJkelenstam

Het permanent bewoonbare recreatieverblijf in Salland, Twente en de Graafschap

66k

maart 1972

G.W. Bloemen, ing.

Een numerieke oplossing van de parameters in de waterbalansvergelijking

665

maart 1972

ir. J.J. Kouwe

De landbouw en de grondwaterwinning

666

maart 1972

drs. L.J. Loont

De waarde van de tijd in de privé
sfeer

667

maart 1972

mevr. J.P. MenzingaWaaijenberg

Landschapsanalyse van Haaksbergen

668

maart 1972

ir. C.G.J.v.Oostrom

De invloed van afmetingen van kassen
op de exploitatiekosten

669

april 1972

ir. G.G.M. v.d. Valk
en M.J.C. Timmer

Plantdichtheid en bolopbrengst van
tulpen

670

april 1972

ir. W.C. Visser

Mathematisch onderzoek naar de watertoedeling aan landbouw en waterwinning en de waterschapstaak daarbij

671

april 1972

ir. W.C. Visser

De ontwikkeling van het onderzoek
naar het toekomstige systeem van produktie van drink- en gebruikswater,
de gevolgen van de landbouwwaterhuishouding en het daartoe gewenste waterbeheer

;)
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nr.

Datum

Steller(s)

Titel

672

april '72

J. Beuving

Grondwaterfluctuatie en bodemverdichting tijdens de uitvoering van alootdemping

673

april '72

ir. H.N. van Lier Het kwaliteitsonderzoek van
zwemwater in strandbaden als onderdeel van het inrichtingsonderzoek bij openlucht recreatievoorzieningen

674

mei '72

ir. A.L.M. van
Wijk en J.
Buitendi.jk

675

mei '72

E.A. v. Kleef en Methode van uitvoering en kosten
van aanleg, beheer en onderhoud
Th.J. Linthorst,
van een boscomplex in de Lopiing.
kerwaard

676

juni '72

ir. T. Michels

Onderzoek naar de samenhang tussen de grondberging en zandwinning en de verslechtering van de
teeltomstandigheden op een tuinbouwbedrijf in de Twiskepolder

Batenberekening van inrichtingsplannen van de Lopikerwaard
Onderdeel: tijdwinsten wegverkeer

ir. J.W. Righolt Begrotingsuitkomsten van bedrijven met natuurbeschermingsrestricties in de Lopikerwaard

677

. juni '72

678

juni '72

B.v.d.Weerd, ing. De te verwachten gevolgen van
een inpoldering van de mosselbanken voor de opbrengst van de belangrijkste landbouwgewassen in
de Pauline-, Elisabeth- en
Braakmanpolder

679

juni '72

E. van Rees
Vellinga

Enkele resultaten van een geohydrologisch onderzoek in Midden
West Nederland

680

juni '72

dr. L.F. Ernst

Formules voor de grondwaterstroming bij infiltratie van water
vanuit opgestuwde open leidingen

681

juli '72

ir. W.C. Visser

Gedachten naar aanleiding van
de Enquête Hydrologisch Onderzoek 1970

682

juli '72

C.G.Toussaint,ing. Chloridegehalten van het boezemwater in West-Nederland

Nr.

Datum

Steller(s)

Titel

683

juli '72

ir. J.H.A.M.
Steenvoorden

Chloorkoolwaterstoffen in oppervlaktewater en zoetwatervis in Nederland

684

juli '72

Mej. M.G. van
Steenbergen

Relative humidity from wet and dry
bulb thermometer (cent. scale)

685

juli '72

J. Beuving

Het resultaat van kerend diepploegen van broekveengrond in het N.W.
Veluwegebied

686

aug. '72

J.G.Bakker

Onderzoek naar een aantal eigenschappen van natte elementen als onderdeel van de capaciteitsberekening
van Midden-Delf land

687

aug. '72

C.Ploegman, ing.

De invloed van zout beregeningswater bij de gladiool c.v. 'Peter
Peers'

688

aug. '72

R.A. van Kleef

Inrichtingsplan en investeringen
van een boscomplex in de Lopikerwaard

689

aug. 4 12

H.J. Meijer

Intree-weerstanden van ribbeldrainbuizen, voorzien van machinaal
aangebrachte omhullingsmaterialen

690

aug. '72

H.J. Meijer en
dr. R.A. Feddes

Afdek- en omhullingsmaterialen bíj
plastic drainhuizen

691

aug. '72

P.L. Lap

Toepassing van moderne rekentechnieken bij het bepalen van de kosten
van grondverzet

692

aug. '72

drs.A.B.Pomper

De topografie van het bovenste be-

grenzíngsvlak en de mogelijke samenstelling van de afzettingen van
de Formatie van Kedichem in MiddenWest-Nederland

693

aug. '72

dr.F.A.M. de
Haan en J.
Beuving

Zuivering van proceswater uit de
aardappelmeelíndustrie door beregening op landbouwgrond

694

sept.'72

ir. J. Bon

De hydrologie van Groot Salland

695

sept.'72

2.. van Rees
Vellinga

Chlorídegehalte van het grondwater
in Midden-West-Nederland

Nr.

Datum

Steller(s)

Titel

696

sept.'72

ir.G.P. Wind en
drs.A.B. Pomper

Verbetering van de hockeyvelden
aan de Mansholtlaan te Wageningen

697

sept.'72

C.J.Schothorst,
ing.

Het effect van polderpeilverlaging in de Alblasserwaard

698

sept.'72

ir.W.C. Visser

Waterhuishoudingsonderzoek
door middel van computermodellen

699

sept.'72

ir.A.C. Visser

Het effect van een ruilverkaveling op de stabiliteit van de
begroeiing in het landschap

700

zomer'72

ir.N.N.v.Lier en
J.G. Bakker

Een onderzoek op het strandbad
Oldemeijer

701

okt. '72

A.M. Filius

Batenberekening van inrichtingsalternatieven voor de Lopikerwaard, onderdeel landbouw

702

okt. '72

F. Groot Nibbelink en drs.
L.J. Locht

De lasten van de inrichtingsalternatieven voor de Lopikerwaard, onderdeel infrastructuur

703

okt. '72

ir. D. Boels en
R. Wiebing

Het diepe drainageproefveld te
Hornhuizen

704

okt. '72

G.W.Bloemen, ing.

De invloed van de grondwaterwinning op Wester-Schouwen op
het ondiepe grondwater

705

okt. '72

F. ~ma, ing.

Invloed van de doorlatendheid
van de drainsleuf op de werking
van een drainagesysteem

706

okt. '72

M. Wijnsma

Geo-elektrische metingen in
Midden-West-Nederland

1972

L.W. Vink

Structuurverbetering Westland

Steller(s)

Titel

nov.'72

R. Kik, ing.

Het berekenen van baten voor het
aanleggen van Landbouwwegen in de
ruilverkavelin3 Bathmen

nov.'72

ir. J. Heester

Ontwerp en kostenraming voor een

Nr.

Datum

107

708

picknickplaats in de Lopikerwaard

709

nov.'72

ir. J.A. Kester
en J.B. Sprik

Landinrichting in het Fries-Gronings klei--mozaiek gebied

710

nov.'72

H. Fonck, ing.

Een onderzoek naar de grootte van
de weerstanden in de slootbodem
bij infiltratie vanuit een sloot

C.G. Toussaint
en ir. J.R.A.M.
Steenvoorden

Utrofie van het oppervlaktewater
in West-Nederland

711

712

dec.'72

G.F.P. IJkelenstam

Nadere uitwerking van de kosten
van een recreatieconcentratie in
de Lopikerwaard

713

dec.'72

ir. J.A. Kenter
en J.B. Sprik

Bedrijfstransport t.b.v. de veldwerkzaamheden op weide- en gemengde bedrijven in Oost- en West
Dongeradeel

714

dec.'72

ir. Th. Michels

Een inventarisatie van streekdorpen in Nederland

715

dec.'72

dr. L.F. Ernst

Veranderingen in de grondwaterstroming door afstuwing van consequente waterlopen

716

dec.'72

J.C.G. Damen

Een onderzoek naar de relatie
bezoek-herkomst, de bezoek-frequentie en enkele inrichtingsaspecten van het Amsterdamse bos

717

dec.'72

F. Komma, ing.

Een electrisch model met een zich
automatisch instellende freatisch
oppervlak

718

jan.'73

J.G.S. de Wilde

Kostenberekeningsmethode voor een
kostenvergelijking van diverse
werktuigen in gebruik voor het
onderhoud van waterlopen

719

jan.'73

B. v.d. Weerd,
ing.

De mogelijkheden van aanleg van
waterpartijen in het bestemmingsplan 'Buitenleven' te 's-Gravenpolder in de gemeente Borsele

Stellerls)

Ut.

Datum

720

jan. '73

ir. A.C. Visser

Landschapsanalyse van Haaksbergen
(2). Vervolg op nota 667

721

febr. '73 drs. L.J. Locht

Evaluatie landinrichtingsalternatieven voor de Lopikerwaard. Onderdeel: Batenplan voor huidige
functies

722

febr. '73 ing. R. Kik

Wegenplannen voor de ruilverkaveling Bathmen

723

febr. '73 G.A. Stasse/
ir. G.P. Wind

Simulatie van de verplaatsing van
in water opgeloste afvalstoffen
door de bodem van maaiveld tot
drain

724

mrt. '73

Ir. Ph.Th. Stol

Het gebruik van de negatief-exponentiële kansverdeling voor afvoergegevens en voor het bepalen
van de maatgevende afvoer, toegelicht met een praktijkvoorbeeld.
Deel I

725

mrt. '73

ir. C.G.J. van
Oostrom/L.W. Vink

Enkele opmerkingen met betrekking
tot de tuinbouw in het ruilverkavelingsgebied Oud Gastel, Oudenbosch, Hoeven

726 mrt. '73

ing. G.W. Bloemen

Een numerieke oplossing van de
parameters in de waterbalansvergelijking II

ir. J.H.A.M.
Steenvoorden

Uitspoeling van stikstof en fosfaat uit de bodem (een literatuurstudie)

J. Pankow

Het meten van het niet parallel
lopen van gammameetbuizen bij gammatransmissiemethode

727

mrt. '73

728 mrt. '73

729

apr. '73

ing. C. Ploegman

De invloed van zout beregeningswater op de groei en de produktie
van de roos var. 'Carol'

730

apr. '73

ir. A.C. Visser

Het digitaliseren van kaarten en
het verwerken van hiermee verkregen gegevens (een databank voor
de landinrichting)

731

apr. '73

ing. H. Fonck

Een onderzoek naar de grootte van
infiltratie vanuit watervoerende
leidingen in het waterschap Sallant in 1972

Nr.

Datum

Steller(s)

732

apr. '73

mej. M.G. van
Steenbergen

het interpoleren van seizoen-ai:hankelijke facort::n iI

733

apr. '73

ir. Ph.Th. Stol

Het gebruik van de negatief-exponentiële kansverdeling voor afvoergegevens en voor het bepalen van
de maatgevende afvoer, toegelicht
met een praktijkvoorbeeld. Deel II.
Toepassing op afvoergegevens van
de Oude IJssel te Doesburg

734

apr. '73

ir. A.J. Hellings

Het verregenen van afvalwater afkomstig van de aardappelmeelindustrie met behulp van conventionele
beregeningsapparatuur

735

apr. '73

dr. R.A. Feddes/
mej. M.G. van
Steenbergen

Infiltratieproefveld 'De Groeve'

736

apr.

'73

ir. J. Drent/dr.
J. Hoeks/ir.
J.H.A.M. van
Steenvoorden

Kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het waterverbruik in de
industrie

737

apr. '73

dr. J. Hoeks

Verontreiniging van bodem en grondwater bij vuilstortplaatsen (een
literatuurstudie)

738

apr. '73

J. Pankow

De resultaten van het waterbalansonderzoek in Hoenkoop

739

mei '73

L.W. Vink

Investeringsniveau van land- en
tuinbouwbedrijven in verschillende
gebieden

dr. L.F. Ernst

Stroomgebieden, wegzijgings- en
kwelgebieden in het Waterschap
Noord-Limburg en de aangrenzende
gronden langs de Maas

740 mei '73

741

mei '73

ing. R. Kik

Het effect van ruilverkaveling op
de begroeiing in een gebied

742

mei '73

ir. D. Boels

Bepaling van het capillair geleidingsvermogen en een deel van de
pF-kurve in een proefopstelling
van het RID

743

mei '73

ir. J. Bon

Verschillen in grondwaterfluctuaties in het stroomgebied van de
Raalter Wetering

Pdre

Datum

Stellerls)

744

juni '73

dr. H.H. v. Lier

Een verslag van het bezoek aan
het congres 'De vrijetijdsbesteding in de industri ë le
maatschappij'

745

juni '73

ir. H.P.J. van
Schaik

Mestoverschotten en stikstofen fosfaatbelasting van gronden oppervlaktewater in de Gelderse Achterhoek

746

juni '73

ir. Ph.Th. Stol

Een inleidende nota over
stochastische simulatie

747

juni '73

ing. J.H. Snijders

Determination of grass production
curves for grassland from exploitation data

748

juli '73

ing. J.G.S. de
Wilde

Stromingsweerstand van hydraulisch ruwe oppervlakken

749

juli '73

ing. F. Home

Enkele principes en gebruiksmogelijkheden van analoge
computers

750

juli '73

ir. A.C. Visser

Het digitaliseren van kaarten
en het verwerken van hiermee
verkregen gegevens (2)

751

juli '73

H.J. Moen/
ir. J. Bon

Bijdrage tot het geohydrologisch
onderzoek met behulp van een
kwel- en inzijgingsberekening,
in het gebied van de Astense Aa

752

juli '73

J.M.H. Hendrickx/
ir. D. Boels

Een modelonderzoek naar het
mechanisme van de natuurlijke
verdichting van een zandgrond

753

juli '73

ir. W.C. Visser

A mathematical representation
of the response of the plant
to time

754

juli '73

ir. J. Bon

Het Achterhoek onderzoek
Samenvatting van de literatuur
betreffende het hydrologisch
onderzoek in de Achterhoek

755

juli '73

dr. L.F. Ernst

De bepaling van de transporttijd van het grondwater hij
stroming in de verzadigde zone

Titel

Titel

Nr.

Datum

Steller(s)

756

aug. '73

ing. A.M. Filius

Inkomens- en prijselastieiteiten
van voorzieningen in het kader
van de landinrichtingd,.,,k), ;.,/,,,,

757

aug. '73

ing. G.F.P.
IJkelenstam

Omvang en spreiding vad'trecre- • -atieverblijven in Nederland

758

aug. '73

ing. G.W. Bloemen

De berekening met een waterbalansmodel van de daling van
freatisch grondwater als gevolg van grondwaterwinning

759

aug. '73

ir. Ph.Th. Stol

Over de numerieke berekening
van de kansverdeling van eenvoudige functies van twee kansvariabelen

760

aug. '73

W. van Doorne

Een methode ter bepaling van
de inwendige roosterpunten van
gedeelten van het platte vlak,
zoals te gebruiken bij het samenstellen van een begroeiingskaart
in de landschapsanalyse

761

aug. '73

S. Povel

Een grondwaterstromingsmodel
voor Salland

762

aug. '73

ing. L. Havinga

Langdurig effect van diepe
grondbewerking

763

aug. '73

B.J. v.d. Berg

Capaciteitsnormen voor openluchtrecreatiegebieden

764

sept. '73

ing. G.H. Reinds

Bepaling van de bedrijfseconomische betekenis van de ruilverkaveling Broekhuizen met
behulp van bedrijfsbegrotingen

765

sept. '73

ing. L. Havinga

Enige ervaring met peilverlaging en drainage in veenweidegebieden

766

sept. '73

ing. H. Fonck

Een onderzoek naar de samenhang
tussen de factoren, die voorkomen in de formule van Manning,
geldend voor de situatie zoals
die zich voordeed in het Waterschap Salland in het jaar 1970

Nr

Datum

Steller(s)

Titel

'73

ir. Th. Michels

Zwaartekxaehtsmodellen voor de
spreiding van woongebieden afgeleid
uit ritdistributies van woon-werkverkeer

768

sept. '73

drs. L.J. Locht

Studie
: Regionaal waterbeleid
Onderdeel: Beleidsdoelstelling en
structuur v.d. afwegingsprocedure

769

sept. '73

ing. C.G. Toussaint,
ing. E. van Rees
Vellinga en H. Witt

De chemische samenstelling van het'
diepe grondwater in Midden - West Nederland en de relatie hiervan tot
het oppervlaktewater

770

nov.

'73

ir. J. Bon

De grondwaterstroming in een vijftal
kleine stroomgebieden

771

nov.

'73

ing. Th.J. Linthorst,
ing. C. van Wijk en
ing. A.W.B. Andringa

Cultuurtechnische Inventarisatie
Nederland (beschrijving van een herziene inventarisatiemethode)

772

nov.

'73

ing. J.G.S. de Wilde

Aanvulling op de kostenberekeningsmethode voor en kostenvergelijking
van diverse werktuigen in gebruik
voor het onderhoud van waterlopen

773

aug.

'73

ing. H. Humbert en
ing. J.G.S. de Wilde

Vergelijkend onderzoek naar de onderhoudskosten van waterlopen

774

okt.

'73

ing. G.W. Bloemen

On the evaluation of parameter values
in models of the water balance
(beperkt te verkrijgen)

775

okt.

'73

ing. H. Humbert en
ing. J.G.S. de Wilde

Vergelijkend onderzoek naar de onderhoudskosten van waterlopen. II Een
globale kostenvergelijking voor het
gehele onderhoud

776

okt.

'73

ing. A.W.B. Andringa

Overzicht van Cultuurtechnische kenmerken van een aantal gebieden binnen
de provincie Groningen

777

nov.

'73

ing. Th.J. Linthorst
en ing. C. van Wijk

A machine processed survey of the
division and use of rural areas

778

nov.

'73

ir. J.W. Righolt

Regional approach to some farm management characteristics in relation to
land lay-out

779

nov.

'73

drs. L.J. Locht en
J.C.G. Damen

780

nov.

'73

ir. W.C. Visser en
dr. P. Kowalik

Evaluatie landinrichtingsalternatieven
voor de Lopikerwaard
Onderdeel: Batenplan 'Recreatief
Wonen'
Mathematical representation of the
effect of simultaneously operating
growth factors

nov.

:Yr

batum

Steller(s)

Titel

721

nov.

'73 ing. H.J. Meijer

Enkele bepalingen van de factoren
die gebruikt worden bij de kwaliteitseisen voor turfvezel voor
drainagedoeleinden

782

nov.

'73 ing. J.H. Snijders

Het gebruik van advies-standaard
pF-curven op basis van profielbeschrijving

783

nov. '73

784

dec. '73 ing. H.A. van Kleef

785

dec. '73

786

dec.

'73

ing. H.A. van Kleef

Plan van een boskern als onderdeel
van een bosgebied in de Lopikerwaard
Nacalculatie van het hydraulisch
grondverzet in de ruilverkaveling
Ursum

ing. L. Havinga

Verdichting en bouwvoorverschraling
door ploegen en afschuiven hij verschillende vochtgehalten

ir. Th. Michels en
ing. J.C.G. van der

Snelheidsgedrag van automobilisten
op wegen buiten de bebouwde kom

ir. D. Boels en

Heijden
787

jan. '74 ing. A.M. Filius en
drs. L.J. Locht

Regionale differentiatie in waarde
van landbouwgrond

788

jan. '74 ing. H.J. Meijer

Intreeweerstand van recent versche nen drainage afdek- en omhullingsmaterialen

789

nov. '73

790

jan. '74 ing. J.G.S. de Wilde

Een hydrologisch stuwmodel voor
demonstratiedoeleinden

791

jan. '74 ing. H.P. Oosterom

Waterkwaliteit en kwaliteitsparameters

792

febr. '74 ing. K.E. Wit

Hydrologisch onderzoek Midden-WestNederland

793

febr. '74

dr. L.F. Ernst

ir. J.H.A.M.
Steenvoorden en
ing. C.G. Toussaint

794

febr. '74 dr. P.E. Ríjtema

Formulae for the groundwater flow
in areas with sub-irrigation by
means of open conduits with a raised
water level

Stikstof-, fosfaat- en chloridebalans van enkele polders in MiddenWest-Nederland
Produktie en verdamping in de
moderne bodemkunde (voordracht gehouden in 1972 te Wageningen voor de
28e B leergang 'De bodemkunde in de
moderne land- en tuinbouw')

Datum

Steller(s)

Titel

fe.br. '74

prof. Kohichi Sohma

The elaboration of the pF-curve by
graphical methods

796

febr. '74

ing. W.B. Verhaegh

Het verkrijgen en handhaven van
vochtspanningen in grond met behulp
van tensiometercups

797

febr. '74

dr. P.E. Rijtema

Te verwachten landbouwkundige gevolgen van de waterwinning in
Oost-Gelderland

798

febr. '74

ing. J.G.S. de Wilde en
ing. H. Humbert

Vergelijkend onderzoek naar de onderhoudskosten van waterlopen
III. Kostenvergelijking naar hoofdwerkzaamheid

) 799

mrt.

'74

prof. Kohichi Sohma

Description curve equation

800

mrt.

'74

ir. J. Bon

Grondstroming in het gebied van de
Astense Aa

801

mrt.

'74

J. Beuving en
ir. G.P. Wind

Toestand van een opgevulde holle weg

802

mrt.

'74

J.C.G. Damen

Analyse en prognose van de ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven in de Lopikerwaard

803

apr,

'74

J.C.G. Damen

Enkele multicriteria methoden voor
plaatskeuzeproblemen met een toepassing voor een bos in de Lopikerwaard

804

mrt.

'74

ing. L. Havinga

Risico's van peilverlagingen voor
funderingen van bedrijfsgebouwen in
de Lopikerwaard

805

apr.

'74

W. van Doorne

Schaal-ongevoelige methoden voor
multicriteria-analyse en enkele
toepassingen ervan

le2) 806

apr.

'74

W. van Doorne

Multicriteria-analyse; theorie en
toepassing van indirecte vergelijking
in een scorematrix
(vervolg van nota 805)

807

apr.

'74

J.C.G. Damen

Nadere bepaling van de plaats voor het
Lopikerbos

808

apr.

'74

ir. J.J. Kouwe

Een rekenschema ten behoeve van de berekening van de grondwaterstand en
enige termen van de waterbalans bij
waterwinning door middel van een diepe
put met het filter in een enkele watervoerende laag en bij aanwezigheid van
een vrije grondwaterspiegel

809

dec.

'73

dr. H.N. van Lier en
ing. J.G. Bakker

Recreatie in strand- en circulatiebodem:
resultaten van 3 jaar onderzoek

M,

-60-

Nr

Datum

810

apr.

811

apr.

812

„) 813 mei
010 814

Steller(s)

Titel

'74

ing. H.P. Oosterom

Chemische en fysische samenstelling
van grond- en oppervlaktewater in
enkele gebieden

'74

ing. J.B. Sprik

Batenberekeningen van kavelinrichtingsmodellen voor bouwland en het
heggenlandschap bij Nisse

ir. Ph.Th. Stol

Beknopt verslag over een onderzoek
naar de samenhang tussen grondwaterstandswaarnemingen in de omgeving
van het waterwinningspompstation
Fikkersdries
(juni 1972-november 1973)

'74 Ir. J. Bon

Afvoer en afvoernormen in OostNoord-Brabant

ir. D. Snels

Infiltratie vanuit een ondiepe drain
in een grofzandig pakket met zeer
diepe grondwaterstanden
Deel I. Resultaten infiltratieproef
te Epe

815

ing. H. Fonck

Ervaringen opgedaan met het werken
met een nieuw ontwikkelde formule
voor het berekenen van de wandruwheidscoëfficiënt en een eerste aanloop tot de opbouw van een schattingsmethode van de wandruwheidscoëfficiënt

816

dr. J. Hoeks

Kolomproeven met drainwater uit een
vuilnisbelt
I. Theorie en experimente uitvoering

817

ir. J. Drent

Verregening met geconcentreerd afvalwater van de aardappelmeelindustrie
op praktijkschaal

818

P. van Ginneken

Evaporatie uit onbegroeide grond:
een literatuurverkenning

- 61 -

l:r

Datnm

41i

00

Titel

820

ir. C.G.J. van Oostrom/ De Herstructuering van de landbouw
in een aantal Europese landen
ir. L.W. Vink
Het effect van windbeschutting op
J.B. Sprik
landbouwgewassen in Nederland
(literatuurstudie)

821 juni '74

J.G.S. de Wilde/
H. Humbert

Vergelijkend onderzoek naar de onderhoudskosten van waterlopen IV
Machinenormen

822

Ir. J.W. Bakker
ir. G.P. Wind

Zuurstoftoevoer naar uit een kanaal
infiltrerend water

823

dr. F.A.M. de Haan

A bird's eye view of soil pollution
research in the U.S.A.

824

dr. J. Wesseling

Het effect van de afsluiting van
natuurgebieden in N.W. Overijssel
op de boezemfunctie

825

Prof. K. Sohma

The desorption curve equation

826 aug. '74

ing. B. v.d. Weerd

Onderzoek naar de wegzijging in het
derde pand van het oranjekanaal

827

ing. B. v.d. Weerd

De invloed van de verlaging van het
peil in het gedeelte Echten-Nieuwe
Brugsluis van de Hoogeveensche Vaart
op de afstroming van grondwater uit
de belendende percelen

828 aug. '74

ir. Th. Michels

Modelonderzoek plattelandsverkeer Doel en opzet

829 aug. '74

ing. Linthorst/
ing. C. van Wijk

Enkele kanttekeningen met betrekking
tot de voorbereiding van het
Structuurschema van de Landinrichting

ing. J.G.S. de Wilde

Berekeningsvoorbeeld van een gedeelte
van het leidingsysteem van een afvalwaterzuiveringsinstallatie

831 apr. '74

W.A. Pennings

Een onderzoek naar de mogelijkheden
van uitbreiding van de Cultuurtechnische Inventarisatie met een beschrijving van de perceelscheidingen

832 sept. '74

ing. E.v.Rees Vellinga

Gedachten voor de samenstelling van
een zoekarchief voor de geohydrologische archieven van D.G.V. - TNO,
R.G.D. en R.I.D.

833 sept. '74

ing. J.G. Bakker

Een onderzoek naar openluchtrecreatie
op de Reeuwijkse Plassen en de
Rottemeren 1971

834 sept. '74

ir. J. Drent

Verregening van afvalwater van het
aardappelschilbedrijf Soepenberg

BI9

'.

stellvr(s)

830

aug. '74

- 62 -

Steller(s)

Titel

835 okt. '74

ing. R. Kik

Inschakeling van een computer bij de
toedelingsprocedure voor ruilverkavelingen

836 okt. '74

ir. J. Drent

Overzicht van bemesting gewasgroei en
gewasopbrengsten op met afvalwater va
de aardappelmeelindustrie beregende
percelen

837 okt. '74

ing. H.A. van Kleef

Beschrijving van het hydraulisch
grondverzet in de ruilverkaveling
Ursem blok 1972

838 nov. '74

ing. K.E. Wit

Berekening van de formatieconstanten
uit een pompproef in de Espelose
broek (concept)

839 dec. '74

ir. J.W. Righolt

Arbeidsbehoefte, machinekosten en
produktie-omvang van het landbouwbedrijf in relatie tot de bedrijfsverkaveling

840 dec. '74

B.P. Verma

Hydrogeologie investigations in the
Noordplaspolder, the Netherlands

841 jan. '75

drs. A.B. Pomper

De gevolgen van de uitvoering van de
verbeteringwerken van het AmsterdamRijnkanaal in het kanaalgedeelte
tussen Utrecht en Amsterdam op de
hydrologie van de aangrenzende polder!

842 jan. '75

ing. G.H. Reinds/
A.K. v. Hemert

Bedrijfseconomische gevolgen van beperkingen op de exploitatiemogelijkheden van grasland in natuurgebieden

843 jan. '75

ing. Th.G.C.v.d.Heyden

Verslag van visuele verkeerstellingen
in Zuidwest-Friesland in 1973

844 jan. '75

inga R. Kik

Hoogtemeting van opgaande begroeiing
uit verticale luchtfoto's

845 jan. '75

ir. J. Bon/
ing. H. Humbert

Het gebruik van afvoerformules voor
stuwen

846 jan. '75

ir. J.J. Kouwe

Hydrologische gevolgen van zandwinning in de Holendrechter en Bullewijkerpolder ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 6. Rapport over 1973

847 febr. '75

ir. J.W. Bakker

Tensiometers, materialen en reactiesnelheden van systemen

848 febr. '75

ing. K.E. Wit

De invloed van de invoering van gedifferentieerde pijlen in de Haarlemmermeer op de kwel en het cl-gehalte
van het polderwater

::r

Datum

-63-

Nr

Datum

Steller(s)

Titel

849 febr. '75

ir. J.A.H.M.Steenvoorden Een onderzoek naar de kwaliteit van
grond- en oppervlaktewater in de
Vijfherenlanden

850 febr. '75

ir. Th. Michels
ing. Th.G.C.v.d.Heijden

Wijzigingen in de snelheidsverdelingen van personenauto's op niet autowegen na instelling van de algemene
snelheidsbeperking

851 febr. '75

ing. B. v.d. Weerd

De te verwachten veranderingen in
het grondwaterniveau in de aangrenzende polders tijdens de uitvoering
van de dijkverhoging ten westen van
de veerhaven Perkpoider

852 mrt. '75

ing. J.G.S. de Wilde
ing. H. Humbert

Debietbepaling met een Thomson 90 0
meetstuw in verdronken toestand

853 mrt. '75

ing. E.v.Rees Vellinga

Enkele resultaten van een hydrologisc
onderzoek in het stroomgebied van de
Lunterse Beek

854 mrt. '75

ing. H. Fonck

De rechte pf-curve in de praktijk
I: Een eerste poging tot de opbouw
van een systeem van standaard pfcurven

855 mrt. '75

ing. H. Humbert

Een methodiek voor de debietberekenin
van continue verdronken meetstuwen
uit gemeten peilen

856 mrt. '75

dr. P.E. Rijtema

Waterquality criteria for agricultura
water-use

857 mrt. '75

ing. G.W. Bloemen

Berekening van de capillaire stijghoogte voor een aantal Nederlandse
standaardgronden op basis van textuurkenmerken

858 mrt. '75

ir. D. Boels/
H.D.A. v. Hemmen

Het effect van het losmaken van een
ploegzool; een hydrologisch onderzoek

859 apr. '75

ir. J.J. Kouwe

De mogelijke gevolgen voor de landbout
van de vervanging van de sluizen 2 en
3 in het Wilhelminakanaal door een
enkele sluis 2-3

860 apr. '75

ir. J. Drent

Ontwikkelingen in de kosten en opbrengsten van de verbouw van de
aardappelindustrie en de beregening
in de periode 1-1-'73 tot 1-1-'75

861 juni '75

ing. H.P. Oosterom

De invloed van filtreren met filterkaarsen op de chemische samenstelling
van water

-64-

Steller(s)

Titel

862 juni '75

ir. A.C. Visser

Het digitaliseren van kaarten en het
verwerken van hiermee verkregen gegevens (3)

863 juni '75

ir. J. Drent

Investeringen en exploitatiekosten
van verregening van afvalwater van
de aardappelmeelindustrie

864 juni '75

ing. L.W. Vink
ir. C.G.J. van Oostrom

Bedrijfsgrootte en -resultaat van
bedrijven met groenteteelt in de
volle grond in de ruilverkaveling
'Oud Gastel-Oudenbosch l , bepaald met
lineaire programmering

865 juni '75

ir. J. Bon

Hydrologisch overzicht van de
Weerribben

866 juni '75

ing. A.M. Filius

Bespreking van een Duitse Batenkosten analyse van ruilverkaveling,
in het bijzonder met betrekking tot
indirecte effecten

867 juni '75

Invloed van de waterhuishouding op
de opbrengst van landbouwgewassen

868 juni '75

ir. A.L.M. van Wijk/
dr. R.A. Feddes
dr.ir. H.H. van Lier

869 juni '75

dr.ir. H.H. van Lier

Some topics on outdoor recreation
research (Summary of seminars and
lectures given at Universities in
the U.S.A. during a studytrip in
1974)

870 juli '75

dr.ir. H.H. van Lier

Research for planning of outdoor
recreation facilities in the
Netherlands

871 juli '75

dr. J. Hoeks

Zoutaccumulatie in de wegberm bij
Rijksweg 12 t.g.v. de gladheidsbestrijding (winter 1974/'75)

872 juli '75

ir. J.W. Bakker

Toelaatbare doseringen van organische meststoffen onder wegdekken
i.v.m. de luchthuishouding in de
grond rond straatbeplanting

873 juli '75

ing. H. Fonck

De pF-rechte in de praktijk II:
Een poging tot structuurbeschrijving aan de hand van de resultaten
van een pF-vereffening van monsters
afkomstig uit het gebied Deurne

874 aug. '74

ir. J. Bon

Het afvoeronderzoek Midden-Noord-Brabant

Nr

Datum

Onderzoekstechnieken in de openluchtrecreatie en de landinrichting (Verslag van een studiereis naar Amerika,
mei t/m aug. 1974)

-

Titel
W5 juli '75

ing. A.W.K. p.ndringa

Landelijk overzicht van kengetallen
uit de cultuurtechnische inventarisatie

B76 sept. '

ir. J. Drent, dr. J.
Hoeks, ir. J.H.A.M.
Steenvoorden

Kwantitatieve en kwalitatieve
aspecten van het waterverbruik in
de industrie

877 sept. '75

dr. Ph. Hamaker

Lysimeteronderzoek betreffende uitspoeling van zouten en meststoffen
uit een kasgrond van lichte textuur

P78 sept. '75

dr. Ph. namaker

Experimentele toetsing van een
model voor berekening van de chloride uitspoeling van kasgronden

879 okt. '75

ing. 1:.L. Wit

Verticale weerstand van het afdekkend pakket in Midden-West-Nederland

880 okt. '75

ing. K.E. Wit,
ing. B. v.d. Weerd

De consequenties van een wateronttrekking in de gemeente Westkapelle
ten aanzien van de waterhuishouding
van de aangrenzende landbouwgronden

881 okt. '75

ing. C. Ploegman

Invloed van infiltratie met chloridehoudend oppervlaktewater op het
chloridegehalte in het bodemvocht
en de produktie bij tulpen

882 nov. '75

ir. J.H.A.M.Steenvoorden De chemische samenstelling van de
neerslag te Wageningen (aug. '73
ing. H.P. v.Oosterom
t/m '75)

883 sept. '75

ing. J.G.S. de Wilde,
ing. 11. Humbert

Vergelijkend onderzoek naar de
onderhoudskosten van waterlopen
VA Kostenrelaties

884 sept. '75

ing. A.M. Filius
Lucht
drs.

Notitie betreffende het werkgelegenheidseffect van uitvoering van
landinrichtingsprojecten

885 nov. '75

J. Harmsen

Pigment en chlorifile bepaling in
oppervlaktewater

886 nov. '75

ing. G.W. bloemen

Een berekening van de onverzadigde
doorlatendheid als functie van de
vochtspanning

887 nov. '75

dr. J. Hoeks,
ing. C.G. Toussaint,
W. Looi jen

Kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater bij het afvalverwerkingsbedrijf van de VAM in Wijster

8F8 nov. '75

ing. K.E. Wit
M. Wiinsma

Bepaling van de verticale weerstand
(c-waarde) op het proefperceel A te
Fikkersdries

889 nov. '75

M. Wijnsmo

Bepaling van c-waarden in de omgeving van de VAM te Wijster en een
methode om watermonsters te nemen
uit filters onder een afvalstortplaats

-
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Steller(s)

Titel

ir. G.P. Wind

Workability and drainage

M. Wijnsma

Het nemen van ongestoorde grondkolommen voor lysimeters

892 dec. '75

ir. D. Hoela

Analyse, afvoeren via zakputten op
het slootdempingsproefveld te
Kloosterburen

893 dec. '75

ir. D. Boels

Infiltration from scene defined source
into soils with deep groundwater
tables

894 dec, '75
895 jan. '76

dr. J. Hoeks

Gasontwikkeling in vuilstorten

J. Buitendijk

Modelonderzoek naar de samenhang
van mechanisatiegraad, toelaatbare
werkomstandigheden en de opbrengst
van suikerbieten op een middelzware
zavel

896 jan. '76

dr. L.F. Ernst

Second and third degree equations
for the determination of the spacing
between parallel drainage channels

897 jan. '76

ing. B. v.d. Weerd

De invloed van een wijziging in het
afwateringssysteem op het zwak brakke
milieu van de kreek in de Holle Mare
polder (Voorne, Z-► )

batun

890 nov.
891

'75

nov. '75

898 jan. '76 J. Harmsen

De toepasbaarheid van een specifieke
nitraat-elektrode voor analyse in
grond- en oppervlaktewater

899 jan. '76

ir. J. Drent

Overzicht van bemesting, gewasgroei
en gewasopbrengsten op met afvalwater
van de aardappelmeelindustrie beregende percelen
Deel II

900 febr. '76

drs.A.B. Pomper

De áemlagen in Midden West Nederland

901 mrt. '76

ing.J.G.S. de Wilde

Onderzoek beregenings
ingsinstallaties 1973

902 mrt. '76

ir. J.W. Righolt
ing. G.H. Reinds

903 mrt. '76

ir. H.A. van Alderwegen

Kosten en opbrengsten van het landbouwbedrijf in relatie tot landinrichting en bedrijfsverkaveling
Modelmatige benadering van gevolgen
van veranderingen in aantrekkelijkheid van rekreatiegebieden voor
recreanten

904 mrt.

'76

J.C.G. Damen

-

c.q. bevloei-

Enkele pogingen om te komen tot een
waardering van landbouwgrond, in het
bijzonder via een model voor de
prijsvorming van landbouwgrond

t 9

Or

Datum

Steller(s)

Titel

905 art. '76 ing. Th.J. Linthorst
ing. N.A. van Kleef

Enkele gegevens inzake de veranderingen van
de cultuurtechnische kenmerken in de tijd in
gebieden waarin geen belangrijke cultuurtechnische ingrepen hebben plaatsgevonden

906 apr. '76 ing. J.B. Sprik

Opbrengstbepalingen bij snijmais langs begroeide perceelskanten

907 apr. '76 ing. N.J. Meijer
ir. J.A. Knop*

Veldonderzoek naar de bestendigheid van cocos
als drainage afdek- en omhullingsmateriaal

908 feb. '74 ing. A.M. Filius

Nacalculatie van de rvk., Broekhuizen: een baten-kosten analyse met behulp van een model
voor economische ontwikkeling
Gebruiksmogelijkheden voor beregening van afvalwater op grasland met hoge veebezetting

909 mei '76 J. Pankow/ir. J. Drent

910 mei '76 ir. J.N.A.N. Steenvoor- De eutrofiëring van een kreek aan het Veerse
Meer en de invloed hierop vanuit gemalen polden/ J. Pankow
derwater
010
Gewenste grondwaterstand in de jonge Veenkolo'76 T.B.H. v.d. Spelt
911 me
niën

912 juni '76 ir. J. Bon

Geohydrologische interpretatie van het grondwatervlak in Midden-Noord-Brabant

913 juni '76 ing. C. Ploegman

Invloed waterkwaliteit bij kasrozen

914 juni '76 J. Buitendijk
ir. G.P. Wind

De waterstanden in de 'Echoput'

915 juni '76 dr. N.N. van Lier

Verslag van de E.I.F.A.C. beraadslagingen betreffende de economische waardering van de
sport- en beroepsvisserij in Europa (Gothenburg 22-24 september 1975)

4/16 aug. '76 dr. N.H. van Lier
917 juni '76 J. Harmaen/dr. J. Hoeks
918

juni '76 dr. R.A. Feddes
mevr. G. v.d. Berg
J. Pankow en
N. Siebering

919 juli '76 ing. K.K. Wit

Note on the XVI-I.U.F.R.0.-world Congress
(Oslo, Norway, June 20 - July 2, 1976)
Loodbelasting in de wegberm bij Rijksweg 12
Infiltratieproefveld 'De Groeve (In'

Consequenties van het bemalingsplan 'Onbemalen Landen' t.a.v. de kwel, chloridegehalte
van het polderwater en de waterhuishouding in
enige aangrenzende natuurterreinen
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Steller(s)

Titel

'76

ing. F. Homma

Elektrisch modelonderzoek naar
infiltratie vanuit evenwijdige
wijken

aug.

'76 .

G.J.A. Nieuwenhuis

De invloed van perforatie en filter
op de intreeweerstanden van drainbuizen

922

aug.

'76

E. v.d. Zee

Het digitaliseren van grenspunten
in niet ontschrankte luchtfoto's
ten behoeve van cultuurtechnische
en landschapsinventarisatie

923

aug.

'76

dr. J. Hoeks
ing. C.G. Toussaint
W. Looijen

Zoutbelasting van de wegbermen
langs Rijksweg 12 bij Veenendaal
t.g.v. de gladheidsbestrijding
(winter 1975/'76)

924

aug.

'76

G.F.P. IJkelenstam

Verblijfsrecreatie in Midden-Brabant

925

sept. '76

drs. A.B. Pomper

Een pompproef te Junne (Gem. Oormen)

926

sept. '76

J. Pankow

Waterbalansonderzoek aan twee graslandpercelen bij het waterwinstation
Fikkersdries

927

sept. '76

A.K. van Hemert

Opbouw van bedrijfsconstanten t.b.v.
de relatie landbouw/landinrichting

928

okt., '76

ir. H.A. van Alderwegen
ing. J.G. Bakker

Openluchtrecreatie in Midden-Brabant
1975

929

okt.

'76

dr. P.E. Rijtema

Emissie van fosfaat en stikstof uit
landbouwgronden

930

okt.

'76

ing. R. Kik

Een voorlopig toedelingsplan voor de
ruilverkaveling Beesel Swalmen

931

aug.

'76

ir. H.A. v. Allerwegen

Rekenschema voor de bepaling van
de huidige vraag naar visplaatsen
in een regio

932

nov.

'76

Onderzoek streekdorpen en lintbes
ir. Th. Michels
ing. Th.G.C. v.d. Heyden bouwing Groningen; Deelstudie
verkeersafwikkeling

933

nov.

'76

ir. J. Heester

Ruimtelijke aspecten van het woonklimaat in streekdorpen in de
provincie Groningen

934

nov.

'76

dr. Ph. Hamaker

Constructie en beproeving van een
tensiometer-drukopnemer systeem voor
vochtspanningsmetingen in kasgronden

935

nov.

'76

ing. J.B.H.M. v. Gils

Computerverwerking van lange reeksen getallen

936

dec.

'76

P. van Driel

Onderzoek naar verschillen in frekwentieverdeling van hoge grondwaterstanden ten gevolge van verschillen
in neerslag

Nr

Datum

920

juli

921
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'ir

Datum

Stellyr s)

Titel

(

937 dec.

'76

ing. L.W. Vink

Verkaveling en geschiktheid van de
cultuurgrond in samenhang met de
intensiteit van het bodemgebruik
van vollegronds groenteteelt bedrijven op zandgronden in West-Brabant

938 dec.

'76

ing. K.E.Wit

Onderzoek wateroverlast Madestein

939 dec. '76

ing. J.G. de Wilde

940 dec. '76

J. Hoskam

Het wandelgedrag van recreanten
in het natuurgebied De Kampina

941 jan. '77

ing. B. v.d. Weerd

De invloed van de stroomleiding van
de zeewering ter hoogte van de
Westerschouwense inlaag op het
zilte karakter van deze inlaag

942 dec. '76

ing. H.P. Oosterom

Chemische en fysische samenstelling
van grond- en oppervlaktewater in
enkele gebieden (onderzoeksresultaten okt. '72-okt.'74)

943 jan. '77

dr. Ph.Th. Stol

Optimaliseren van parameters Het gereedmaken van een functie
voor toepassing in NLV

944 okt. '76

J.G. Wesseling

Toepassing van finite difference
en finite element methoden voor het
oplossen van een aantal stationaire
grondwater stromingsproblemen
(met computerprogramma's)

945 dec. '76

ing. C.G. Toussaint
dr. J. Hoeks

Kwaliteit van het grondwater bij de
vuilstortplaats van gemeente Ede

946 febr. '77

ir. J.M. Keestra
ing. C. v. Wijk
ing. Th.J. Linthorst

Enkele belangrijke verkavelingskenmerken in Nederland, verzameld
en bewerkt t.b.v. de werkgroep
Inventarisatie Landbouw

947 jan. '77

dr. P.E. Rijtema
W.P. Velthuysen

Landbouwkundige gevolgen van de
waterinlaat in het gebied van de
Astense Aa

948

dr. Ph.Th. Stol

Het systematisch bepalen van de
afgeleiden van een functie t.b.v.
hun programmering

ing. J.G.H.M. v. Gils

Aspecten van informatieverwerking

■

jan.

'77

949 jan. '77

, Vergelijkend onderzoek naar de
13
onderhoudskosten van waterlopen V
Kostenrelaties

Deel 3:Registratieverwerking
voor automatische pF-bepalingen
950 febr. '77

dr. J. Hoeks

Onderzoek naar de relatie tussen
ziekteverschijnselen bij vee en een
vuilstortplaats in de gemeente
Venray (Interim-Rapport)
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Steller(s)

Titel

951 febr.'77

dr. Ph.Th. Stol

Aspecten van Informatieverwerking
6 - Over het samenstellen van een
computerprogramma voor het optimaliseren van parameters

952 mrt. '77

ing. G.W. Bloemen

Calculation of capillary conductivity and capillary rise from grain
size distribution I - Real and
theoretical values of the exponent
in a formula of Brooks and Corey
for the calculation of hydraulic
conductivities

Nr

Datum

. 953

mrt. '77

ing. L. Havinga

Incidenteel onderzoek naar het
gedrag van de grondwaterstand bij
en rond de gebouwen na een algehele peilverlaging

954

mrt. '77

ing. C. Ploegman

Waterkwaliteit en bloembollenteelt

955

mrt. '77

ing. G.J. Veerman

Onderzoek naar de mogelijkheden
van automatisering van de bepaling
van capillair geleidingsvermogen
en pF-curve

956

mrt. '77

ir. P.J.M.v.Boheemen

Verschillen tussen drie berekeningswijzen van de open waterverdamping

957

mrt. '77

dr. Ph.Th, Stol

Een aantekening bij het toepassen
van numerieke exploratie in een
gebied met begonnen grondwateronttrekking

958 mrt. '77

ing. J.B. Sprik

Het bepalen van verkavelingskenmerken ten behoeve van een systematische evaluatie van landbouwkundige verkavelingen

959

mrt. '77

D. Beker

Mobiliteit van zware metalen in
de grond onder een vuilnisstort

960

apr. '77

J. van der Wal

De toepasbaarheid van een specifieke ammonia-elektrode voor analyse
in grond- en oppervlaktewater en
afvalwater

961

apr. '77

ing. J.G. Bakker

Recreatiepatroon van de bezoekers
in enkele delen van natuurgebieden
in Midden-Brabant

ing. G.W. Bloemen

Calculation of capillary conductivity and capillary rise from grain
size distribution. II Assessment of
the real values of the exponent in
a formula of Brooks and Corey for
the calculation of hydraulic conductivity as a function of grain size
distribution

962 apr. '77

-
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hat4m

5teller(s)

Titel

963

apr. '77

ing. E.v.Rees Vellinga
ing. C.G. Toussaint
H. Witt en
ing. K.E. Wit

De Geohydrologische gesteldheid
in Waterland

964 apr. '77

ir.J.H.A.M.Steenvoorden
ing. H.P. Oosterom

De chemische samenstelling van
het grondwater bij rundveehouderij bedrijven

965 apr. '77

F.M.J. v.d. Heijden

Onderzoek naar de variatie in
chemische samenstelling van grondwater

966 apr. '77

J. Beuving

Akkerbouwproefvelden op niet egale
graslandpercelen

ir.J.H.A.M.Steenvoorden

Water- en chloridebalans van de
Schermerboezem 1971 t/m 1976

968 mei '77

dr. J. Hoeks

Berekening van grondwaterverontreiniging bij puntbelastingen

969 mei '77

drs. R.H. Kemmers

Achtergronden van het natuurbeheer
bij het conflict tussen natuur en
cultuur (een literatuurstudie)

970 mei '77

drs. A.M. Filius

Enkele specificaties van de produktiefunctie voor de landbouw.
Een empirisch onderzoek ten behoeve van de evaluatie van cultuurtechnische projecten

971 mei '77

drs. A.M. Filius

Rekenprijzen voor arbeid in de
landbouw ten behoeve van de evaluatie van cultuurtechnische
projecten. Toepassing van een
productiefunctieonderzoek

972 mei '77

dr. C. v.d. Berg

De waterhuishouding van het Grevelingenbekken en de watervoorziening van de landbouw in ZuidNederland

973 mei '77

ing. J.G.S. de Wilde

Beregening en bevloeiing in Nederland in 1976

974 dec. '76

ir. H.A. van Alderwegen

Een modelmatige benadering van het
ruimtelijk spreidingspatroon van
dagrecreanten in Zuid-Holland

975 mei '77

ir. P.J.M.v.Boheemen

Het watergebruik binnen de landen tuinbouwgebieden in de droge
zomer van 1976

976 mei '77

ir. J.H.A.M.Steenvoorden

De chemische samenstelling van
bodemvocht en grondwater in een
aantal proefgebiedjes van MildenBrabant

967

apr. '77

-72-

Nr

Datum

Steller(s)

Titel

977 mrt. '77 dr. R.A.Feddes
mevr. G. v.d. Berg
dr. L.F. Ernst

Grondwateronttrekking en infiltratie te Fikkersdries

978 juni '77 D. Beker

Belasting van de wegbermen van
Rijksweg 12 met zware metalen

979 juni '77 ing. H. Fonck

Hydrologisch onderzoek in de proefgebieden voor de relatie landbouwnatuur van de projectstudie MiddenBrabant-Deel I-Grondwaterstanden
en -stroming

980 mei '77

Gaschromatografische analyse van
vluchtige vrije vetzuren in
watermonsters

J. Harmsen

) 981 juni '77 dr. Ph. Hamaker

Onderzoek naar de water- en mineralenhuishouding op een glastuinbouwbedrijf

982 juni '77 dr. P.E. Rijtema

Een benadering van de stikstofemissie uit het graslandbedrijf

983 aug. '77 ir. J. Bakker

On yield functions in soil mechanics
soil testing methods and shear
strength of soils

984 juli '77 dr. Ph.Th. Stol

Aspecten van Informatieverwerking
8: Enkele methoden voor het op
eenvoudige en overzichtelijke
wijze systematisch aanpassen resp.
veranderen van functies en parameterwaarden in computer-programma's

II0 985 juli '77 ing. C.J. Schothorst
D. Hettinga

Verslag van een ontwateringsproefobject in polder Assendelft

) 986 juli '77 ing. G.H. Reinds
ir. J.W. Righolt

Programma ter berekening van de
kosten en opbrengsten van het landbouwbedrijf in relatie tot landinrichting en bedrijfsverkaveling

987 juli '77 ing. G.H. Reinds
ir. J.W. Righolt

Kosten en opbrengsten van het landbouwbedrijf in relatie tot landinrichting en bedrijfsverkaveling
(Aanvulling op ICW-nota 902)

988 juli '77 W. Silva

Vergelijking van de vochtspanningen,
gemeten in situ met behulp van de
pressure transducers, met de uit
de pF-curve afgeleide waarden

-73-

:;:7

Datum

Steller(si

Titel

989 juli '77 mevr. G. v.d. BergBuitenhuis

Aspecten van Informatieverwerking 7:
De onbekend-code in een datafile

990 aug. '77 ing. G.W. Bloemen

Calculation of capillary conductivity and capillaryrise from grain size
distribution . III Air entry pressure
and saturated conductivity calculated
from grain size distribution and
median grain size

991 aug. '77 ing. C.J. Schothorst
D. Hettinga

Ervaringen met beregening op veengrond in 1976

992 aug. '77 dr. Ph.Th. Stol

Principles underlying an analytical
model for the process of measuring
rainfall amounts and the determination of interstation correlations

993 aug. '77 dr. Ph.Th. Stol

Solution of integrals necessary to
determine rainfall interstation
correlation functions

994 sept.'77 A. v.d. Toorn

Enkele aspecten van de zuivering van
afvalwater in grond, bestudeerd in
lysimeters

995 aug. '77 ir. H.A. v. Alderwegen

Baten voor de openluchtrecreatie van
een inrichtingsplan voor een boswachterij

996 aug. '77 drs. A.B. Pomper,

De betekenis van de tertiaire en
oud- en midden pleistocene sedimenten voor de hydrologie van NoordHolland

997 aug. '77 C. Jol

Kwantitatieve aspecten van landbehandeling - Afvalwater in lysimeters

) 998 aug. '77 prof. D. Zaslavsky
999 sept.'77 ir. D. Boels

The prevention of wind erosion in
agriculture
Bodemvervorming door sleuf loos werkende draineermachines en de invloed
daarvan op de drainafstand

1000 aug. '77 ing. J.G. Bakker

Bepaling van de recreantencapaciteit
van openlucht zwembaden

1001 sept.'77 dr. Ph.Th. Stol

Rain storm models and the relationship between their parameters

1002 sept.'77 dr. Ph.Th. Stol

The fraction of dry days as a
parameter in analytic rainfall
interstation correlation functions

1003

sept.'77 ir. G.J.R. Soer

Estimation of regional evapotranspiration and soil moisture conditions
using remotely sensed erop surface
temperatures

-74-

Steller(s)

Titel

1004 okt. '77

prof. D. Zaslavsky

Definition of the drainage filterproblem

1005 okt. '77

dr. Ph.Th. Stol

A comparison of peaked storm functions used in
rainfall modelling

1006 okt. '77

ir. A.L.M. v. Wijk

Bodemtechniek

1007 okt. '77

ir. J. Heester/
ir. Th. Michels

Streekdorpen en lintbebouwing in de provincie
Groningen. Deelrapport nr 2. Inventarisatie
topografische- en bevolkingskenmerken

1008 okt. '77

ing. Th.G.C. v.d.
Heijden

Visuele verkeerstellingen in Midden-Brabant.
Deel I: 1974 en 1975

1009 okt. '77

ing. Th.G.C. v.d.
Heijden

Visuele verkeerstellingen in Midden-Brabant.
Deel II: 1976

J. Harmsen

Onderzoek naar opgeloste organische stoffen in
het perkolatiewater van de vuilstortplaats
Ambt-Delden

1011 okt. '77

ir. P.J.M. v. Boheemen

De voorjaars- en zomergrondwaterstanden in
enkele oostelijke en zuidelijke zandgebieden
in het droge jaar 1976

1012 okt. '77

ir. J.H.A.M.
Steenvoorden

De invloed van een aantal factoren op de denitrificatie (een literatuurstudie)

1013 okt. '77

ing. G.W. Bloemen

Calculation of capillary conductivity and capillary rise from grain size distribution IV capillary rise in soil types and in soil profiles

Datum

010 okt. '77
)

1014 sept.'77 ir. G.J.R. Soer

The tergra model - A Mathematical model for the
simulation of the daily behaviour of erop surface
temperature and actual evapotranspiration

ing. K.E. Wit

Onderzoek naar de mogelijkheid van een diepere
ontwatering op de proeftuin bij het proefstation
voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de
Vollegrond te Alkmaar

ir. J.A. Kester

Consequenties van recente bevindingen aangaande
bruto grasopbrengsten op ontwateringsproefvelden
op veengrasland voor de interpretatie van de voor
de Lopikerwaard berekende bedrijfs-economische
effecten van peilverlaging

1017 nov. '77

D. Zaslavsky and
G. Sinai

Surface Hydrology

1018 nov. '77

ing. L. Havinga

Oorzaken wateroverlast op een kavel in de ruilverkaveling 'Dwingelo-Smalbroek'

1019 nov. '77

Mevr. G. v.d. Berg-Buitenhuis

Aspecten van Informatieverwerking 9:
Coparen van file naar file

1020 nov. '77

ir. H.A. v. Alderwegen

Toepassing van een spreidingsmodel voor de
berekening van het aantal dagrecreanten aan het
toekomstig recreatiegebied

1015 nov. '77

)16 nov. '77

-75-

•

Nr

Datum

Steller(s)

titel

1021

nov. '77

ir. G.P. Wind/
ir. A. N. Mazee

An electronic analog for unsaturated flow
and accumulation of moisture in soils

1022

sept.'77

J.R. Maas sen

Verdampingsberekeningen

1023

dec. '77

dr. Ph.Th. Stol

Aspecten van informatieverwerking - 9 Een korte toelichting op de mogelijkheden
van gebruik van de nieuw te installeren
terminal

1024

dec. '77

drs. J. de Meijere

Onderzoek naar de effecten van de ruilverkaveling Linde-Zuid ten behoeve van
de beleidsanalyse

ir. J. v. Rheenen

Commentaar op het bevolkingsallocatiemodel
van het onderzoek Midden-Randstad

1025
1026

dec. '77

dr. Ph.Th. Stol

Aspecten van informatieverwerking - 11 Een systematische samenvatting van SUEDI,
de routine voor het bijwerken van files

1027

dec. '77

ing. E. v. Rees
Vellinga

Geo-hydrologische omstandigheden bij het
waterwingebied van de gemeente Wageningen

1028

dec. '77

dr. Ph.Th. Stol

Transformation of stormmodels caused by
stochastic components

1029

dec. '77

dr. Ph. Hamaker

Lysimeterinstallaties op het proefstation
voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas
in Naaldwijk

1030

dec. 77

dr. Ph. Hamaker/
R. de Graaf

Onderzoek naar de waterhuishouding bij de
teelt van paprika's en komkommers in het
najaar

1031

jan. '78

ing. G.W. Bloemen

Verslag van een onderzoek naar de capillaire eigenschappen van de gronden in het
Amelisweerdgebied

1032

jan. '78

ing. H. Fonck

Hydrologisch onderzoek in de proefgebieden
voor de relatie landbouw-natuur van de
Projectstudie Midden-Brabant - Deel II:
Een kwantitatieve analyse van de vochtleverantie gedurende het groeiseizoen

1033

jan. '78

ing. B. v.d. Weerd

Een onderzoek naar verdrogingsschade
veroorzaakt door de afdamming van het
Veerse Meer

1034

jan, '78

ir. J.J. Kouwe

Infiltratie van een graslandbedrijfskavel
bij Barneveld

1035

jan. '78

ing. G.H. Reinds/
A.K. v. Hemert

Beregening en bevloeiing in relatie tot de
bedrijfsstructuur.

1036

jan. '78

drs. A.B. Pomper

De mogelijkheden voor het gebruik van
grondwater voor beregeningsdoeleinden op
het terrein van het Proefstation voor
Akkerbouw en Groenteteelt in de Volle Grond
(PACV)
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Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1037

febr.'78

dr. Ph.Th. Stol

Aspecten van informatieverwerking - 5 Mogelijkheden en beperkingen bij het verzinnen van namen bij informatieverwerking

1038

febr.'78

drs. L.J. Locht

De waarde van een verbetering van de
kwaliteit van een recreatiegebied met
toepassing van de Amerongse Berg

1039

mrt. '78

ing. J.G.S. de
Wilde

Aanvullende resultaten beregeni.ngs/
bevloeiingsenquête 1976

0 1040

mrt. '78

Verbetering veldpodzolen - Gewasreacties
van 1975 tot en met 1977

1041

mrt. '78

R. Wiebing/
ing. W.S. Verhaegh
ing. W.B. Verhaegh/
R. Wiebing

1042

mrt. '78

1043

mrt. '78

)

Verbetering veldpodzolen - De vochthuishouding van 1975 tot en met 1977

ing. C. v. Wijk/
Lokatie van bedrijfsgebouwen
ing.Th.J.Linthorst/
ir. A.C. Visser/
ing. H.A. v. Kleef
Invloed bemesting op de chemische samenir.J.H.A.M.
stelling van het grondwater (cursus
Steenvoorden
Grondwaterkwaliteit P.A.0. cursus
Grondwaterkwaliteit)
-

1044

mrt. '78

J.R. Maassen/
dr. Ph.Th. Stol

Aspecten van Informatieverwerking - 12 Handleiding tot het gebruik in local mode
van de ICW-teleprint-terminal

1045

apr. '78

J.S. Rus

Bepaling van de doorlatendheid m.b.v.
granulair analyses

• 1046

apr. '78

ing. B.v.d. Weerd

Verslag van een bezoek aan Roemenië

1047

apr. '78

ir. J. Drent

Zuivering afvalwater agrarische industrie
in grond

1048

apr. '78

J.R. Maassen

1049

apr. '78

drs. L.J. Locht

1050

apr. '78

A. Cobussen

1051

apr. '78

J.R. Maassen/
dr. Ph.Th. Stol

Het benaderen van de normale verdeling
Toelichting op en kanttekeningen bij het
HELP-rapport
Samenvatting van een college over evaluatie landinrichtingsplannen
Organische stof in grond als maat voor de
denitrificatiesnelheid
Aspecten van informatieverwerking - 13 Handleiding tot het gebruik in ON-LINE mode
van de ICW-teleprint-terminal

1052

apr. '78

J.R. Maassen/
dr. Ph.Th. Stol

Aspecten van informatieverwerking - 14 Praktijkvoorbeelden van het gebruik van de
ICW-teleprint-terminal

1053

apr. '78

drs. A.M. Filius

Aanpassingen in de landbouw aan veranderingen in de externe produktie-omstandigheden. Een evaluatie van enkele mogelijkheden van onderzoek ervan
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NL

Datum

Steller(s)

Titel

1054

apr. '78

dr. Ph.Th. Stol

Aspecten van informatieverwerking - 15
-Het gebruik
van magneetbanden door middel
van de terminal

1055

apr. '78

ir. G.J.A.
Nieuwenhuis/
drs. W. Klaassen

Estimation of the regional evapotranspiration from remotely sensed crop surface
temperatures - Part I: Grassland

1056

mei

E. Begeman

Transport en afbraak van olie in bodem en
grondwater

1057

febr.'78

'78

drs. W. Klaassen/
i r. G.J.A.
Nieuwenhuis

OIO

Estimation of regional evapotranspiration
using remotely sensed crop surface
temperatures - Part II: Arable Land

)1058

mei

'78

dr. Ph.Th. Stol

Archivering van hydrologische gegevens in
Nederland: recente ontwikkelingen

1059

mei

'78

ir. W.C.P.M. Bots/
M.E.A. v. Gijsen

Relatie tussen het fysisch-chemisch en het
biologisch wateronderzoek in het Noorden
des Lands

1060

mei

'78

dr. Ph.Th. Stol

Aspecten van informatieverwerking - 16 Het beheren van een niet te groot bestand
met behulp van de terminal en -floppy-disks

1061

mei

'78

ing. C.G.Toussaint/ Werkgroep Noord-Holland II Chloride-, stikstof- en fosfaatbelasting van polderwater
T. Boogaard
door gas- en koelbronnen

1062

juni '78

ing. G.F.P.
Lficelenatam

Een onderzoek naar de ruimtelijke spreiding
van seizoenkampeerders in Nederland

1063

juni '78

mevr. N. RijtemaVan der Zee

De berekening van de economische effecten
van cultuurtechnische maatregelen in het

Ab.

bijzonder gelet op de spreiding in de
effecten

1064

juni '78

ing. G.W. Bloemen

Calculation of capillary conductivity and
capillary rise from grain size distribution
V Comparison with the Brooks and Corey method

1065

juni '78

D. Slothouwer/
ir. B. Steinmetz

1066

juni '78

dr. P. Rossi

De betekenis van de Grevelingen voor de
sportvisserij. Visserijkundige waarnemingen
in de jaren 1971-1977
Unsaturated hydraulic conductivity of sandy
soil columns packed to different bulk densities

1067

juni '78

drs. W. Klaassen

Radiometrically measured temperature of
aerodynamically rough surfaces

1068

apr. '78

R.J. Borst

Processen in de grond onder een vuilstortplaats

1069

juli '78

J.R. Maassen

Aspecten van informatieverwerking - 17 Programmapakket SPSS

Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1070 juli '78 J.R. Maassen/
dr. Ph.Th. Stol

Aspecten van informatieverwerking - 18 Batch-verwerking door middel van de terminal

1071 juli '78 ing. K.E. Wit

De geohydrologische gesteldheid op het
terrein en in de omgeving van de Noordhollandse Conservenfabriek Peter Verburg
B.V. te Noord Scharwoude

1072 juli '78

dr. Ph. Namaker/

A.A.M. v.d. Burg

De water- en mineralenbalans van een
glastuinbouwbedrijf in de periode 1976/'77

1073 juli '78 ir. J. Drent

Voorlopig voorstel onderzoek kanaal
Waddinxveen-Voorburg

1074 juli '78 ing. H.P. Oosterom

Onderzoek naar de uitspoeling van mineralen bij bouwland op zandgrond (okt. '75-okt. '77)

1075 juli '78 ing. H.P. Oosterom

Onderzoek naar de chemische samenstelling
van het bovenste grondwater bij verschillende natuurlijke begroeiingen op zandgrond (mrt. '78)

1076 aug. '78 J. Beuving

Invloed van organische stof en lutum op
de verdichtbaarheid en mechanische sterkte van zand

1077 aug. '78 ir. P.J.T. v. Bakel

A numerical model for non-stationary
saturated groundwater flow in a multi-layered system

1078 aug. '78 ing. J.G. Bakker

Bepaling van het jaarbezoek aan strandbaden op basis van een weermodel

1079 aug. '78 ir. J.W. Righolt/
ing. G.H. Reinds

Batenberekening voor de ruilverkaveling
Weert-Stramproy met het rekenprogramma
Agreval

1080 aug. '78 ir.J.H.A.M.Steenvoorden

Fosfaat- en stikstofbalans voor het oppervlaktewater in het Barneveldse beekgebied

1081 aug. '78 ir. D. Boels

Kanttekeningen bij besteksvoorwaarden ter
bepaling van bandspanning van dumpers en
trekkers

1082

sept.'78 prof. dr. D.O. Lomen

Time dependent, one dimensional linearized
moisture flow including water uptake by
roots in the presence of a shallow water
table

1083 sept.'78 dr. J. Wesseling

De gevolgen van het verlagen van de grondwaterstanden voor landbouw en natuurgebieden

1084 sept.'78 prof. dr. D.O. Lomen/
dr. R.A. Feddes

Analytical description of steady flow
above a shallow water table withwater uptake by roots using different hydraulic
conductivity functions
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Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1085 sept.'78 mej. E. Laarman/
ing. B. v.d. Weerd/
J. Harmsen/dr. J. Hoeks

Kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater in de omgeving van de vuilstortplaats 'Koegorspolder' (gemeente Terneuzen)

1086 okt. '78 ing. H. Humbert/
ing. P.C. Jansen

De gemiddelde zomerisophypsenkaart van
het ruilverkavelingsgebied WinterswijkWest

1087 okt. '78 ir. W.P. Stakman

De bepaling van het bodemvochtgehalte
door meting van de diëlectrische capaciteit

1088 okt. '78 ir. L.G. Seijger

Laboratorium onderzoek van omhullingsmaterialen voor drainbuizen

1089 okt. '78 drs. L.J. Locht

Enkele projecteconomische aspecten van
de Midden-Brabant studie

1090 okt. '78 drs. R.H. Remmers/
ing. P.C. Jansen

Geohydrologisch en vegetatiekundig onderzoek voor het korenburgerveen en enkele
vochtige gebieden in de ruilverkaveling
Winterswijk-West (Deelrapport)

1091 okt. '78 drs. R.H. Kemmers

Effecten van olieverontreiniging op de
vegetatie van een twaalftal lysimeters te
Katwijk

1092 okt. '78 ir. J. v. Rheenen

Het onderzoek Midden-Randstad, overzicht
en perspectief

1093 okt. '78 ir. J. v. Rheenen/
G.W. v.d. Hoef (RPD)

Commentaar op het bevolkingsallocatiemodel van het onderzoek Midden-Randstad

1094 okt. '78 ir. R.J. Brouwer/
ir. J. v. Rheenen

Commentaar op het recreatiemodel van het
onderzoek Midden-Randstad

1095 okt. '78 ir. J. v. Rheenen

Commentaar op de Potential Surface Analysis en het Competitiemodel van het onderzoek Midden-Randstad

1096 okt. '78 ir. R.J. Brouwer (CRM)/
ir. J. v. Rheenen

Beschrijving en toepassing van een waterrecreatiemodel voor heel Nederland

1097 okt. '78 ir. J. Drent

Voorstel onderzoekkanaal Waddinxveen-Voorburg

1098 okt. '78 ing. H.A. v. Kleef

Een analyse van de ontwikkeling van de .
cultuurtechnische kenmerken in het westelijk deel van Nispen-Schijf (periode
1968-1976) Opzet Resultaten Perspectieven

1099 okt. '78 drs. A.B. Pomper

Een verslag van een dienstreis naar Polen

1100 okt. '78 ing. J.G. Bakker

Verslag van een drietal objectonderzoekingen in Midden-Brabant (Kampinasche
Heide - Sonse Heide - Staalbergse Ven)

Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1101

nov. '78

drs. L.J. Locht

Verslag van het NATO Advanced study Institute
over water resources and land use planning

1102

nov. '78

ir. W.C.P.M. Bots

De waterkwaliteit in de ruilverkaveling
Wi.nterswijk-West in het bijzonder in het
natuurgebied het Korenburgerveen s.l.

1103

dec. '78

dr. J. Hoeks

Biochemische afbraakprocessen bij composteren
en storten van vaste afvalstoffen

1104

dec. '78

ing. R. Kik

Onderzoek naar de toedelingsmogelijkheden in
de ruilverkaveling Ruinen

1105

dec. '78

dr. J. Hoeks

Kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van
het waterbeheer op het VAN-bedrijf in Wijster

1106

dec. '78

ing. Th.G.C. van der
Heijden

De invloed van weg- en verkeerskenmerken op
rijsnelheden van personenauto's

1107

jan. '79

ing. J.B. Sprik

Actuele landbouwgeschiktheid in het studiegebied Midden-Brabant

1108

jan. '79

drs. L.J. Locht

Enkelvoudige kostenverdeling voor waterschappen naar Overheidsmaatstaven

1109

jan. '79

ir. J.W. Bakker/
ing. G.T. Visser/
J.P. Couenberg

Grondverbetering voor straatbomen (een onderzoek naar de geschiktheid van zand-zwartveen
mengsels)

1110

febr.'79

dr. J. Hoeks

Verontreiniging van bodem- en grondwaterSeminar Milieukunde 3e periode 'Milieuverontreiniging

1111

febr.'79

ing. W.B. Verhaegh

1112

mrt. '79

ir. W.C.P.M. Bots

Weerstand voor gasdiffusie en waterdoorlatendheid van enkele soorten poreuze trottoirbestratingen
Overzicht van de door ir. J.M. Koopman en
ir. G.A. Oosterbaan meegebrachte literatuur
n.a.v. een studiereis naar de V.S. in de periode van 13/8 t/m 31/8-1978

.113

mrt. '79

dr. Ph.Th. Stol

Aspecten v. Informatieverwerking - 19 - FORTRAN

1114

mrt. '79

R. Wiebing

Resultaten van een optimaliseringsproef voor de
fabrieksaardappelteelt te Borgercompagnie in
1978

1115

mei

Werkgroep Kanaal

Kwantitatieve waterbehoefte van de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland

1116

apr. '79

dr. L.F. Ernst/
dr. R.A. Feddes

Invloed van grondwateronttrekking voor beregening en drinkwater op de grondwaterstand

1117

apr. '79

dr. Ph.Th. Stol

Aspecten v. Informatieverwerking - 21 - Over
het bijwerken en tot executie brengen van een
programmapakket

1118

apr. '79

dr. R.A. Feddes

Gewasproduktie en watergebruik

1119

apr. '79

C.A.M. v. Gestel

Transport en afbraak van olie in bodeffi- en
grondwater (2) (vervolg nota 1056)

•

'79

-

81

-

Steller(s)
Datum
Nr
1120 mrt. '79 J.M. Muylaert

Titel

1121 mrt. '79 H. v. Drumpt

Onderzoek naar de invloed van conserveringsmethoden op enkele parameters in grond- en
oppervlaktewater
Verdamping in relatie tot bodem en gewas

1122 apr. '79 ir. P.J.T. v. Bakel

Gaschromatografische analyse van vluchtige
amines in watermonsters

1123 mei '79 H. Haas

Landbehandeling van het afvalwater van het
VAM-bedrijf in Wijster

1124 mei '79 ir. J.G. Wesseling

Aspecten van Informatieverwerking - 22 - A
short introduction to the computerperipherals
of the ICW and how to use them with the Cyber
computer
Hydrologisch onderzoek in 4 proefgebiedjes in
Midden-Brabant
Relatie-onderzoek Landbouw-Natuur

1125 mei '79 H. Thunissen

1126 mei '79 M. Wijnsma/
J.G. te Beest

Werkgroep Noord-Holland - IV Geo-elektrische metingen in Noord-Holland

1127 mei '79 ir. J.G. Wesseling/
dr. R.A. Feddes

Introduction of suction as a lower boundary
condition in program 5WATR (for deep water tables)

1128 juni '79 ing. Th.G.C. v.d.
Heijden

Inventarisatie van weg- en verkeerskenmerken
in Midden-Brabant

1129 juni '79 dr. Ph. Hamaker/
A.A.M. v.d. Burg

De water- en mineralenhuishouding van een
glastuinbouwbedrijf op een zandgrond in het
Westland in de periode 1977/'78

11 1130

juli '79 J. Buys

De invloed van het neerslagoverschot op de
vorm van overschrijdingsduurlijnen

£131

aug. '79

dr. J. Hoeks/
D. Beker/
R.J. Borst

Soil Column Experiments with Leachate from
waste tip II Behaviour of Leachate components
in soil and groundwater

1132

juni '79

A. v.d. Toorn/
J. Harmsen

Gaschromatografische bepaling van EDTA in water

1133

aug. '79

drs. A.B. Pomper

De mogelijkheid van het gebruik van grondwater
voor de watervoorziening van een noodkeuken in
de Centrale Markt in de Jan van Galenstraat te
Amsterdam

1134

aug. '79

K. Oostindie

Aspecten van Informatieverwerking-23-Conversationele tekstverwerking
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Nr

Datum

1135 sept.'79
1136 sept.'79

Steller(s)

Titel

De geologische en geohydrologische opbouw van
drs. A.B. Pomper/
ing. E. v. Rees Veiling* Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal
H. Witt
Prestaties van hydraulische graafmachines bij
ing. G.H. Horst
het graven van sloten en leidingen (resultaten
1979)

1137 sept.'79 ing. H. Fonck

Een onderzoek naar de grootte van de samenstellende posten van de stikstofbalans op enkele
graslandpercelen van de proefboerderij Cramerdonck Maarheeze t 1 e onderzoeksjaar 1977/78

1138 sept.'79 drs. L.J. Locht

De gevoeligheid van het berekende rendement van
landinrichting voor de verwerking van de tijdsdimensie met conclusies voor het onderzoek

1139 sept.'79 ins. r. Kik

Beschrijving van de werkwijze en de computerprogramma's voor het uitvoeren van een toedelingsonderzoek

1140 sept.'79 ins. W.B. Verhaegh

Onderzoek naar de oorzaken van te lage tarweopbrengsten op lichte gronden

114 1 sept.'79 ir. H.A. v. Alderwegen

Uitkomsten van modelberekeningen ten behoeve
van prognoses van aantal bezoekers aan recreatiegebied Midden-Delfland

1142 okt. '79 ing. P.C. Jansen/
drs. R.H. Kemmers

Onderzoek naar de relatie vegetatie-waterhuishouding in het Komgrondenreservaat, Tielerwaard-West.
Deelrapport 1 : Beschrijving van het gebied en onderzoeksopzet

1143

okt. '79 ing. P.G. Jansen/
drs. B.H. Kemmers

Onderzoek naar de relatie vegetatie-waterhuishouding in het Komgrondenreservaat Tielerwaard-West.
Deelrapport 2 : Berekening van enkele hydrologische grootheden

1144 okt. '79 drs. K.H. Kemmers/
ing. P.C. Jansen

Onderzoek naar de relatie vegetatie-waterhuishouding in het Komgrondenreservaat Tielerwaard-West.
Deelrapport 3 : Overschrijdingsduurlijnen van
grondwaterstanden en de invloed van het grondwaterregiem op de vegetatie

1145 okt. '79 ing. H.J. Meijer

De invloed van ijzerverbindingen op de intreeweerstand van enkele drainbuisomhullingen

1146

okt. '79 ing. C. v. Wijk/
J.M. Keestra/
ing. Th.J. Linthorst

Some important parcellation data of the Netherlands

Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1147 okt. '79 J.B. Sprik/
B. Broekema

Slootdemping en egalisatie met bovengepl egde
ondergrond door bulldozers ('78)

1148 okt. '79 drs. M. Menenti

Defining relationships between surface characteristics and actual evaporation rate

1149 okt. '79 ing. H.P. Oosterom

Opzet en uitvoering van een vooronderzoek naar
oppervlakkige afstroming op lage zandgrond
(maart 1979)

1150 okt. '79 A. v.d. Toorn

Eerste resultaten van de verregening van het afvalwater van een conservenbedrijf op kleigrond

14111 okt. '79 J. Harmsen

De analyse van fosfaat in troebele monsters met
behulp van afgeleide spektrofolometrie

1152 okt. '79 ing. J.G. Bakker/
ir. H.A. v. Alderwegen/
A.C. Distel

Verslag van vooronderzoek naar druktebeleving
door sportvissers

1153 nov. '79

dr. Ph.Th. Stol

Aspecten van Informatieverwerking 24: Praktijkboek 1979

1154 nov. '79 G.H. Horst

Prestaties van diepploegen bij het opploegen van
(af te schuiven) ondergrond. (resultaten 1979)

1155 nov. '79 A.K. v. Hemert

Enkele praktijkwaarnemingen betreffende percelering en bewerkelijkheid

1156 nov. '79 dr. E. Aliverti/
ir. J.G. Wesseling

Calculation of Height of capillary Rise in nonnomogeneous Soil Profiles

nov. '79 ir. E.J. Verweij

Aspecten van verstedelijking in landelijke gebieden, een verkenning ir. E.J. Verweij

1158 nov. '79 ir. E.J. Verweij

Mogelijke thema's van onderzoek voor de afdeling
Bewoning Landelijke Gebieden ir. E.J. Verweij

1159 dec. '79 ir. G.J. A. Nieuwenhuis

Influence of atmosphere on thermal infrared radiation

1160 dec. '79 ing. J.G.S. de Wilde

Begrenzing, oppervlakte, afvoer en peilen van de
polders in Noord-Holland ten noorden van het IJ en
het Noordzeekanaal

1161 dec. '79 drs. L.J. Locht

Toepassing kostenverdelingsmethode EKWO voor het
waterschap Oldambt

1162 dec. '79 M. Wijnsma

Vertikale weerstand van het afdekkend pakket in
Noord-Holland "Werkgroep Noord-Holland VII"

Datum

Nr

Steller(s)

Titel

1163 dec. '79 ir. H.A. v. Alderwegen/
ing. J.C. Bakker

Aanzet tot bepaling van capaciteit van bos- en parkgebieden voor wandelen

1164 dec. '79 dr. L.F. Ernst

Hydrologisch onderzoek van het Foehtelooërveen-kolonieveld

1165 jan. '80 dr. J. Hoeks/

Kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater bij
de vuilstortplaats aan de Schansdijk in de gemeente
Kampen

ing. C.G. Toussaint

1166 jan. '80 ing. J.B. Sprik/
B. Broekema
1167 jan. '80 ing. H.J. Meijer

1P

68 jan. '80 ing. G.F.P. IJkelenstam

1169

jan. '80 ir. P.C.M. Brussel

Diepploegen ten behoeve van grondwinning voor egalisatiewerkzaamheden op kleigrond (resultaten 1978)
De methodiek van de debietmetingen aan inlaatduikers
in een aantal polders in Noord-Holland
Plaatskeuze van zandwinobjecten deel 1 Technische
en economische grondslagen
Winderosie en de Veenkoloniën

1170 jan. '80 G.H. Horst

Prestaties van hydraulische graafmachines (op rupsen) bij het verruimen, opschonen c.q. profileren
van sloten (resultaten 1979)

1171 jan. '80 G.J. Veerman

Vochtkarakteristieken van enkele proefplekken in
Noord Holland
-

1172 jan. '80 ing. C. Ploegman/
A.M.H. v. Heesen

De invloed van geïnfiltreerd oppervlaktewater op het
zoutgehalte van het bodemvocht in de grond en op de
produktie van bolgewassen in de polder Anna-Paulowna

1173 feb. '80 H. Witt

Werkgroep Noord-Holland X. Het chloridegehalte van
het grondwater in Noord-Holland benoorden het IJ en
het Noordzeekanaal

1174 feb. '80 J.G. te Beest/
M. Wijnsma

Het chloride-, stikstof- en fosfaatgehalte van het
grondwater onder de slootbodem in een aantal kwelpolders (Werkgroep Noord-Holland XII)

1175 mrt. '80 ing. G.J. Agelink/
dr. J. Hoeks

Onderzoek naar mogelijkheden om de infiltratie van
regenwater in een afvalstort te verminderen. 1 Literatuuronderzoek

1176 mrt. '80 dr. E. Aliverti/

Hydrological research in the United Kingdom (study
trip july 1979)

dr. M. Menenti
1177 mrt. '80 Projectgroep DIGCIN

Gevolgen van verwerking en prestatie van CI-gegevens bij toepassing van digitaliseren op kavel- c.q.
perceelsniveau, alsmede bij uitbreiding van gegevens

1178 mrt. '80 dr. J. Hoeks

Werkgroep Noord-Holland XVIII. Lokale belasting van
het grond- en oppervlaktewater bij verkeerswegen en
vuilstortplaatsen in provincie Noord-Holland

Steller(s)
Datum
Nr
1179 mrt. '80 ing. K.E. Wit/
M. Wijnsma

Titel
Werkgroep Noord-Holland XVII. Geohydrologisch
onderzoek in het Zwanenwater (Noord-Holland)

1180 mrt. '80 drs. R.H. Kemmers/
ing. P.C. Jansen

De relatie tussen hydrologische parameters en
enkele vegetatietypen in het CRM reservaat "Groot
Zandbrink"

1181 mrt. '80 drs. R.H. Kemmers/
ing. P.C. Jansen

De invloed van chemische factoren in grondwater
en bodem op enkele vegetatietypen van het CRM reservaat "Groot Zandbrink"

1182 mrt. '80 drs. L.J. Locht

De evaluatie van de in ruilverkaveling vrijkomende gebouwen

1183 mrt. '80 drs. A. v.d. Giessen

Grondwaterstandsverlagingen ten gevolge van onttrekkingen van kunstmatige beregening en de drinkwatervoorziening

1184 mrt. '80 ing. F. Home

Meting van overstorthoogte en verschildruk met
behulp van drukopnemers

1185 mrt. '80 drs. 3. Vreke

Bespreking van een NET-studie met betrekking tot
de waterhuishouding in Oost-Gelderland

1186 mrt. '80 drs. L.J. Lacht

Bespreking van een Duitse effectenanalyse van
ruilverkaveling

Diepploegen ten behoeve van grondwenning voor
1187 mrt. '80 ing. J.B. Sprik/
i r. W.C.A.M. v.d. Boo- egalisatiewerkzaemheden op kleigrond (resultaten
1 979)
gaard

1188 mrt. '80 ing. H. Humbert/
ir. P.J.M. v. Boheemen

Bepaling van het onttrekkingsdebiet van beregeningsen bevloeiingsinstallaties

*1189 mrt. '80 ir. A.C. Visser

Vastlegging van de plaats van bedrijfsgebouwen in
een computerbestand en selectie daarvan voor een
willekeurig begrensd gebied (Manupuleren met tekst
op een Tektronix-beeldscherm)

1190 apr. '80 P. Jorritama

Geluidhinderaspecten van ruimtelijke ordening buitengebied en landinrichting

1191 apr. '80 ir. J.Th. Hoekstra

De rol van bodemslib bij berging en naleving van
fosfor in enkele beken

1192 apr. '80 C.J. v.d. Berg

De analyse van oliecomponenten in water met behulp
van XAD-hars en gaschromatografie

1193 apr. '80 J.G. Beumer

Prestaties van hydraulische graafmachines en grondwerkers bij het leggen van dammen met PVC-duikers
(resultaten 1980)

1194 apr. '80 ir. J. v. Rheenen

Negen landinrichtingsstudies, methoden en perspectief
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Datum

Steller(s)

Titel

1195 apr. '80 E.J. Vaartjes

Het terrein waterpassen van percelen
met dicht bij elkaar liggende evenwijdige greppels en daartussen smalle
kruinige akkers (oriënterend onderzoek
1980)

1196 mei '80 ir. W.C.A.M. v.d. Boogaard/ ing. J.B. Sprik

Slootdemping en egalisatie met bovengeploegde ondergrond door bulldozers
(resultaten 1979)

1197 mei '80 mej. A.E.M. v. Blijswijk

Onderzoek naar de invloed van conserveringsmethoden op enkele parameters
in grond- en oppervlaktewater

1198 mei '80 G.H. Horst

Prestaties van bulldozers bij het dempen van sloten en egaliseren met bovengeploegde ondergrond, berekend met een
model (resultaten 1979)

1199 mei '80 ing. B. v.d. Weerd

De invloed van de wateronttrekking door
het schelpdierenverwaterbedrijf te Westkapelle op de grondwaterstand in de omgeving

1200 mei '80 ing. H. Humbert/
ing. H.J. Meijer/
ing. J.G.S. de Wilde/
J.G. te Beest

Ingelaten hoeveelheden boezemwater in
een aantal Noordhollandse polders en
droogmakerijen

1201 mei '80 J.G. te Beest/
ing. K.E. Wit

Werkgroep Noord-Holland. Toepassing- en
produktiemogelijkheden van de Stihl
boorstelling, de VB 120

1202

mei

'80 G.R. Kant/

L.C.P.M. Stuyt

Mogelijkheden tot waterconservering in
hellende zandgebieden in Oost-Nederland

1203 mei '80 J.W. Jansen

Werkgroep Noord-Holland XIX. De dichtheid van het grondwater in Noord-Holland
benoorden het Noordzeekanaal

1204 mei '80 J. Pankow

Werkgroep Noord-Holland. Waterbalans onderzoek in vier polders in Noord-Holland

1205 juni '80 ing. J.G. Bakker/
ir. H.A. v. Alderwegen

Evaluatie landinrichting waterland, effekten voor de openluchtrecreatie

1206 juni '80 M. ten Holder

Sludge farming

1207 juni '80 ing. J.B. Sprik/
ir. W.C.A. v.d. Boogaard

Tijdstudies voor het baggeren, opschonen, verruimen/profileren en graven van
sloten met hydraulische graafmachines

Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1208 juni '80 H. Fonck

Een onderzoek naar de grootte van de
samenstellende posten van de stikstofbalans op enkele graslandpercelen van
de proefboerderij Cranendonck te Maarheze. 2e onderzoekjaar april 78/april 79

1209 juni '80 ing. L.W. Vink

Methode ter bepaling van de invloed van
de landinrichting op het bedrijfsresultaat van het intensieve groenteteelt bedrijf in de volle grond

1210 juli '80 A. v.d. Toorn

Verregening van het afvalwater van een
conservenfabriek op kleigrond in de
periode 1977-1979

1211 juli '80 ir. P.J.M. v. Boheemen

Seizoen en piekbehoefte aan kunstmatige
watervoorziening bij gras, aardappelen
en tuinbouwgewassen

1212 aug. '80 R. de Vries

Hydrologisch en vegetatiekundig onderzoek in het CRM-reservaat "De Dommelbeemden"

1213 aug. '80 C.P. Glas/
M.P.J. Hijne

Kwaliteitsaspecten bij het leggen van
drainage met laser gestuurde diepteregeling (Resultaten 1980)

1214 aug. '80 M.P.J. Hijne/
C.P. Glas

Prestaties bij het leggen van drainage
en machines (Resultaten 1980)

1215 aug. '80 D. Slothouwer

Bodemgebruik in 1978 en 2000 ten behoeve van de studie naar de kwantitatieve
waterbehoefte in het Hoogheemraadschap
van Rijnland en het Grootwaterschap van
Woerden

1216 aug. '80 ir. Th. Michels/
ing. Th.C.G. v.d. Heijden/ ir. C.F. Jaarsma

Uitkomsten van wegenquêtes in MiddenBrabant in 1977 en 1978 - alle voertuigsoorten

1217 aug. '80 A. v.d. Toorn/
ir. J. Drent

Opzet en resultaten van kolomexperimenten met verregening van EDTA-houdend afvalwater

1218 aug. '80 A. v.d. Toorn/
ir. J. Drent

Afbraak van EDTA onder aerobe omstandigheden

1219 aug. '80 ir. J. Drent

Complexvorming van metaalionen met
EDTA

1220 sept.'80 ing. H.A. v. Klef

Resultaten onderzoek calculatienormen voor het uitvoeren van egalisaties in het kleimozaiekgebied (1977)

Titel
Steller(s)
Datum
Nr
D221 sept.'80 ir. H.A. v. Alderwegen Application of the mthextremevalue
distribution in land use planning

Voorstudie grondgebruik in overgangs1222 sept.'80 ir. E.J. Verweij/
ing. G.F.P. IJkelenstam zone tussen stad en landelijk gebied
1223 sept.'80 ing. S.H.B. Daamen/
ing. C.G. Toussaint

De chemische samenstelling van het
oppervlaktewater in Noord-Holland
boven het Noordzeekanaal en het IJ

1224 sept.'80 J. Harmsen

Chromatografie

1225 okt. '80 ing. C.J. Schothorst/
D. Hettinga

Het effect van profielbewerking bij
een droogtegevoelige veenweidegrond
in Noord-West-Overijssel

1226 okt. '80 ing. J.G.S. de Wilde

Ontwikkelingen in het doen van tijdwaarnemingen aan grondverzets- en
grondbewerkingswerktuigen

1227 okt. '80 J. Harmsen

Identification of organic compounds
in the leachate of a waste tip

1228 okt. '80 ing. P.C. Jansen/
drs. R.H. Kemmers

Experimenteel verdampingsonderzoek
aan de planten Filipendula ulmaria
en Centaurea pratensis

1229 okt. '80 ing. K.E. Wit

Werkgroep Noord-Holland XV. Een hydrologische beschouwing over de gesteldheid van de ondergrond in NoordHolland benoorden het Noordzeekanaal

1230 okt. '80 ing. J.G. Bakker

Verkeersverloop in een aantal boswachterijen van Staatsbosbeheer;
periode 1964 t/m 1979,deel 1

1231

okt. '80 C.R. Jurgens/
ir. J. v. Rheenen/
H. Meeuwse

1232 nov. '80 A. v.d. Toorn

Planvorming met behulp van agrarische
evaluatie kriteria van de werkgroep
HELP
Het gehalte aan zware metalen in het
bovenste grondwater in relatie tot
de belasting van de grond

1233

nov. '80 ing. C.J. Schothorst

De voorjaarsproduktie en het effect
van ontwatering in diverse weidegebieden

1234

dec. '80 drs. A.B. Pomper

Een weergave van de resultaten van
het hydrologisch onderzoek bij het
Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte
van Loenen (20 km) (concept)

Mr

Datum

Steller(s)

Titel.

1235 dec. '80 ing. L Havinga/
ir. D. Boels

Physical soil degradati)a L the
Netherlands

1236 dec. '80 G.H. Horst

Prestaties van hydraulische graafmachines, uitgerust met een ronde
taludbak, bij het graven van sloten
en leidingen (resultaten 1980)

Chemische samenstelling van opper1237 dec. '80 ing. H.P. Oosterom/
ir. J.H.A.M. Steenvoor- vlakkig afstromend water (proefveld onderzoek te Achterveld)
den
1238 dec. '80 G.H. Horst

Capaciteit grondtransport met getrokken duinpers

1239 dec. '80 J. Hoogland

Een verbeterd simulatiemodel voor de
wateropname van landbouwgewassen

1240 dec. '80 ing. L.W. Vink

Relation between land layout and
profibility of holdings with horticulture under glass

1241 dec. '80 ing. H. Fonck

Stikstofuitspoeling op grasland op
zandige veengrond bij sterk uiteenlopende stikstofmestgiften op boerderij d'olde Weije te Vaassen

1242 jan. '81 A. v.d. Toorn

Het nemen van grondwatermonsters

1243 jan. '81 ing. R. Kik

Effect op de toedeling van alternatieve boerderijverplaatsingsplannen
in Rvk Bodegraven noord

Isohypsen- en drukverschillenkaarten
1244 jan. '81 M. Wijnsma/
van het grondwater in Noord-Holland
ing. K.E. Wit/
ing. E. v. Rees Vel linga benoorden het IJ. Werkgroep NoordHolland XI
1245 jan. '81 J.W. Jansen/
M. Wijnsma

Grondwateronttrekking ten behoeve
van industrie, landbouw en drinkwatervoorziening in Noord-Holland benoorden het IJ. Werkgroep Noord-Holland XXVI

1246 jan. '81 ing. G.J. Agelink

Onderzoek naar mogelijkheden om de
infiltratie van regenwater in een
afvalsoort te verminderen. 2 Opzet
van experimenten

1247 jan. '81 J.P. Bebelaar/
ir. J.W. Bakker

Infiltratie van regenwater door verschillende wegdekken in verband met
de watervoorziening van straatbomen
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1248

feb. '81

ing. C. Ploegman/
J. Boontjes LBO

Invloed van beregenen met verschillende zoutconcentraties bij drie
lelie cultivars

1249

feb. '81

1250

feb. '81

M.G. Verdonschot

Invloed van bemesting en grondwaterstand op de processen in bodem en
grondwater

1251

feb. '81

H. v. Drumpt/
dr. J. Hoeks

Uitloging van vliegas

1252

feb, '81

ing. J.B. Sprik/
G.H. Horst

Tijstudies bij diepploegen, grondtransport met bulldozers en graven
en verruimen van sloten met hydraulische graafmachines voor het opstellen van capaciteitsnormen (onderzoekjaren 1977, 1978 en 1979)

1253

feb. '81

J. Beuving

Wateroverlast aan de westzijde van
de IJssel na diepploegen

1254

feb. '81

ir. P.J.T. v. Bakel

De mogelijke invloed van afvoeren
tijdens dooiperioden en tijdens het
groeiseizoen op het ontwerpen en onderhouden van af- en ontwateringsstelsels

1255

feb. '81

K. Oostindie

Nieuwe invoermogelijkheden voor een
programma voor het berekenen van de
kansverdeling van een som van twee
stochastische variabelen

1256

feb. '81

ir. J. Drent

Optimalisatie van het regionale waterbeheer in gebieden met tegenstrijdige belangen (onderzoeksvoorstel)
Projectgroep Zd Peelgebied 1

1257

mrt. '81

dr. C. Belmans/
ir. J.G. Wesseling/
dr. R.A. Feddes

Simulation model of the waterbalance
of a cropped soil providing different
types of boundary conditions (swatre)

1258

mrt. '81

ing. E. van Rees Vellinga/H. Witt

De chemische samenstelling van het
grondwater in Hollands noorderkwartier

1259

mrt. '81

C.A.M. van Gestel

Land-farming. Een methode om met olieverontreinigde grond te verwerken

Voortgezet onderzoek kanaal Waddinxveen-Voorburg - deelrapport 1 - wateraanvoerbehoefte voor peilbeheersing en
zoutbelasting van boezemwater

Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1260

mrt. '81

ing. P.C. Jansen

Verwerking, interpretatie en toepassingsmogelijkheden van grondwaterstandsgegevens met behulp van overschrijdingsduurlijnen

1261

mrt. '81

dr. Ph. Hamaker

Greenhouse soil salinity at Sidi
Irhouna in the el Mart Region

1262

mrt. '81

ing. K.E. Wit/
A.H. Ryhiner

Werkgroep Noord-Holland XXIV. Waterbalansen oppervlakte en grondwater
voor een aantal polders in Noord-Holland benoorden het IJ

1263

apr. '81

dr. J. Hoeks

Verspreiding van methylbromide door
diffusie in de bodemgasfase

1264

apr. '81

ir. J.H.A.M. Steenvoorden

De gevolgen van het landbouwkundig
bodemgebruik voor de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater

1265

apr. '81

drs. R.H. Kemmers

Natuurlijk milieu. Onderzoeksafbakening regionale studie Zuidelijk Peelgebied. Projectgroep Zd Peelgebied 2

1266

apr. '81

ing. F. Homma

Metingen ter bepaling van q-h relaties voor enkele stuwen in het gebied
"De Monden"

1267

apr. '81

ing. Th.J. Linthorst/
ing. C. van Wijk

Ontwikkelingen en effecten in Rvk in
de periode 1955-1980

1268

apr. '81

P. Greeven

De invloed van de vochtvoorziening op
de jaarringgroei van bomen: een literatuurstudie en modelberekening

1269

apr. '81

ing. B. v.d. Weerd/
ing. A.H.F. Kramer

Voorstudie Zoommeer. Berekening van
mogelijk optredende landbouwschade
rondom het Zoommeer en Rozendaalsche
en Steenbergsche Vliet

1270

apr. '81

ing. B. v.d. Weerd/
ing. A.H.F. Kramer

Voorstudie Zoommeer. Inventariserend
onderzoek naar mogelijke landbouwschade na het gereedkomen van het
Zoommeer en de aanpassing van de
Rozendaalsche en Steenbergsche Vliet

1271

apr. '81

T. van Egdom

Conservering van watermonsters voor
totaalfosfaat (vervolg op nota 1121
en 1197)

1272

mei

drs. J. Vreke

De opzet van het landbouwmodel

'81
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1273 mei '81 A.C. v.d. Peppel

De analyse van polycyclische aromaten
in water met behulp van vloeistofchromatografie

1274 mei '81 dr. P.E. Rijtema

Re-use of drainage water. Model Analysis

1275

mei

'81

ing. S.H.B. Daamen

Eutrofie van het boezem- en polderwater in Noord-Holland benoorden het
Noordzeekanaal en het IJ. Werkgroep
Noord-Holland XXVII

1276

juni '81

ir. L.C.P.M. Stuyt

A new approach in research into drainage materials

1277

juni '81

D. Slothouwer

Bodemgebruik gegevens met betrekking
tot het Zuidelijk Peelgebied. Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 5

1278

juni '81

drs. A.B. Pomper

Tectoniek en tectonische bewegingen
in het Zuidelijk Peelgebied

1279

juni '81

ing. C.G. Toussaint/
J. Pankow

Werkgroep Noord-Holland XXVIII. Waterkwaliteitsonderzoek in enkele
proefpolders in Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal en het IJ

1280

juni '81

A.C. v.d. Peppel

De complexatie van zware metalen met
hoog en laag moleculaire stoffen gescheiden met behulp van gelpermeatie

1281

juni '81

J.R. Maassen

Beknopte beschrijving van de werking
van enkele programma's uit de Rijnwoerdstudie

1282

juni '81

drs. J. Vreke

Aanzet voor een onderzoek naar het
investeringsgedrag van agrariërs

1283

juni '81

ing. B. v.d. Weerd

De gevolgen van de inpoldering van
de Mosselbanken (Zeeuws Vlaanderen)
voor de grondwaterstand in de aangrenzende polders

1284

juni '81

ing. J.G. Bakker

Verkeersverloop in een aantal boswachterijen, periode 1964 tot 1979.
Deel 2. Uitkomsten van onderzoek

1285

sept.'81

Toename en afname door grondwaterA. Witt/ing. K.E. Wit/
ing. E. v. Rees Vellinga stroming van chloride, stikstof en
fosfaat in de ondergrond van Hollands
Noorderkwartier.
Werkgroep Noord-Holland XXV

- 93 Nr

Datum

Steller(s)

1286 juli '81 L. v. Goor

Titel
Hydrochemisch onderzoek van Noord-Holland

1287 juli '81 ir.J.H.A.M.Steenvoorden/ De stikstofhuishouding van bouwland
met snijmais in afhankelijkheid van
L.H.A.M. Verheijen
de kunstmest en stalmestdosering
(Proefveld De Gortel 1971 t/m 1978)
1288 juli '81 ir. J.A. Kester

Agrarische aspecten van heggen en
houtwallen 'kanttekeningen'

1289 juli '81 ing. S.H.B. Daamen

Zuurstofhuishouding van het oppervlaktewater in Noord-Holland benoorden
het Noordzeekanaal en het IJ

1290 juli '81 C. Schrandt

Recreatief medegebruik een concrete
uitwerking

1291 aug. '81 ing. G.W. Bloemen

The calculation of hydraulic conductivities and capillary rise in peat
soils from bulk density and solid
matter volume

1292 aug. '81 ir. D. Boels/
J. Buitendijk

Optimalisering ligging knikpunten van
te vereffende polygoon door getallenparen

1293 sept.'81 ing. C.G. Toussaint/
J. Pankow

Chloridegehalten van het oppervlaktewater in Noord-Holland benoorden het
Noordzeekanaal en het IJ

1294 sept.'81 drs. L.J. Locht

Kostenverdeling voor de verbetering
van Fochteloo .árveen-Kolonieveld

129 5 sept.'81 ing. G.J. Agelink

Onderzoek naar mogelijkheden om de
infiltratie van regenwater in een
afvalstort te verminderen
3. Experimentele resultaten

1296 sept.'81 ir. G.J.A. Nieuwenhuis

Beschrijving van het onderzoek in
het kader van het remote sensing
studieproject in Oost-Gelderland.
Projectteam Remote Sensing Studieproject

1297 sept.'81 dr. L.F. Ernst

Grondwaterstandsfluctuaties en
bergingscoëfficiënten in het
Fochtelooërveen

1298 sept.'81 ir. P.J.M. v. Boheemen

Toename van de produktie van grasland
bij verbetering van de watervoorziening

1299 sept.'81 dr. J. Hoeks

Onderzoek naar de mogelijkheden om de
infiltratie van regenwater in een
afvalstort te verminderen
(4 hydrologische berekeningen)

1300 sept.'81 ir. W.P. Stakman

Verslag van een bezoek aan Polen
(1 t/m 10 juni 1981)

-94Nr
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Datum

Steller(s)

Titel

1301 sept.'81 ir. G.C. Naeff/
ing. H.A. v. Kleef

Het gebruik van de Cultuurtechnische
Inventarisatie in de Landinrichting

1302 sept.'81 J.R. Maassen/J.H. Vink

Aspecten van informatieverwerking 27.
Toepassing en gebruik van libraries
Bp een cyber computer

1303 okt. '81 ir. J. Drent

Effecten van de verregening van
EDTA-houdend zuivelafvalwater

1304 okt. '81 ing. C.J. Schothorst/
D. Hettinga
1305 okt. '81 A.H.F. Kramer

Het effect van diepe profielbewerking
bij grasland op lichte zandgrond
Onderzoek veranderingen in het grondwaterregime rondom het toekomstige
Zoommeer. De inrichting van het meetnet

1306 okt. '81 ing. H.P. Oosterom/
A. v.d. Toorn

De betekenis van de veen (weide)
gronden in West-Nederland voor de
waterkwaliteit

1307 okt. '81 ir. L.C.P.M. Stuyt

Verslag van een Studiereis naar Roemenië

1308 okt. '81 J.R. Maassen/
ing. H.A. van Kleef

Mededelingen Cultuurtechnische Inventarisatie Nederland 2. Beschrijving van het computerprogramma HBKI

1309 okt. '81 dr. R.A. beddes/
ir. J. Drent

Model for integrated water management in the southern Peel area (Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 7)

1310 nov. '81 H.P. Oosterom

Doel en opzet van het onderzoek in
veensloten

1311 nov. '81 drs. J. Vreke

A concept of the agricultural model
used in the research project "Zuidelijk Peelgebied"

1312 nov. '81 K. Oostindie

Aspecten van Informatieverwerking
nr. 26. Verwerking van automatisch
geregistreerde gegevens met het programmapakket LOGGER

1313 nov. '81 ir. J.G. Wesseling

Een computerprogramma voor het bepalen van de optimale ligging van
drie lijnstukken door een serie getallenparen

1314 dec. '81 drs. R.H. Kemmers

Ontwikkeling in de tijd van de vegetatie op lysimeters met die verontreiniging te Katwijk

1315 dec. '81 ing. J.G.S. de Wilde

Dieplepelprodukties bij het graven
van waterlopen bepaald met behulp
van een nieuw opnamesysteem

1316 dec. '81 drs. A.B. Pomper

De geohydrologische opbouw van het
proefgebied De Monden in het Waterschap "De Veenmarken"
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1317 dec. '81

Steller(s)

Titel

ing. J.B.H.M. v. Gils

Een eerste kennismaking met VAZAL,
een programmapakket voor het opschonen, verbeteren, verwerken,
opslaan en presenteren van gegevens

1318 dec. '81 ing. J.B.H.M. v. Gils

Mogelijkheden, bijbehorende denktrant en opbouw van VAZAL een programmapakket voor het opschonen,
verbeteren, verwerken, opslaan en
presenteren van gegevens

1319 dec. '81 J. Harmsen/T. v. Egdom/
mej. H. v. Drumpt/
A.E.M. v. Blijswijk/

Het conserveren van watermonsters,
een nog lang niet opgelost probleem

1320 dec. '81 ir. H.A. v. Alderwegen

Capaciteit van wegen en paden voor
recreatief fietsen

1321 dec. '81 ir. H.A. v. Alderwegen

Planning van openluchtrecreatievoorzieningen bij voorbereiding van
landschapsprojecten

1322 jan. '82 dr. P.E. Rijtema/
ing. C.G. Toussaint

Een globale raming van de fosfaatbelasting uit het landelijk gebied

1323 jan. '82 H. Witt/ing. K.E. Wit

Werkgroep Noord-Holland XXXV. Het
verziltingsproces in de ondergrond
van Noord-Holland

1324 jan. '82 ir. E.J. Verweij

Woonwensenonderzoek Midden-Brabant,
verslag en commentaar

1325 jan. '82 ing. C.J. Schothorst

De gevolgen van waterwinning en ontwatering bij veengronden in de
Groeve

1326 jan. '82 ing. P.C. Jansen/
drs. R.H. Kenroers

Aanvullingen betreffende de hydrologie van het CRM-reservaat "GrootZandbrink" (vervolg op nota 1180)

1327 febr.'82 G. Mantel/
ir. A.C. Visser

Berekening van hoeveel grond is gelegen op minder dan 1200 m van de
bedrijfsgebouwen op basis van een
digitaal bestand

1328 febr.'82 dr. G.P. Wind/
J. Buitendijk

Computation of periods of workability in the Pengko plain in Sudan
during 40 years by the analog model
elan

1329

mrt. '82 ing. J. Huygen

Detektie van bodemvocht in een weidegebied met behulp van x- en c-band
radar. "Deel I". Beschrijving van
het gebied principes van radar. Interpretatie SLAR beelden

1330

mrt. '82 drs. R.H. Kemmers/
ing. P.C. Jansen

Redox potentialen en calium in relatie tot de stikstof en fosfaathuishouding van de schraalgraslandjes in
het CRM-reservaat Groot-Zandbrink

9
Ar

Datum

Steller(s)

Titel

1331

mrt. '82

G.J. Veerman

Resultaten van fysische bepalingen
in grondmonsters uit het wateraanvoergebied "De Monden"

1332

mrt. '82

ing. G.W. Bloemen

De capillaire eigenschappen van de
gronden in het wateraanvoergebied
"De Monden"

1333

mrt. '82

ing. G.W. Bloemen

Grondwaterstandsverlaging door
grondwateronttrekking afgeleid uit
grondwaters tandswaarnemingen

1334

mrt. '82

ir. J.G. Wesseling

Aspecten van de informatieverwerking.
Een inleiding in de programmeertaal
BASIC

1335

mrt. '82

drs. J. Vreke

Optimale allocatie van zandwinobjecten

1336

mrt. '82

ir. L.C.P.M. Stuyt

Simulatie van de bepaling van een
pF-curve van grofkorrelige materialen

1337

apr. '82

ing. H. Fonck

Stikstofconcentraties in bodemvocht
en grondwater onder grasland op zandgrond in afhankelijkheid van runderdrijfmest- en kunstmeststikstofdosering

1338

apr. '82

G. Ursinus

Invloed bewaartemperatuur op de chemische samenstelling van oppervlaktewatermonsters

1339

apr. '82

ir. J.J. Kouwe

Hydrologisch onderzoek ten behoeve
van de vervanging van het Goese Sas.
I De invloed van het getijde op de
Oosterschelde op de grondwaterstanden
van het oostelijke deel van de Wilhelminapolder

1340

apr. '82

ir. A.C. Visser

Handleiding voor het digitaliseren van
de Cultuurtechnische Inventarisatie
Nederland en de computerverwerking van
de digitalisering door een HP-computer

1341

mei

'82

ing. Th.J. Linthorst

Enkele aspecten van gelijktijdige realisatie van een 'cultuurtechnische inventarisatie' en een 'aangepaste landschapsbeeldkartering' in het ruilverkavelingsgebied 'De Hilver' in NoordBrabant

1342

mei

'82

ir. J.W. Righolt

Agrarische inkomensschade door hoogspanningsmasten

1343

mei

'82

drs. J. Vreke

Benadering van de relatie tussen oppervlakte en inhoud van een zandwinput door een lineaire spline functie

- 97 -Steller(s)

Titel

'82

ir. J.J. Kouwe

Hydrologisch onderzoek t.b.v. de
vervanging van het Goese Sas. TI.
Het vastleggen van de bestaande
toestand m.b.t. de grondwaterbeweging

mei

'82

ir. J.J. Kouwe

Hydrologisch onderzoek t.b.v. de vervanging van het Goese Sas. III. Het
chloridegehalte van het grond- en
oppervlaktewater

1346

mei

'82

J.M.M. Bouwmans

Remote Sensing, wat is het en wat
heeft de HBCS-er eraan

1347

juni '82

ir. E.J. Verweij

De Haaglanden, gebied binnen de
stedelijke invloedssfeer (deel 1 *
gebiedsindeling t.b.v. een analyse
van de ontwikkelingen in de landen tuinbouw onder invloed van de
stedelijke nabijheid

1348

dec. '81

ir. H.A.M. Thunnissen

Remote Sensing Studieproject OostGelderland. Vochtleverend vermogen
van enkele bodems in Oost-Gelderland
en zonder grondwateronttrekking

1349

juni '82

ing. L.W. Vink

Inputgegevens'Reconstructiegebied
glastuinbouw Aalsmeer

1350

juni '82

G. Ursinus

De analyse van alkylfenolen met
behulp van HPLC (High performance
liquid chromatography)

1351

juni '82

J.J.A. Bongers

De Nederlandse Sportvisser anno
1980/1981

1352

juni '82

T. de Jong

Spectrofotometrische bepaling van
ammonium in water m.b.v. natrium
salicylaat

1353

juni '82

ir. F.W. Zwietering

Polderbemaling, windenergie. Tussenrapportage van een onderzoek naar
de perspectieven voor het gebruik
van windenergie bij de moderne polderbemaling

1354

juni '82

M. de Graaf

Toepassen van het niet-stationaire
model SWATRE op enkele veenkoloniale
profielen

1355

juli '82

Werkgroep COICIN

Werkplan voor de herziening van de
CIN

1356

juli '82

ing. H. Nieuwenhof

De verkeersonveiligheid op plattelandswegen

1357

juli '82

J.C.W. v.d. Meulen

Effect van strooizout op de mobiliteit van lood in wegbermen

Nar

Datum

1"44

mei

1345
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1358 juli '82 dr. P.E. Rijtema/
ir. C.W.J. Roest

Re-use of drainagewater II. Data
analysis Report of a mission to
Egypt April 13-24 1982. Advisory
Panel for Land Drainage in Egypt

1359 juli '82 dr. P.E. Rijtema

Re-use of drainagewater III. Data
administration Evaporation model.
Report of a mission to Egypt. June
11
June 26 1982. Advisory Panel
for land drainage in Egypt

1360 juli '82 ir. P.J.M. van Boheemen

Een ervaring met de PAWN-droogteschade funktie voor consumptieaardappelen

1361 aug. '82

dr. J. Wesseling

Ontwerpnormen en kosten van overdimensionering van open waterlopen

1362 aug. '82 ir. G.A. Oosterbaan/
dr. A.L.M. van Wijk

Verslag van een studiereis naar de
Sovjet Unie

1363 aug. '82 ir. T. van Keulen

Bepaling van geohydrologische grootheden uit waterbalansen en grondwaterstanden van het wateraanvoergebied "De Monden"

1364 aug. '82 ing. H. Fonck

Stikstofuitspoeling op grasland in
afhankelijkheid van kunstmestgift
en beregening I: Heino 1981/1982

1365 aug. '82 ir. J.W. Righolt

Bedrijfswegverharding veenweidebedrijven. Enkele modelberekeningen
als aanzet tot een nadere discussie

1366 sept.'82 J. Harmsen

Preservation of water samples

1367 sept.'82 J. Harmsen

De analyse van nitriet, nitraat en
bromide in water m.b.v. vloeistofchromatografie

1368 sept.'82 drs. A.B. Pomper

Hydrochemisch onderzoek in het
Zuidelijk Peelgebied I: Een beschrijving van de eerste resultaten van het meetprogramma in het
voorjaar van 1982. Projectgroep
Zuidelijk Peelgebied 11

1369 sept.'82 drs. E.H. Smidt

Een conversationeel programma voor
het tekenen van grafieken op calcomp plotter

1370 sept.'82 A.K. van Hemert

Opbouw van bedrijfsconstanten ten
behoeve van de relatie Landbouw/
Landinrichting

1371 sept.'82 ing. L.W. Vink/
ing. J.B.H.M. van Gils

Reconstructiegebied glastuinbouw
Aalsmeer. Opgeschoonde inputgegevens. Opname november 1981 - maart
1982
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1372 sept.'82 ing. Th.G.C. van der
Hèijden

Modelonderzoek Plattelandsverkeer;
modelbouw en -calibratie in het
proefgebied Midden-Brabant

1373 sept,'82 ing. P.C. Jansen

De kwaliteit van het oppervlaktewater in het Zuidelijk Peelgebied
in de periode'oktober 1981 tot oktober 1982. Projectgroep Zuidelijk
Peelgebied 13

1374 sept.'82 ing. G.W. Bloemen

Bodemfysische interpretatie van de
bodemkundige gegevens van het Zuidelijk Peelgebied

sept,'82 ing. L.W. Vink/
ing. J.B.H.M. van Gils

Cultuurtechnische Inventarisatie
Glastuinbouw. Reconstructiegebied
glastuinbouw Aalsmeer opschonen en
presenteren van de basisgegevens
m.b.v. de computer

1376 sept.'82 ir. A.J. Hellings/
M. de Graaf/ ing. D.A.
v.d. Schans

De relatie tussen wateraanvoer,
verdamping en produktie bij het
gewas aardappelen. Verslag van
een veldproef op het proefterrein
Sinderhoeve in 1981

1375

1377

okt. '82

ins. H.P. Oosterom

Fosfaat-belasting vanuit woningen
en landbouwbedrijfsgebouwen. Projectgroep Zuidelijk Peelgebied
no. 14

137g

okt. '82

J. Beuving

Onderzoek naar bodem- en waterhuishoudkundige gegevens voor invoer in en verificatie van een
model voor berekening van de effecten van de waterhuishouding

1379

okt. '82

ing. E. van Rees Vellinga/ H. Witt/ ing.
K,E. Wit

Bodemconstanten in de omgeving van
de Zuid-Willemsvaart tussen 1 s-Hertogenbosch en Donk

1380

okt. '82

T.J. Hoeijmakers

Bepaling van fosfaat- en stikstofvrachten in oppervlaktewater

1381

okt. '82

dr. Ph. Hamaker/
dr. H. de Heer/
drs. R.C.C. Wegman

Bromide-balansberekeningen voor
het Hoogheemraadschap van Delfland
voor de periode september 1979 tot
en met augustus 1980

1382

okt. '82

K. Oostindie

Aspecten van informatieverwerking
34. Handleiding voor het interarchief werken met een VAX-Il computer

1383

nov, '82

ing. G.H. Reinds

Potentiële landbouwgeschiktheid
in het studiegebied Midden-Brabant

1384

nov. '82

D. Slothouwer

Economische aspecten van de waterbeheersingswerken in het studiegebied "De Monden"
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1385 nov. '82 ing. H.P. Oosterom

Samenstelling van het bovenste
grondwater onder landbouwpercelen
en enkele bospercelen. Projectgroep Zuidelijk Peelgebied no. 15

1386 nov. '82 ing. H.P. Oosterom

Bodem en bodemgebruik binnen de
grenzen van enkele afwateringsgebieden. Projectgroep Zuidelijk
Peelgebied no. 16

1387 nov. '82 J.R. Maassen/
K. Oostindie

Aspecten van informatieverwerking
32. Het gebruik van de VAX-11
editor EDT

1388 nov. '82 ir. D. Boels/
ing. L. Havinga

Bodemverdichting op een verbeterde veldpodzolgrond een proef met
verschillende wiellasten

1389 noy. '82 H. van Huet

Simulaties van temperatuurvariaties in de bodem (proefveld
Ruurlo 1980)

1390 nov. '82 D. Slothouwer

Onderwerpen in het beschrijvingsbiljet van de landbouwtellingen
van mei 1970 t/m mei 1983

1391 nov. '82 ir. F.W. Zwietering

WINE. Een computerprogramma voor
de simulatie van het verloop van
het peil en de bemaling van een
polder

1392 nov. '82 ing. G.W. Bloemen/
ing. J.B.H.M. van Gils

Guide to the program unslow for
the calculation of steady state
infiltration and capillary Rise

1393 nov. '82 W. van Doorne

Aspecten van informatieverwerking
31. VAX-11 Fortran deel 1 (zonder
input en output)

1394 dec. '82 dr. J. Hoeks

Research on solid waste and
groundwater quality in the USA

1395 dec. '82 ir. Th. Michels/
ing. Th.G.C. van der
Heijden

Modelonderzoek plattelandsverkeer
testresultaten en gebruiksmogelijkheden

1396 jan. '83 ing. L.W. Vink/
ing. J.B.H.M. van Gils

Cultuurtechnische Inventarisatie
Glastuinbouw. Reconstructiegebied
glastuinbouw Aalsmeer. Gegevens
van bedrijven, kavels en glaspercelen en verzameltabellen met aantallen en oppervlakten

1397 dec. '82 ing, J.G. Bakker

Vraag- en aanbodsbepaling van
visplaatsen (een drietal varianten)

1398 dec. '82 J. Harmsen

Chemische analyse methoden gebruikt voor de Zuidelijke Peelstudie. Projectgroep Zuidelijk
Peelgebied 17
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1399

jan. '83

K. Oostindie

Aspecten van informatieverwerking 36. Oefenstof voor het leren
werken met een VAX-11 computer

1400

jan. '83

drs. J. Vreke

Dé algemene vorm van het landbouwmodel

1401

jan. '83

W. van Doorne

Aspecten van informatieverwerking 37. Het schatten van de bakinhoud bij machines voor grondverzet

1402

jan. '83

ir. C.G.J. van Oostrom

Invloed landinrichting op energieverbruik in de glastuinbouw

1403

jan. '83

ing. G.F.P. IJkelenstam

De Haaglanden, gebied binnen de
stedelijke invloedssfeer. Verzamelde kenmerken over eigendom,
gebruik en gebruiken van gronden
in een deel van het studiegebied

1404

febr.'83

ir. C.W.J. Roest/
dr. P.E. Rijtema

Analysis of a model for transport,
adsorption and decomposition of
solutes in the soil

1405

febr.'83

ir. W. van Schaik

Nieuwe methoden voor het installeren van gesloten drainage systemen in gronden met instabiele
lagen binnen draindiepte

1406

febr.'83

K. Oostindie

Aspecten van informatieverwerking
37. Enkele opmerkingen met betrekking tot het converteren van
Cyber programma's naar VAX-11
programma's

1407

febr.'83

ing. H. Fonck

Stikstofconcentraties in bodemvocht en grondwater onder grasland op zandgrond in afhankelijkheid van runderdrijfmest en
kunstmestdosering (2e onderzoeksjaar 1981-1982)

1408

mrt. '83

ing. L.W. Vink/
ing. J.B.H.M. van Gils

Cultuurtechnische Inventarisatie
Glastuinbouw "outputtabellen van
structuurkenmerken van het reconstructiegebied glastuinbouw
Aalsmeer"

1409

febr.'83

ir. J. Drent

Workingplan for developing a
system of models for the analysis of alternatives for regional
water management (report of a
workshop 19-21 jan. 1983) Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 19

1410

febr.'83

M. de Graaf

Beschouwing over de berekeningswijzen die door het KNMI worden
gehanteerd ter berekening van de
open water verdamping
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1411 febr.'83 ing. A.H.F. Kramer

Onderzoek veranderingen in het
grondwaterregime rondom toekomstig Zoommeer. Verslag 1981
(omgeving Markiezaatsmeer)

1412 mrt. '83 ing. G.W. Bloemen

Bodemfysische interpretatie van
de gronden in een drietal trajecten langs de Zuid-Willemsvaart

1413 mrt. '83 ing. L.W. Vink/
ing. J.B.H.M. van Gils

Cultuurtechnische Inventarisatie
Glastuinbouw. Opschonen en presenteren van de basisgegevens en
maken van de verzameltabellen

1414 mrt. '83 ing. H.M.J. Hermsen/
ir. D. Boels

Verkennend onderzoek naar soort
funderingen, polderpeilverloop,
gebouwzakking en aantasting fundaties in Waterland

1415 mrt. '83 ir. L.C.P.M. Stuyt

Verslag van een studiereis naar
de Verenigde Staten (5 t/m 17
dec. 1982)

1416 apr. '83 H. van Drumpt

Onderzoek naar de afbraak van
olie in verontreinigde grond
afkomstig uit de gemeente Emmen

1417 apr. '83 ing. J.G.S. de Wilde/
ing. J.F. van der Meer

Produktiemodel en produktienormen voor het graven van waterlopen

1418 apr. '83 drs. R.H. Kemmers/
ing. P.C. Jansen

Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 20. Relations between
values of nature and levelling
down the groundwater level

1419 apr. '83 ir. J.H.A.M. Steenvoorden

Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 21. Equations for the calculation of N- and P-load on
surface waters
Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 22.

1420 apr. '83 drs. E.H. Smidt/ ir.
P.J.T. van Bakel/ dr.
S. Kaden/ ir. P.E.V.
van Walsum/ inga K.E.
W4 t

drs. E.H. Smidt

1421

apr. '83 dr. R.A. Feddes

I. Hydrological models for the
Southern Peel area: collection of discussion papers
concerning waterquantity and
waterquality models, prepared
between march and september
1983
II. Explanation to the map of
the subregions in the
Southern Peel area
Projectgroep Zuidelijk Peelge-

bied 23. CaleuEations of neturn
evapotranspiration and erop production for the Southern Peel
Area
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1422 apr. '83 drs. L.J. Locht/ drs.
J. Vreke

Projectgroep Zuidelijk Peetgebied 24. Two very 'simple models
for the description of the
development of agriculture in
the Southern Peel project

1423 apr. '83 dr. P.E. Rijtema

Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 25. The nitrate conflict
between municipal watersupply
and agriculture, the NIMWAG
model

1424 mei '83 ing. R. Kik

Het tekenen van een voorlopig
toedelingsplan met behulp van
een grafisch beeldscherm

1425 mei '83 ir. F.W. Zwietering

Polderbemaling met windenergie

1426 mei '83 H. van Huet

Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 26: Kwantificering en
modellering van de stikstofhuishouding in de bodem na bemesting

1427 mei '83 ing. K.E. Wit

Berekening van de kanaalweerstand van de Zuid-Willemsvaart
in het traject Den Dungen-Erp

1428 mei '83 ing. J.B.H.M. van Gils Aspecten van Informatieverwerking 39. Stapelsgewijze verwerking op de Staringcomputer
1429 juni '83 P.G. Borstlap

De analyse van vluchtige apolaire organische stoffen met
behulp van Tenax en gaschromatografie

1430 juni '83 ing. K.E. Wit/ inga
E. van Rees Vellinga

Berekening van een toename van
de kwel in de polder de Baarsdorpermeer als gevolg van polderpeilverlaging

1431 juni '83 ing. J.B.H.M. van Gils

Aspecten van Informatieverwerking 40. Printmogelijkheden op
de Staringcomputer

1432 juni '83 ir. G.J.A. Nieuwenhuis

Remote Sensing studieproject OostGelderland. Deelrapport 2.
Remote Sensing vluchten in 1982 en
1983: organisatorische aspecten

1433 juni '83 ir. G.J.M. Steenbruggen Funderingsonderzoek Noord-Holland.
STAT, een model voor quasi-3-dimensionale stationaire verzadigde
grondwaterstromingen (Handleiding)
1434 juni '83 ir. P.J.T. van Bakel/
ir. P.E.V. van Walsum

Berekening van de effecten van infiltratie op de gewasverdamping in
het herinriehtingsgebied, met een
aangepaste versie van het model
SWATRE
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1435

juni '83

ir. J.H.A.M. Steenvoorden

Nitraatbelasting van het grondwater in zandgebieden; denitrificatie in de ondergrond

1436

juni '83

ir. L.C.P.M. Stuyt

Laboratoriumonderzoek aan drainage-omhullingsmaterialen: een
interim-rapportage (Tweede versie zonder merknamen of bijl.)

1437

juli '83

dr. G.P. Wind/ drs.
A. Vandenberg

The generation of river alimentation in response to precipitation; A soil physical approach

1438

juli '83

K. Oostindie

Aspecten van Informatieverwerking 43. Het communicatieprogramma MUX 200/VAX voor het uitwisselen van informatie tussen
een Cyber- en een VAX-computer

1439

juli '83

dr. E.G.M. Dessing/
ir. J. van Rheenen

Onderzoek voorbereiding Landinrichtingsprojecten. Werkwijze
Deeladviezen-Schetsontwerp Deelnota 1. Functies van de reeks
planstadia in de voorbereiding

1440

juli '83

dr. E.G.M. Dessing/
ir. J. van Rheenen

Onderzoek voorbereiding Landinrichtingsprojecten. Werkwijze
Deeladviezen-Schetsontwerp Deelnota 2. Proceduretijden

1441

juli '83

dr. E.G.M. Dessing/
ir. J. van Rheenen

Onderzoek voorbereiding Landinrichtingsprojecten. Werkwijze
Deeladviezen-Schetsontwerp Deelnota 3. Organisatorische aspecten

1442

juli '83

dr. E.G.M. Dessing/
ir. J. van Rheenen

Onderzoek voorbereiding Landinrichtingsprojecten. Werkwijze
Deeladviezen-Schetsontwerp Deelnota 4. De relatie landinrichting-ruimtelijke ordening/relatienotabeleid

1443

juli '83

dr. E.G.M. Dessing/
ir. J. van Rheenen

Onderzoek voorbereiding Landinrichtingsprojecten. Werkwijze
Deeladviezen-Schetsontwerp Deelnota 5. Voorlichting en inspraak
rond deeladviezen en schetsontwerp

1444

juli '83

dr. E.G.M. Dessing/
ir. J. van Rheenen

Onderzoek voorbereiding Landinrichtingsprojecten. Werkwijze
Deeladviezen-Schetsontwerp Deelnota 6. Alternatieven in de loop
van de voorbereiding: betekenis,
toetsingscriteria, aard en abstractieniveau

1445

juli '83

dr. E.G.M. Dessing/
ir. J. van Rheenen

Onderzoek voorbereiding Landinrichtingsprojecten. Werkwijze
Deeladviezen-Schetsontwerp Deelnota 7. Inpassing van het evaluerend ontwerpen

Nr

- 105 Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1446 juli '83 dr. E.G.M. Dessing/
ir. J. van Rheenen

Onderzoek voorbereiding Landinrichtingsprojecten. Werkwijze
Deeladviezen-Schetsontwerp Deelnota 8. Gegevensverzameling
tijdens de voorbereiding

1447 juli '83 dr. E.G.M. Dessing/
ir. J. van Rheenen

Onderzoek voorbereiding Landinrichtingsprojecten. Werkwijze
Deeladviezen-Schetsontwerp Deelnota 9. Inhoud van de deeladviezen

1448 juli '83 dr. E.G.M. Dessing/
ir. J. van Rheenen

Onderzoek voorbereiding Landinrichtingsprojecten. Werkwijze
Deeladviezen-Schetsontwerp Deelnota 10. Inhoud van het schetsontwerp

1449 juli '83 dr. E.G.M. Dessing/
ir. J. van Rheenen

Onderzoek voorbereiding Landinrichtingsprojecten. Werkwijze
Deeladviezen-Schetsontwerp Deelnota 11. Werkwijze voor het ontwikkelen van alternatieven

1450 juli '83 dr. E.G.M. Dessing/
ir. J. van Rheenen

Onderzoek voorbereiding Landinrichtingsprojecten. Werkwijze
Deeladviezen-Schetsontwerp Deelnota 12. Evaluatie van het onderzoek en de onderzoeksresultaten

1451 juli '83 J.R. Maassen

Aspecten van Informatieverwerking 44. Bestandsorganisatie,
een inleiding

1452 aug. '83 ing. J.B.H.M. van Gils

Aspecten van Informatieverwerking 42. Magtape-verwerking op
de Staringcomputer

1453 aug. '83 ir. E.W. Schierbeek

Aspecten van Informatieverwerking 45. Analyse van tekstverwerker-eigenschappen in verband
met de eisen van wetenschappelijke instellingen

1454 aug. '83 ir. D. Boels

Programma's voor simulatie van
grondwaterstanden in bebouwde
en aangrenzende onbebouwde gebieden

1455 aug. '83 A.K. van Hemert

Verslag van een enquête naar
een aantal aspecten van de inen externe ontsluiting van veenweidebedrijven

1456 sept.'83 W. van Doorne

Aspecten van informatieverwerking
41. VAX-11 Fortran, deel 2 (input
en output)

1457 sept.'83 ir. L.C.P.M. Stuyt

Soit particle size distributions
related to subsurface drainage
systems in the Netherlands, the
United States and Canada

- 106 Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1458

sept.'83

J. van Dommelen/ W.
Venema/dr. J. Hoeks/
A.H. Ryhiner

Onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid van bovenafdichting
op afvalstortterreinen. Deelrapport 1. Onderzoeksopzet en aanleg van proefvelden

1459

sept.'83

ing. C.J. Schothorst

Bodemtechniek. Een compendium ten
behoeve van het cultuurtechnisch
vademecum

1460

sept.'83

ing. C.J. Schothorst

De samendrukbaarheid van grond
in afhankelijkheid van dichtheid,
organische stof- en lutumgehalte

1461

sept.'83

ing. P.C. Jansen

Waterkwaliteit. Een beknopt overzicht van begrippen, parameters,
typering en normen

1462

sept.'83

J.C. van de Zande

Berijding en bodemverdichting van
bouwland op West-Zuid-Beveland

1463

sept.'83

ir. P.E.V. van Walsum

Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 27. Report on Southern Peel
research session at IIASA, 12-26
september 1983

1464

okt. '83

ir. P.J.M. van Boheemen

Invloed van de toepassing van
beregening op de aanvoerbehoefte
voor peilbeheer van enkele Zuidhollandse hoogheemraadschappen

1465

okt. '83

W. van Doorne

Aspecten van Informatieverwerking 46. Het subroutine-pakket
IMSL, een korte kennismaking

1466

okt. '83

ir. D. Boels

Hydrologische en grondmechanische gevolgen van polderpeilverlaging (toepassing v.d.
programma's STAT, TDSATU en
ZETTING)

1467

okt. '83

H. v.d. Eerenbeemt/
H. Kartoredjo

Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 27. Drainageweerstanden
Zuid-Peel

1468

okt. '83

ing. E. van Rees
Vellinga

Geohydrologische omstandigheden in de omgeving van het
toekomstig relatienotagebied
het Limmer Die (Rvk. "LimmerHeiloo", N-H)

1469

okt. '83

ing. J.G.S. de Wilde/
ing. J.F. v.d. Meer

Perceelverbindingen in veenweidegebieden. I. Beschrijving
aanleg, methode en tijden van
9 proefdammen en heide, riet
en boomtchors

Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1470 okt. '83 dr. J. Hoeks

Gastransport in de bodem. Voordracht gehouden in het kader
van de PAO-cursus 'Interimwet
bodemsanering vanwege bodemverontreiniging', Delft, november
1983

1471 okt. '83 dr. J. Hoeks

Retentie- en afbraakprocessen in
de bodem. Voordracht gehouden in
het kader van de PAO-cursus 'Interimwet Bodemsanering vanwege
bodemverontreiniging', Delft,
november 1983

1472 nov. '83 Werkgroep COT-CI

Herziening Cultuurtechnische
Inventarisatie (voorstel)

1473 nov. '83 ing. H.A. van Kleef/
ing. J. Ligtenberg/
ing. J.B.H.M. van Gils

Cultuurtechnische Inventarisatie glastuinbouw "Ter Aar"

1474 nov. '83

Cultuurtechnische Inventarisatie glastuinbouw "Roelofarendsveen"

ing. H.A. van Kleef/
ing. J. Ligtenberg/
ing. J.B.H.M. van Gils

1475 nov. '83 ing. J.G.S. de Wilde/
ing. J.F. van der Meer

Perceelverbindingen in veenweidegebieden. II. Werkmethoden, analyse en deductie van
aanvoer, aanleg en materieelverplaatsing en conclusies na
de aanleg van 9 proefdammen in
de Eilandspolder van riet,
heide en boomschors

1476 nov. '83 ing. P.C. Jansen

Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 28. De gevolgen van veranderingen in de waterhuishouding voor de vegetatie

1477 nov. '83 ing. H.M.J. Hermsen

Funderingsonderzoek Noord-Holland. De hydrologische gesteldheid op enkele meetlocaties

1478 nov. '83 ir. Th. Michels/
ing. Th.G.C. van der
Heijden

Verkeersveiligheidseffecten van
de reconstructie van gedeelten
van de Lopikerweg-west en de
Lopikerweg-oost in de gemeente
Lopik

1479 nov. '83 ing. J.G.S. de Wilde/
ing. J.F. van der Meer

Perceelverbindingen in veenweidegebieden. III. Modellering,
kostenaspecten en verdere conclusies na de aanleg van 9
proefdammen in de Eilandspolder van riet, heide en boomschors

Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1480

nov. '83

dr. J. Hoeks

Verzuring van bodem en grondwater als gevolg van atmosferische depositie

1481

nov. '83

drs. R.H. Kemmers

De kalkpotentiaal als relevante parameter voor het natuurbeheer

1482

nov. '83

drs. R.H. Kemmers

De Genese van lithogeen grondwater en daarin optredende
regionale verschillen

1483

nov. '83

ing. H.P. Oosterom

Enkele analyses in oppervlakteafvoer van bouwlandpercelen
(snijmais)

1484

dec. '83

ing. H.A. van Kleef/
ing. J. Ligtenberg/
ing. J.B.H.M. van Gils

Cultuurtechnische Inventarisatie glastuinbouw "Ter Aar"
(inclusief uitbreiding)

1485

dec. '83

ir. P.J.T. van Bakel

Analyse van het stuwpeilbeheer
in 1983, zoals uitgevoerd door
het Waterschap "De Veenmarken"

1486

dec. '83

ir. G.G.M. v.d. Valk/
ing. J.B.H.M. van Gils

Bulb production of tulip crops,
a preliminary model

1487

dec. '83

drs. R.H. Kemmers

Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 29. Vegetaties van enkele
reservaten in beekdalen van
het Zuidelijk Peelgebied

1488

dec. '83

ir. P.J.M. van Boheemen

Programma van onderzoek naar de
behoefte en effecten van wateraanvoer naar het zandgebied in
westelijk Noord-Brabant

1489

dec. '83

P.C.M. Hauwert

Onderzoek naar de nitraatbelasting van het grondwater in het
waterwingebied "Montferland"

1490

dec. '83

ing. H.P. Oosterom

Invloed van diverse factoren
bij zandgronden op nitraatuitspoeling en verplaatsing in het
grondwater. Een experiment met
diepe lysimeters

1491

dec. '83

ing. J.B. Sprik/
ir. A. Mulder

Inventarisatie relatienotagebieden. Deel 1. Landelijk overzicht
en enige kenmerken

1492

dec. '83

ir. J.G. Wesseling

Aspecten van informatieverwerking 47. PAGV: Een computerprogramma voor het verwerken van
automatisch geregistreerde gegevens

- 1V7 -

Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1493 jan. '84 ing. P.C. Jansen

De waterhuishouding in de natuurreservaten: De Oude Gooren,
De Oetert en De Berken in het
Zuidelijk Peelgebied. Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 30

1494 jan. '84 J. Buitendijk

FLOWEX: een numeriek model voor
simulatie van verticale stroming
van water door onverzadigde gelaagde grond

1495 jan. '84 Werkgroep Waterhuishoudkundig onderzoek
in Akker- en Tuinbouw

Inventarisatie van de behoefte
aan waterhuishoudkundig onderzoek in akker- en tuinbouw

1496 jan. '84 ing. G.F.P. IJkelenstam/ Enkele cultuurtechnische kenir. M.A.A.M. Berkelmans merken van de Vlietrand tussen
Leidschendam en Delft
1497 jan. '84 dr. J. Hoeks

Transport en afbraak van vluchtige aromaten in de bodem

1498 jan. '84 ing. C. Ploegman

Het toepassen van beregeningswater als voedingsoplossing
aan een substraatteelt met
tomaat

1499 jan. '84 ing. H.P. Oosterom

Drijfmestgiften op bouwland
(sijnmais) en de gevolgen voor
de waterkwaliteit

1500 jan. '84 ir. J.G. Wesseling/
ing. G.W. Bloemen/
ing. W.A.J.M. Kroonen

Computer Program "Capsev" to
calculate. I. Soil hydraulic
conductivity from grain size
distribution. II. Steady state
water flow in layered soil
profiles

1501 jan. '84 ir. P.J.M. van Boheemen/ Sprinkling of grassland. I
Layout of the experimental
ing. H. Humbert
field
1502 jan. '84 W. Hamminga

De complexatie van zware metalen aan TOC in perkolatiewater
gescheiden met behulp van een
sephadex-kolom

1503 jan. '84 J. Buitendijk

Handleiding voor het programmapakket "STAT op een VAX-computer"

1504 jan. '84 dr. P.E. Rijtema/
ir. C.W.J. Roest

Reuse of drainage water IV.
Report of a mission to Egypt
period: sept. 24 - oct. 7, 1983

- 11U -

Nr

Datum

Steller(s)

1505 jan. '84 ir. A.P. Rietveld/
P. v.d. Laak

Titel
Statistisch onderzoek naar het
verband tussen het voorkomen
van vegetatietypen en gebiedsen inrichtingsfactoren met
behulp van factoranalyse van
gedigitaliseerde bestanden

1506 jan. '84 ir. J.H.A.M. Steenvoor- Fosfaatbalansstudies en de bijdrage van diffuse bronnen
den/ ir. J.M. de Heus
(bijl. van rapport 8)
1507 feb. '84 drs. J. Vreke

Bespreking van enkele methodische aspecten van het project
optimalisering regionaal waterbeheer

1508 feb. '84 ing. A.M.F. Kramer

Onderzoek veranderingen in het
grondwaterregiem rondom het toekomstige Zoommeer c.a. "Gegevensverwerking 1981-1982"

1509 feb. '84 L. Jansen

Het gebruik van ionenwisselaars
voor de bepaling van anionen in
water

1510 feb. '84 J. Beuving

Vocht- en doorlatendheidskarakteristieken, dichtheid en samenstelling van vijftien bodemprofielen in Nederland

1511 feb. '84 dr.ir. G.P. Wind/
dr.ir. J. Wesseling

Enkele kanttekeningen bij de
methode Dekker

1512 feb. '84 ing. P.C. Jansen

De grondwaterstroming in het
gebied Hackfort

1513 feb. '84 P.H. Meesters

Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 31. Een floristische inventarisatie van het stroomdal
van de Astensche Aa

1514 feb. '84 drs. R.H. Kemmers

Interpretatie van grond- en
oppervlaktewateranalyses van
het natuurreservaat in het
ruilverkavelingsgebied Giethoorn-Wanneperveen

1515 feb. '84 E.H. Smidt

Toepassing van het stationaire
grondwaterstromingsmodel FEMSATS
in "De Monden"

Perceelverbindingen in veenwei1516 feb. '84 ing. J.G.S. de Wilde/
ing. J.F. van der Meer degebieden. IV Synthese en bepaling efficiënte werkmethode
van de aanleg van dammen in
veenweidegebieden van riet,
heide en boomschors

Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1517

mrt. '84

dr. T. Brandijk/
ir. J.G. Wesseling

Estimation of the optietal depth
of groundwater level for a
layered peaty mucky soil profile using a steady state moisture flow solution

1518

mrt. '84

ing. B.M. Haaijer

Bepaling van de invloed van
grondwateronttrekkingen en infiltratie op grondwaterstijghoogtes en kwel/wegzijging in
het Peelgebied, met behulp van
het model voor de stationaire
grondwaterstroming: FEMSATS

1519

mrt. '84

R.G.M. Koppers

Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 32. Onderzoek naar de verplaatsing van stikstof in de
ondergrond van een veehouderijbedrijf ten oosten van Deurne
(N.B.)

1520

mrt. '84

A.M.M. van den Burg/
dr. Ph. Hamaker

Water- en mineralenhuishouding
bij teelten op substraat in de
praktijk

1521

mrt. '84

ing. C.J. Schothorst

Overzicht van de publikaties
over de ontwatering van grasland, de inklinking van veen
en enkele andere cultuurtechnische onderwerpen

1522

mrt. '84

ing. R. Kik

Handleiding voor het tekenen
van een voorlopig toedelingsplan met een grafisch beeldscherm

1523

apr. '84

J. Vrooijink

Proceduretijden van streekplannen, bestemmingsplannen buitengebied en ruilverkavelingsprojecten. Een landelijk overzicht
vanaf 1970

1524

apr. '84

dr. A.L.M. van Wijk

Physical soil degradation: Analysis, modeling and effects of
soil compaction due to field
traffic in modern agriculture

1525

apr. '84

ir. H.A.M. Thunnissen/
ing. H.A.C. van Poelje

Remote Sensing Studieproject
Oost-Gelderland "deelrapport 3".
Bepaling van de regionale gewasverdamping met behulp van
remote sensing in een studiegebied ten oosten van Hengelo
(Gld.)
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Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1526 mei

'84 ir. J.T. Berghuijs van Dijk

1527 mei

Analyse, model en produktienor'84 ing. J.G.S. de Wilde/
ing. J.F. van der Meer men voor grondtransport met
getrokken dumpers

1528 mei

' 8 4 ir. L.C.P.M. Stuyt

Recherches de laboratoire concernart les sables fins sensibles
au colmatage des tuyaux et des
materiaux filtrants

1529 mei

'84 ir. L.C.P.M. Stuyt

Laboratory investigation into
soil/envelope material interactions: intermediate results

1530 mei

'84 dr. J. Hoeks/
mevr. J. Hoekstra/
A.H. Ryhiner

Kolomproeven met percolatiewater
uit een afvalstort. III. Gedrag
van niet verzuurd, gestabiliseerd percolatiewater in de bodem

1531 mei

' 84 ir. P.J.M. van Boheemen/ Berekeningen op dagbasis met de
ing. Th.H.M. Reuling modellen UNSAT en MUST van de
vochttekorten van grasland op
zandgrond te Barchem

1532 mei

'84 A. Kok

Studie naar de effecten van
grondverbetering in de Veenkoloniën met remote sensing

1533 mei

'84 ing. J.B. Sprik

Inventarisatie Relatienotagebieden. Deel 2: Landbouwbedrijfskenmerken en cultuurtechnische
kenmerken

'84 F.J. Toppen

De overgangszone rondom Utrecht.
Indeling en afbakening met behulp
van de CBS-Bodemstatistiek

010

010 1534 mei

1535 mei

'84

1536 mei

'84 ing. J.B.H.M. van Gils

Het modelleren van de stikstofkringloop in de bodem ten behoeve van het voorspellen van
de effecten van alternatieven
in de landinrichting op de
nitraatuitspoeling

ir. G.J.A. Nieuwenhuis/ Remote Sensing
J.M.
Bouwmans
Aspecten van informatieverwerking
48. Handy '84 utilities user's guide

1537 juni '84 dr. G.P. Wind/
J. Buitendijk

Berekening van grondwaterstanden
in bebouwde gebieden

1538 juni '84 J.G. te Beest

Projectgroep Zuidelijk Peelgebied
34. Bepaling van de geohydrologische bodemconstanten in de "Deurnsche Peel" door middel van pompproef N 170

1529 juni '84 ing. D.A. v.d. Schans/
ir. M. de Graaf/
ir. A.J. Hellings

De relatie tussen wateraanvoer,
verdamping en produktie bij het
gewas aardappelen. Verslag van
een veldproef op het proefterrein Sinderhoeve in 1982
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Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1540 juni '84 ir. P.J.M. van Boheemen/ Sprinkling of grassland. II.
ing. H. Humbert
Fundamentals of soil water flow
at the experimental field.
1541 juni '84 ing. J.G.S. de Wilde

Analyse, model en produktienormen
voor grondtransport met knikbesturende zelfrijdende dumpers

1542 juni '84 ir. H.A.M. Thunnissen

Remote sensing studieproject OostGelderland deelrapport 4. Hydrologische beschrijving van een studiegebied rond het pompstation
't Klooster; toepassing van hydrologische modellen en remote sensing

1543 juni '84 M. v.d. Marel

Een hydrologische verkenning van
de waterwingebieden in zandgrond

1544 juli '84 H.W.M. Hesen

Bestudering van effecten van het
pompstation Olden Eibergen op de
landbouw met remote sensing en
hydrologische modellen
Projectgroep Zuidelijk Peelgebied
35. Afvoermetingen in het Zuidelijk Peelgebied

1545 juli '84 M. Wijnsma

1546 aug. '84 ing. H.A. van Kleef

Cultuurtechnische Inventarisatie
voor Algemene Beleidsvoorbereiding

1547 aug. '84 ing. H.A. van Kleef

Een digitale topografische kaart
ten behoeve van de Landinrichting

1548 aug. '84 ir. J.H.A.M. Steenvoor- Stoffenbelasting van het freatisch
den
grondwater
1549 aug. '84 ing. H.P. Oosterom/ir.
J.H.A.M. Steenvoorden

Drijfmestgiften op snijmaispercelen (zandgrond) en de uitspoelingsverliezen naar het grondwater

1550 aug. '84 ir. J.W. Righolt/
A.K. van Hemert

Grondgebruik en verkaveling op
't Hackfort. Verslag van enkele
voor de agrarische bedrijfsvoering relevante aspecten ten
behoeve van de COAL-gebiedsstudie

1551 aug. '84 ing. K.E. Wit/
J.G. te Beest

Hydrologische bodemconstanten verkregen uit een pompproef in de omgeving van Berlicum

1552 aug. '84 E.A. Querner

Hydraulische aspecten ten aanzien
van meten stromingsweerstand in
open leidingen bij een niet-permanente afvoer

1553 aug. '84 dr. Ph. Hamaker

Model voor berekening van de
behoefte aan water voor suppletie
bij gebruik van regenwaterbassins
op glastuinbouwbedrijven
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Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1554 sept.'84 ir. J.H.A.M. Steenvoor- Invloed van wijzigingen in de
waterhuishouding op de waterkwaden
liteit
1555 sept.'84 dr. Ph.Th. Stol

Adviesgroep Programmatuur Eindverslag

1556 sept.'84 ir. J.H.A.M. Steenvoor- Stikstof- en fosforbalansen van
oppervlaktewater
den
1557 sept.'84 ing. E.P. Querner

Program FEMSAT, Part 1. Calculation method for steady and unsteady groundwater flow

1558 sept.'84 ing. E.P. Querner

Program FEMSAT, Part 2. User
manual

1559 sept.'84 mevr. H. Hoekstra

Toepassing van gelpermeatie bij
de karakterisering van organische
metaalcomplexen in percolatiewater van afvalstortterreinen

1560 sept.'84 ing. J.G.S. de Wilde/
ing. J.F. van der Meer

Baggeren van watergangen met
nieuw type graafmachine

1561 sept.'84 ing. W.Th. ten Haaf/
drs. G.G. van Leeuwen

Analyse van de landbouwstructuur
tussen 1966 en 1980 in het zuidelijk deel van de ruilverkaveling
Uden

1562 sept.'84 J. Buitendijk/
H. Wezel

Aspecten van informatieverwerking
49 coma'. 11; een programma voor
couununicatie tussen een PDP-11
computer en een hostcomputer

1563 sept.'84 ir. M. de Graaf/
dr. R.A. Feddes

Mode Swatre. Simulatie van de
waterbalans van grasland in het
Hupselse Beekgebied over de
periode 1976 t/m 1982

1564 sept.'84 ing. J.B. Sprik/
ir. A. Mulder

Inventarisatie Rel atienotagebieden
deel 3: Natuur- en landschapswaarden

1565 sept.'84 ir. J.P. v.d. Hoek

Techn. mogelijkheden voor nitraatverwijdering uit grondwater

1566 sept.'84 ir. J.P. v.d. Hoek

Kosten van nitraatverwijdering uit
grondwater door ionenwisseling

1567 okt. '84 ing. H. Fonck

Stikstofuitspoeling op grasland
in afhankelijkheid van kunstmestgift en beregening 1982-1983

1568 okt. '84 ir. M.A.A.M. Berkelmans/ "De Haaglanden, gebied binnen de
stedelijke invloedssfeer". Deel II
ir. K.M. Pollmann
Stedelijke druk en grondgebruik
nabij de Haagse agglomeratie
1569 okt. '84 ing. H.A. van Kleef/
M.J.M. Strous/
P.M.M. van Osch/
Chr. Jacobs

Het opbouwen en het onderhouden
van een digitaal topografisch
bestand ten behoeve van de landinrichting. Logisch ontwerp
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Nr

Datum

Steller(s)

Titel

1570 okt. '84 ing. H.A. van Kleef/
Chr. Jacobs/
P.M.M. van Osch/
M.J.M. Strous

Het opbouwen en het onderhouden
van een digitaal topografisch
bestand ten behoeve van de landinrichting. Technisch ontwerp

1571 okt. '84 ing. H.A. van Kleef/
Chr. Jacobs/
P.M.M. van Osch/
M.J.M. Strous

Het opbouwen en het onderhouden
van een digitaal kavelbestand
ten behoeve van de cultuurtechnische inventarisatie. Logisch
ontwerp

1572 okt. '84 ing. Th.G.C. van der
Heijden

Opzet voor een praktijkproef met
het informatiesysteem wegen landinrichting

1573 okt. '84 ing. Th.G.C. van der
Heijden

Enkelvoudige ongevallen en ongevallen bij kruisingen, aansluitingen en uitritten op plattelandswegen

1574 okt. '84 dr. M. Menenti

Mapping areas of recharge and
evaporation in deserts by means
of thematic mapper data

1575 okt. '84 J.C. v.d. Zande

Modellen voor simulatie van
bodemverdichting onder wielen

1576 okt. '84 ir. D. Pereboom/
ir. H.A.M. Thunnissen

Implementatie Gelderland groundwater analysis model (GELGAM) op
de VAX-computer, Staringgebouw,
Wageningen (STAVAX)

1577 okt. '84 ir. D. Pereboom/
ir. H.A.M. Thunnissen

Nieuwe verdampingsversie Gelderland Groundwater Analysis Model
(GELGAM)

1578 okt. '84 P. Groenendijk

Amixing cell solute transport
model with exchange of cations
in soils

1579 okt.' 84 ing. R. Kik

Een automatische methode voor het
berekenen en in beeld brengen van
de minimale gemiddelde kavelafstand

1580 okt. '84 ir. H.A.M. Thunnissen

Remote sensing Oost-Gelderland.
Eenvoudige methode voor de bepaling van de regionale dagverdamping van een gewas met remote
sensing

1581 okt. '84 ir. D. Pereboom

Gelderland Groundwater Analysis
Model (GELGAM), beregeningssubroutines. Automatisering van beregening op grond van uitdrogingsgraad van de wortelzone in GELGAM

1582 nov. '84 dr. M. Menenti

Agricultural water use in the
Po-bassin (II)
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1583 nov. '84 ing. W.A.J.M. Kroonen

CROWAR, a computer program to
crop water requirements

1584 nov. '84 ir. J.G. Wesseling

Het gebruik van de Fourier-analyse in het restwarmteproject

1585 nov. '84 ing. A.F.M. Kronen

Onderzoek veranderingen in het
grondwater-regiem rond het toekomstige Zoommeer c.a. "gegevensverwerking 1983"

1586 nov. '84 ir. P.J.T. van Bakel/
ing. E.P. Querner

Description of second level water
quantity model, including some
preliminary results. Projectgroep
Zuidelijk Peelgebied nr. 37

1587 nov. '84 ir. A.C. Visser

Informatie per polygoon omwerker
naar informatie per grid; het
gebruik van een printer als
plotter

1588 dec. '84 dr. Ph. Hamaker

Kosten van de watervoorziening
van glastuinbouwbedrijven in De
Kring bij gebruik van drinkwater,
al dan niet in combinatie met
regenwater

1589 dec. '84 dr. Ph. Hamaker

Kosten van de watervoorziening
van glastuinbouwbedrijven in het
Westland bij gebruik van drinkwater, al dan niet in combinatie
met regenwater

1590 dec. '84 ing. E. van Rees Vellinga/
ing. J.P. Broertjes

Projectgroep Zuidelijk Peelgebied
36. Enige resultaten van een geohydrologisch onderzoek in het
Zuidelijk Peelgebied

SAMIA, a model for transport,
1591 dec. '84 ir. C.W.J. Roest/
ing. M.A. Abdel Khalik/ adsorption and dissolution/precipitation of salts in soils.
dr. P.E. Rijtema
Literature study and model formulation
1592 dec. '84 dr. Ph. Hamaker

Dekking van de waterbehoefte van
glastuinbouwbedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict door gebruik
van drinkwater of gecombineerd
van regenwater en drinkwater

1593 dec. '84 K. Oostindie

Aspecten van informatieverwerking 50. Een computersysteem voor
het berekenen van afvoeren en het
manipuleren met grondwaterstanden

1594 dec. '84 dr. J. Hoeks/
J. Harmsen

Slootdemping met verontreinigd
betonpuin in de gemeente Woerden

1595 jan. '85 ir. J.G. Wesseling

Aspecten van informatieverwerking
51. VTLIB: een programma bibl.
voor terminalbesturing
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1596 jan. '85 dr. Ph-iTh. Stol

Automatiseringsplan 1985 ICW.

1597 jan. '85 Ing. C. Ploegman/
dr. Ph. Hamaker/
A.M.H. v.Haesen

Onderzoek naar invloed van chloridegehalte van gietwater op produktie bij teelten in steenwol:
een oriënterende ,-,1_anco-proef

1598 feb. '85 Ir. A.C. Visser

Een overzicht van computerprogramma's die zijn ontwikkeld in het
kader van het digitaliseren van op
kaarten afgebeelde informatie

1599 feb. '85 P.J. te Velde

De invloed van de onvlakheid van
wegverhardingen op de rijsnelheid
van personenauto's

1600 feb. '85 ing. E.P.Querner

De invloed van vegetatie op het
waterdoorvoerend vermogen van een
waterloop

1601 feb. '85 drs. L.J. Locht

Nitraatproblematiek bij grondwaterwinning; schaden en kosten in
de afweging van beleidsmogelijkheden

1602 mrt. '85 dr. N. Dessing/
ir. Th. Michels

Methodische afstemming planningsprocessen landelijk gebied ( METAPLAN) - conclusies uit vraaggesprekken met planologen en landinrichters

1603 mrt. '85 dr. N. Dessing/
ir. Th. Michels

Methodische afstemming planningsprocessen landelijk gebied (.METAPLAN). Conclusies projectanalyses
met betrekking tot ruimtelijke ordening en landinrichting

1604 mrt. '85 dr. N. Dessing

Methodische afstemming planningsprocessen landelijk gebied (METAPLAN); Onderzoekswegen en uitgewerkt onderzoeksvoorstel

1605 mrt. '85 ir. K.J. Keesman/
ir. P.J.T. van Bakel

Gebruikshandleiding van het simulatiemodel voor de waterbalans van
een met een gewas begroeid oppervlak gekoppeld aan een model voor
het oppervlaktewaterbeheer
SWADRE (SWATRE-DRENTHE)

1606 mrt. '85 Ing. E.v.Rees Vellinga

Lithologische verschijnselen van
hydrologisch belang in de ondergrond langs de Zuid-Willemsvaart
tussen de sluizen nrs. 9 en 10

1607 mrt. '85 ing. K.E. Wit/
ing. E.v.ReesVellinga/
J.G. te Beest

De mogelijke invloed voor de landbouw van de voorgenomen verbeteringen
van de Zuid-Willemsvaart

1608 mrt. '85 M. Heijnen

De bepaling van anionen in water
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1609 mrt. '85 dr. J. Hoeks/
A.H. Ryhiner

Onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid van bovenafdichting op afvalstortterreinen. Deelrapport 2; ervaringen en meningen omtrent bovenafdichting op grond van literatuuronderzoek.

1610 mrt. '85 A.C.M. Lambregts

Rijsnelheid op plattelandswegen. De
invloed van weg- en omgevingskenmerken
op de rijsnelheic van personenauto's.

1611 apr. '85 M.Sc. Dott/
sa. S. Azzali

Amulti-index multi-temporal approach to
map crops in the early growing season.

1612 apr. '85 ir. F. Blemer

Gebruikershandleiding voor het model
COMPLEX

1613 mei '85 Le Ngoc Sen

A review of the oxidation and reduction
processes in acid sulphate soils.

1614 mei '85 ing. G.F.P. IJkelenstam

Gebruik van cultuurgrond in deeltijd,
een globale verkenning.

1615 mei '85 dr. J.M. Halbertsma

Meting van de warmtegeleidingscogfficient met de niet-stationaire naaldmethode.

1616 mei '85 J.R. Maassen

Input C.I. Een gegevensverwerkend
systeem voor het bouwen van inputbestanden ten behoeve van de Cultuurtechnische Inventarisatie Nederland.

1617 mei '85 drs. R.H. Kemmers/
ing. P.C. Jansen

De verspreiding van ecologisch relevante
grondwatertypen in relatie tot de geohydrologie van het studiegebied HerkenboschVlodrop.

1618 mei '85 ir. F. Bleimer

The mixing-cell Transport Model. A
finite difference approach for solving
the convection-dispersion equation.

1619 mei '85 ing. F. Homma

Het meten van grondwaterstanden met
behulp van drukopnemers.

1620 mei '85 W. Otten

Nader onderzoek naar oxydatie van veengronden.Literatuuroverzicht en metingen
aan veenmonsters.

1621 mei '85 W. Hamminga

Het Inductief Gekoppeld Plasma/Atomaire
Emissie Spectrofotometer (ICP/AES). De
meting van natrium, kalium, calcium en
magnesium.

1622 mei '85 ing. A.H.F. Kramer

Een berekening van de mogelijke schade
voor de landbouw als gevolg van een toekomstig vast peil op het Zoommeer e.a.

1623 mei

e

85 ir. K.J. Keesman/
ir. P.J.T. van Bakel/
ir. J. Kreling/
ing. B.H. Maayer

Berekening van langjarige aanvoereffecten en efficienties t.b.v. de bepaling
van de landbouwkundige baten van wateraanvoer naar het "tussen-10-plan" gebied.

Geohydrologisch onderzoek in de omgeving
1624 mei '85 ing. K.E. Wit/
ing. E. van Rees Vellinga/van Herkenbosch.
M. Wijnsma
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1625 mei '85 A.J. Drentje
1626 juni '85

M. Adhin

TITEL
Locatiekenmerken bij enkelvoudige
ongevallen op plattelandswegen.
Ruimtewinst, energiebesparing en
verhoging van de bouwkosten bij situering van een glastuinbouwbedrijf
(substraatteelt) op het dak van een
bedrijfsgebouw: een verkenning.

1627 juli '85 ir. H.A.M. Thunnissen/
H.W.M. Hesen/
ing. H.A.C. van Poelje

Remote sensing studieproject OostGelderland. Interpretatie van uit
remote sensing opnamen afgeleide
verdampingskaarten van enkele gebieden in Oost-Gelderland.

1628 juli '85 ir. J.J.B. Bronswijk

Een oriënterende studie naar het
volumeveranderingsproces in zwellende en krimpende gronden.

1629 juli '85 ir. P.J.M. van Boheemen Ontwikkeling in de toepassing van
beregening en bevloeiing tot 1983.
1630 juli '85 H. Glas

Bentoniet-grondlagen als afdichting
op stortplaatsen.

1631 juli '35 A.H. Ryhiner/dr.J.Hoeks/ Onderzoek naar praktische uitvoerbaarheid van bodemafdichting op
H.W.H. Hesen
afvalstort terreinen.
Deelrapport 3; experimentele resultaten van het hydrologisch onderzoek
op de proefvelden.
1632 aug. '85 dr. M. Menenti

Groundwater losses by evaporation
from the nubian aquifer Egypt.

1633 aug. '85 ir. M. de Graaf

Waterhuishouding potplanten.

1634 aug. '85 ir. J. Reijnders

Het gebruik van cultuurgrond als
nevenactiviteit- ► een literatuurverkenning.

1635 aug. '85 G.J. Versteeg

Onderzoek naar adsorptiegedrag van
enkele aromaten in grondkolommen, met
behulp van HPLC.

1636 aug. '85 ir. J.G. Wesseling/
dr. T. Brandijk

Introduction of the occurrence of
high groundwater levels and surf ace
water storage in computer program
SWATRE.

1637 aug. '85 dr. P.E. Rijtema/
H.A. Abdel Khalik

Calculation of drainage water
quantity and depth of water tables in
Delta Areas with seepage and leakage.

1638 sept.'85 J. Pankow

Inventarisatie van de neerslag en
de verdamping uit een vrij wateroppervlak in het Zuidelijk Peelgebied.

1639 sept.'85 dr. P.E. Rijtema/
ir. D. Boels

Formulation for the irrigation water
distribution model in the Nile Delta.
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1640 sept.'85 J.Pankow/A.v.d.Toorn/
ing.C.G.Toussaint/
ir.J.H.A.M.Steenvoorden

De gevolgen van verschillen in open
waterpeil op de stoffenbelasting van
het water op het Regionaal Onderzoek
Centrum te Zegveld.

1641 sept.'85 ir.G.J.A. Nieuwenhuis

Remote sensing studieproject
Oost-Gelderland.
Eindrapport projectteam.

1642 sept.'85 ing.G.F.P.IJkelenstam

De Haaglanden, gebied binnen de
stedelijke invloedssfeer.
Deel III: Bestemming, eigendom en
gebruik van cultuurgrond.

1643 sept.'85 P.M.A. Klinkers

Een proefneming met telapparatuur voor
de registratie van fietsen, bromfietsen en motorvoertuigen.

1644 sept.'85 ir. F. Blemer

Een eenvoudige methode voor het berekenen van stroombanen uit de isohypsenkaart, toegepast op het verplaatsingsonderzoek in het Zuidelijk Peelgebied

1645 okt. '85 ir. J.G. Wesseling

De invloed van bodemsoort en vochtgehalte op de bodemtemperatuur.

1646 okt. '85 ir. F.

PARDET. A computer programme for
calculation parameters and exchange
isotherms from breakthrough curves.

1647 okt. '85 drs. J. Vreke

The introduction of Labour into the
scenario generating system (Apr. '85).
Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 41.

1648 okt. '85 drs. J. Vreke

Outline of a Procedure to Generate
the Target State (Febr. '84). Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 39.

1649 okt. '85 drs. J. Vreke

Framework of a first level model for
the development of agriculture.
Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 40.

1650 okt. '85 drs. R.H. Kemmers/
ing. P.C. Jansen

Impact of groundwater lowerings on
nature performance: an evaluation
model.

1651 okt. '85 ing. H.A.v. Kleef/
ing. D.Regterschot/
ing. C.Vrolijk

Voorstel voor een Informatiesysteem
Wegen Landinrichting (IWL).

1652 okt. '85 J.Pankow/A.v.d.Toorn/
ing.C.G.Toussaint/
ir.J.H.A.M.Steenvoorden

De gevolgen van peilverlaging in
veenweidegebieden op de waterhuishouding.

1653 nov. '85 ing. G.H. Reinds

The technologies in the Southern
Peel Region.

1654 nov. '85 dr. J. Hoeks

Transport van vluchtige aromaten in
de bodem

1655 nov. '85 ing. J.A.J. de Graaff

Fysische Interpretatie van de
bodemkundige gegevens rondom het
Zoommeer.
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1656 nov. '85 ing. J.G.S. de Wilde/
M.P. Mobach

Produktie van drainage aanleg op
vier bodemtypen in de ruilverkaveling
Beerta.

1657 nov. '85 drs. L.J. Locht/
drs. J. Vreke

First draft for a model on policy
impact analysis in agriculture.

1658 nov. '85 dr. J.M. Halbertsma

IJking van een capacitieve bodemvochtmeter.

1659 nov. '85 ir. G.J.A. Nieuwenhuis/
J.M.M. Bouwmans

Reisverslag van een bezoek aan de
Verenigde Staten van 17 tot 31/8-1985.

1660 nov. '85 ing. A.H.F. Kramer

Onderzoek verandering in het grondwaterregiem rond het toekomstig
Zoommeer c.a. gegevensverwerking
1984, tevens eindverslag uitgangssituatie.

1661 nov. '85 dr. J.M. Halbertsma/
C. Przybyla

Calibration and evaluation of a
dielectric soil water content meter.

1662 nov. '85 H.J.G.A. Limpens

Kosten van mestverwerking en -transport.

1663 nov. '85 ir. L.C.P.M. Stuyt

Linking water retention curves of porous
media to pore size distribution
curves by a stochastic modelling
technique.

1664 nov. '85 ing. J.A.J. de Graaff

Projectgroep Zuidelijk Zuid-Holland 2.
Bodemfysische interpretatie van de
bodemkundige gegevens van het zuidelijk
deel van de provincie Zuid-Holland.

1665 (is vervallen. Zie nota 1677)
1666 nov. '85 ing. E.P. Querner/
dr. R.A. Feddes;

Program Simcrop-calculation of
agricultural crop production and
income on a regional level.
Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 45.

1667 nov. '85 A.K. v. Hemert/
ing. G.H. Reinds

Ontwikkeling van het grondgebruik
en de veehouderij in het Zuidelijk
Peelgebied 46.

1668 nov. '85 ir. C.G.J. v. Oostrom

Verschillen in exploitatiekosten van
bedrijven met bloementeelt onder
glas in relatie tot vorm en grootte
van kassen in het gebied Aalsmeer.

1669 nov. '85 J. Harmsen

Gedrag organische microverontreinigingen in de bodem en consequenties
voor monstername en analyse.

1670 nov. 085 ir.J.T.Berghuijs-V.Dijk WATBAL. A simple water balance model
for a unsaturated/saturated soil
profile.
1671 nov. '85 ir.J.T.Berghuijs-V.Dijk/ ANIMO. Agricultural nitrogen model.
dr.P.E.Rijtema/
ir.C.W.J.Roest/
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1672

dec. '85

ir. J.J.B. Bronswijk

Verslag van een studiereis naar
Roemenië (24/8-6/9-1985).

1673

dec. '85

M.Sc.Dott.ssa S.Azzali

Greenness and Brightness formulae
applicable to east sesia and grande
Bonifica Ferrarese.

1674

dec. '85

W.C.J.P. Knap

Effecten van zuurbelasting op de
grondwaterkwaliteit van een pyriethoudende ondergrond.

1675

dec. '85

D. Slothouwer

Een samenvatting van de cursus over
kosten-baten onderzoek in Rieneck
W-Duitsland van 22/10 t/m 26/10'84.

1676

dec. '85

ir.P.J.M.v.Boheemen/
ing. H. Humbert

Beregening van grasland.
III. Meteorologische omstandigheden
op het proefveld (voorlopig verslag).

1677

dec. '85

ir. P.J.M. v.Boheemen/
ing. H. Humbert

Beregening van grasland.
IV. Berekening van de open waterverdamping en de potentiële evapotranspiratie op het proefveld Aver-Heino.

1678

dec. '85

J.G. te Beest

Hydrologisch bodemconstanten uit een
viertal pompproeven in het Zuidelijk
Peelgebied.

1679

dec. '85

ir. M.A.A.M. Berkelmans

Oogsten uit de volkstuinliteratuur
over omvang en diversiteit van het
verschijnsel.

1680

dec. '85

ir. A.C. Visser

Digitaliseren en plotten van kaarten
met een diverse inhoud.

1681

dec. '85

ing. E.P. Querner

User manual for program SIMCROP.

1682

jan. '85

drs. C.J. Ritsema

Invloed van de factor tijd op de
instelling van het CaC0 1 -evenwicht
aak van
in de bodem en op de afr
veldspaten.

1683

jan. '86

ing. H. Fonck

Stikstofuitspoeling op grasland in
afhankelijkheid van kunstmestgiften
beregening. II: Heino 1982/'83.

1684

jan. '86

ir. J.G. Wesseling

Een inleiding in de werking van
computer en tekstverwerker.

ing. H. Fonck

Stikstofconcentraties in bodemvocht
en grondwater onder grasland op
zandgrond in afhankelijkheid van
runderdrijfmest en kunstmestdosering
(4e onderzoeksjaar 1983/'84).

1685. jan. '86

1686

jan. '86

P. Bouter

De adsorptie van aromaten aan de
organische stof en lutum fractie
in grond.

1687

jan. '86

ir. G.J.A. Nieuwenhuis

De hydrologie op afstand in beeld
gebracht.

1688

jan. '86

H.F.P.M. Bosman

Oplosbaarheden en aktiviteitscoëfficiënten van apolaire organische
stoffen opgelost in water.
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1689 jan. '86 H.F.P.M. Bosma

Voor concentrering van apolaire
organische stoffen opgelost in water
in het ng/kg gebied met een eenvoudige purge-and-trap systeem, gevolgd
door off/line analyse m.b.v. capillaire gas chromatografie.

1690 jan. '86 ing. H. Fonck

Stikstofconcentraties in bodemvocht en
grondwater onder grasland op zandgrond
in afhankelijkheid van runderdrijfmest- en kunstmestdosering (5e onderzoeksjaar 1984/'85).

1691 jan. '86 ing. K.E. Wit

Hydrologisch onderzoek in het Zuidelijk
Peelgebied.

1692 febr.'86 ing. G.H. Reinds

Bewerking van gegevens uit de Cultuurtechnische Inventarisatie t.b.v de
toepassing van AGREVAL.

1693 febr.'86 J.K. Tamminga

A study of the water balance in the
Hamul test area in Egypt.

1694 febr.'86 ing. R. Kik

Het geautomatiseerd uitvoeren van een
economische evaluatie voor een met een
grafisch beelscherm getekend toedelingsplan.

1695 febr.'86 ir. P. Groenendijk

Onderzoek naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in
agrarische gebieden op de waterkwaliteit in natuurgebieden (deel 1 *
gebiedsbeschrijving en onderzoeksprogramma).

1696 mrt. '86 J.H. Spaans

Studie naar de invloed van leemlagen
in de ondergrond op de vochtvoorziening van gras en mais in een gebied
nabij Ruchpen (W-Brabant). De toepassing van Remote sensing technieken en
hydrologische modelberekeningen.

1697 mrt. '86 ir. D. Boels

Calculation of a farm irrigation
efficienty.

1698 mrt. '86 ing. P.C. Jansen

De beworteling van (half-) natuurlijke
vegetaties.

1699 mrt. '86 J. Harmsen

Optimalisatie van kolomkeus, eluenssamenstelling en detektie bij ionchromatografie van anorganische
anionen.

1700 apr. '86 drs. R.A. Barel

TESTOP: een FORTRAN programma voor
controle en bewerking van vegetatieopnamen.

1701 apr. '86 drs. R.A. Barel

Vegetatie-analyse met de computerprogramma's. DECORANA en TWINSPAN.

1702 apr. '86 J.Pankow/A.v.d.Toorn

Ontwerp meetopstelling voor de aanen afvoer van water en stoffen in het
boezemland Iveerstalblole.
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1703 apr. '86 ing. P.C. Jansen
1704 apr. '86 P. Thunnissen
1705 apr. '86 H. Fonck

1706 apr. '86 dr. J. Hoeks
ir. M.J. Jansen,
Grondmij., Zeist
ir. J.F. de Kreuk,
TNO, Delft
dr. W.M. Veerkamp,
IWACO, Rotterdam
ir. C.A. Zewald,
De Ruiter Milieutechnologie, Halfweg
1707 apr. '86 H. Fonck

1708 apr. '86 L.M. van de Berg

1709 apr. '86 M.J.
ir.
1710 apr. '86 M.A.
ir.
dr.

Ruiken
J. Steenvoorden
Abdel Khalik
C.J.W. Roest
P.E. Rijtema

1711 apr. '86 M.Sc. S. Azzali
1712 apr. '86 ir. M.R. Dijkema

1713 mei '86 drs. C.J. Ritsema

1714 mei '86 M.P. Mobach
K. Oostindie
1715 juni '86 ir. Th. Michels

TITEL
De potentiële verdamping van (half)
natuurlijke vegetaties.
Het gebruik van een interne standaard
bij meting van zware metalen.
Stikstofuitspoeling oo grasland in
afhankelijkheid van kunstmestgift
en beregening. III: Heino 1983/84
Landfarmingsonderzoek in Nederland
Workshop Biotechnologische bodemsanering 20-21 maart 1986 RIVM,
Bilthoven.

Stikstofconcentraties in bodemvocht
en grondwater onder grasland op
zandgrond in afhankelijkheid van
runderdrijfmest en kunstmest dosering
(3e onderzoeksjaar 1982/83).
De Haaglanden, gebied binnen de
stedelijke invloedssfeer. Deel IV.
Verschillen in stedelijke druk,
bedrijfsontwikkeling en verkaveling
aan de oostzijde van de Haagse
agglomeratie.
Organische stofgehalten in de ondergrond van het zuidelijke peelgebied.
Reuse of Drainaoe Water Model,
Calculation method real
evapotranspiration.
Matching the analysis of LANDSAT data
to user's requirements.
Indicatieve berekeningen van de
kwantitatieve effecten van wateraanvoer
en waterwinning in het gebied rond
Zundert (N-Br.) met het numeriek
rekenmodel GELGAM.
Formulation of a model describing
the weathering process of CaCO3 in
soils.
Video- en VAX-gebruik bij de produktiestudie voor grondverzet.
Schatting van de PSI-waarde van
wegverhardingen op grond van visuele
inspectie.
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Nr.
1716

Datum
juni '86

Steller(s)
ir. C.W.J. Roest

1717

juni '86

K. Oostindie

1718

juni '86

D. Slothouwer

1719

juni '86

ir. J.J.B. Bronswijk

1720

juni '86

J.P.T. Caris
L.L.F. Janssen

1721

juni '86

ir. J.G. Wesseling

1722

juli '86

J.R. Hofkamp

1723

juli '86

1724

juli '86

ir. C.W.J. Roest
dr. P.E. Rijtema
M.A. Abdel Khalik
dr. P.E. Rijtema
S. El. Guindi

1725

aug. '86

ir. J. van den Akker
ir. J.J.B Bronswijk

1726

aug. '86

A.H. Ryhiner
dr. J. Hoeks

1727

sept. '86

ing. G.H. Reinds

1728

sept. '86

ir. G.A. Oosterbaan

1729

sept. '86

ir. J. van den Akker

TITEL
Operational research in water and
salt management at Haryana
Agricultural University in India,
consultants report.
Een adresseersysteem. Aspecten van
Informatieverwerking. 52
Evaluatie van de waterbeheersingswerken in het studiegebied "De Monden".
Handleiding voor het bepalen van het
zwel- en krimpvermogen van een bodem.
Beeldverwerkingsmethodieken ten bate
van verdampingskartering en onderzoek
naar het effect van de peelrandbretjk
op het freatisch grondwater met
verdampingsbeelden.
Aspecten van informatieverwerking.53
Enkele command-procedures voor het
besturen van een aan de terminal gekoppelde printer en een hulp bij het
ontwikkelen van programma's.
Zand-betoniet mengsels als afdichtingsmateriaal voor vuilstortplaatsen.
Scriptie in het kader van een zesmaands
doctoraalvak Cultuurtechniek.
Reuse of Drainage Water Model
Calculation method of drainage water
and watertable depth.
ReCise of Drainage Water project.
Some aspects of crop salt tolerance
and water management.
Report of a visit to the "Institut
national de la Recherche Aoronomique".
(INRA) in Avignon and Versailles.
Onderzoek naar de bruikbaarheid van
Reuverse en Tegelse klei als afdichtingsmateriaal op afvalstortterreinen.
Beregeninos- en bevloeïngsmogelijkheden
in 1985.
Enkele actuele problemen bij
watervoorziening in de landbouw.
SOCOMO: Een model voor de berekening
van de spanningsverdeling en de
daaruit volgende verdichting van de
grond onder wielen. Deel 1: De
spanningsverdeling in de grond.
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Nr.

Datum

Steller(s)

TITEL

173O sept. '86 ing. J.B.H.M. van Gils Meten en verwerken van temperaturen.
ir . G.G.M. van de Valk
1731 sept. '86 drs. A.B. Pomper

Reisverslag van een bezoek aan IJsland.

1732 okt. '86 drs. C.J. Ritsema
ir. F. Bleimer

Formulas for activity coefficients
of individual ions.

1733 vervallen
1734 febr. '86 ing. J.B.H.M. van Gils Cultuurtechnische Inventarisatie
Alomene Beleidsvoorbereiding (CIAB).
Het vervaardigen van tabellen uit
bestanden in "CBS-formaat".
Aspecten van Informatieverwerking. 56
1735 okt. '86 ir. P.E.V. van Walsum Interactive comparative display system.
1736 okt. '86 ir. P. Groenendijk

Onderzoek naar de effecten van
wateraanvoer en peilveranderingen in
agrarische gebieden op de waterkwaliteit
in natuurgebieden. Deel 2: modellering
van twee-dimensionaal transport van
conservatieve stof in de verzadigde zone.

1737 apr. '86 J. Buitendijk

Het effect van peilverlaging en
compenserende maatregelen op de
grondwaterstand onder bebouwing
in de ruilverkaveling Voorne-Putten.

1738 okt. '86 ir. D. Boels

Reuse Drainage Water Project.
A simplified approach to calculate the
drainable quantity in irrigation
practice.

1739 okt. '86 drs. C.J. Ritsema

the development and behaviour of
(potential) acid sulfate soils
- a literature review -

1740 nov. '86 G.J. Veerman

Vochtkarakteristieken van het
PAGV-proefveld ten behoeve van
het restwarmte-project.

1741 dec. '86 ing. H.A.F. Kramer

Onderzoeksveranderingen in het grondwaterregime rondom het toekomstige
Zoommeer. c.a. Gegevensverwerking 1985.

Uit- en afspoeling van fosfor en
1742 nov. '86 L.F. Nijboer,
Vakgroep Gezondheids- stikstof afkomstig van bemesting in
techniek en waterbe- de landbouw. De berekening door middel
heersing, T.H., Delft. van analyse van debieten en
stoffenvrachten in beekgebieden.
1743 nov. '86 ir. R.F.A. Hendriks

Onderzoek naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in agrarische
gebieden op de waterkwaliteit in
natuurgebieden. Deel 4: Enkele hydrologische, bodemfysische en bodemchemische
parameters uit twee SWNBL proefgebieden.
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Nr.

Datum

Steller(s)

Titel

1744

nov.

'86

ing. H.A. v. Kleef,
ing. H. de Hartog,
Provincie Gelderland,
Dienst Landinrichting
en Landbouw,
Afd.Landbouw en
Ruilverkaveling

Landbouwkundige beschrijving van de potentiële industriezandwinningsgebieden in
Gelderland

1745

nov.

'86

ing. E.P.Querner

User's manual for groundwater model
SIMGRO (FEMSATP)

1746

nov.

'86

ing. E.P. Querner

Simulation of flow in surface water
systems

1747

dec.

'86

ir. P.I.W. Adriaanse

Het natuurgebied en zijn hydrologische
situatie: Beschrijving en effectbepaling
van ingrepen

1748

dec.

'86

J.R. Maassen

Enkele mogelijkheden van de OCÉ tekstverwerkende apparatuur en de communicatie met
VAX-computers

1749

dec.

'86

J. Buitendijk

Oppervlakte afvoer gedurende 1951 t/m 1985
van twee bodemprofielen in het stroomgebied van de Lunterse Beek

1750

jan.

'87

P. v.d. Horst

De invloed van gradatie en leemgehalte op
vochtretentie, doorlatendheid en stabiliteit van zand voor toplaagconstructie van
trainingsvelden

1751

jan.

'87

ing. K.E. Wit,
ing. H.T.L. Massop,
J.G. te Beest en
M. Wijnsma

Hydrologische en bodemfysische parameters
in de omgeving van het hoofdkanaal van de
Twenthekanalen (Traject Eefde-Lochem)

1752

dec.

'86

ir. P.J.M. v. Boheemen, Beregening van grasland
IV. Berekening van de open waterverdamping
ing. H. Humbert en
en de potentiële evapotranspiratie op
B.J. v.d. Broek, B.Sc.
het proefveld Aver-Heino

1753

jan.

'87

P.B. Roeters

Determining soil moisture conditions of
salt crusis by using landsat TM Data
A qualiitative and quantitative approach

1754

jan.

'87

ing. A.J. Oosten

Het maken van grafieken op de calcomp
plotter met behulp van de procedure plot

1755

jan.

'87

J.R. Maassen

BASISCI
Een gegevensverwerkend systeem voor het
bouwen van basisbestanden t.b.v. de Cultuurtechnische Inventarisatie Nederland
Deel I: Systeembeschrijving
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Nr.

Datum

1756

jan.

1757

jan.

1758

Steller(s)

Titel

'87

ir. C.G.J. v. Oostrom

Ontwikkeling van de landbouwstructuur

'87

A.E. Boekhold

Biologische reiniging van met olie verontreinigde grond
Verslag van een onderzoek naar de afbraak
van olie in grond

febr. '87

ing. Th.G.V. v.d.
Heijden

Landbouwgebonden vrachtverkeer - verkenning
en onderzoeksvoorstel -

1759

jan.

'87

A. Boekhold

Afbraak van olie en oliekomponenten door
mikro-organismen
Verslag van een onderzoek naar de afbraak
van o.a. naftaleen door een reinkulture

1760

jan.

'87

ir. H.J.G.A. Limpens
en drs. L.J. Locht

Directe kosten m.b.t. de natuurterreinen
in de Zuid Peel Studie

1761

dec.

'86

ing. G.F.P. IJkelenstam Volkstuinen in Nederland: omvang, lokatie
en beleid

1762

febr. '87

J.R. Maassen

Gebruikershandleiding
Deel II.

1763

febr. '87

E. Westerveld

Een juiste bemonsteringsmethode voor de
bepaling van bicarbonaat in grondwater

1764

febr. '87

M.Sc. Dott. ssa
S. Azzali

The contribution of landsat data to water
management in two Italian irrigation districts

1765

febr. '87

A. v.d. Toorn en
J. Pankow

Invloed van nitrificatieremmers bij bouwland op zandgrond op de kwaliteit van het
grondwater Droevendaal, 1985/'86

1766

febr. '87

S.T. Abdel-Gawad

Application of on-farm irrigation efficiency approach

1767

maart '87

dr. Ph. Hamaker en
ing. G. Slijkhuis

Grondontsmetting met methylbromide, uitspoeling en drainwaterdebiet in het Westlandse Glastuinbouw

1768

maart '87

M.J. Hoogendam

Het gebruik van een interne standaard bij
meting van zware metalen (vervolg op nota
1704)

1769

maart '87

J.S. Boerma

Vertragingen door ontmoeten en inhalen van
verkeer op plattelandswegen

1770

maart '87

dr. J. Hoeks en

Onderzoek naar de uitvoerbaarheid van
bovenafdichting op afvalstortterreinen
Deelrapport 4: Modelberekeningen m.b.t. de
waterbalans van de proefvelden
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Nr.

Datum

Steller(s)

Titel

1771

maart '87

M.H. Tax

De mosvegetatie in natte graslanden als
indicator voor landschapsecologische relaties via het grondWater
Een verkennend onderzoek in het CRM-reservaat 'Groot Zandbrink'

1772

maart '87

drs. C.J. Ritsema

Important ions ánd ion-pairs in solutions
of acid sulfate soils and the influence of
the Redoxpotential, CO2 pressure and acidity on their actual concentrations

1773

maart '87

A.W.J.M. Nass

Interpretatie van thermische video-opnamen
van mais bij diverse bodembedekkingsgraden

1774

april '87

P. Groenendijk

Onderzoek naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in agrarische
gebieden
Deel 3: EPIDIM, een chemisch evenwichtsmodel met adsorptie, verwering en
neerslag van calciet

1775

april '87

ing. K.E. Wit/ing.
H.T.L. Massop/
M. Wijnsma/J.G. te
Beest

Waterbalansonderzoek Maarsseveensche
Plassen

1776

mei

'87

ir. Th. Michels/
dr. C.F. Jaarsma,
Vakgr. Cult.techn.)

Buitenlandse ontwikkelingen in het onderzoek rond plattelandswegen

1777

mei

'87

ing. Th.G.C. van der
Heijden

Marktverkenning verkeersregistratie-apparatuur

1778

maart '87

ing. J.G.S. de Wilde/
ing. J. Florax

Produktierelaties voor kettinggravers bij
drainaanleg op zavel.
Versie 2 - 23 juni 1987

1779

april '87

F. Bransen

Adsorptie van de organische microverontreinigingen benzeen, tolueen en xyleen in
Eerdgrond.
Het effect van microbiologische actviteit
op adsorptie

1780

april '87

dr. E.G.M. Dessing/
M. van Staveren

Sorteer: programmapakket voor het werken
met richtdoelen, uitgangspunten en maatregelen (RUM) bij toepassing van de
methode BASALT

1781

april '87

drs. C.J. Ritsema

Phosphorus cycling in agricultural areas

1782

juni

drs. J. Harmsen

Ion chromatography of inorganic anions.
The effect of eluent composition and
column choice using indirect UV detection
and columns based on silica

'87
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Nr.

Datum

1783

mei

1784

Steller(s)

Titel

'87

G.J. Veerman

Waterretentie-metingen volgens de drukevenwicht-methode

mei

'87

W. Hamminga

Gebruikershandleiding oor het inductief
gekoppeld plasma/atomaire emissie spectrofotometer (ICP/AES)

1785

mei

'87

J.H.A.M. Steenvoorden
W. van Doorne
A.M.H. van Heesen

Bijdrage vanuit de landbouw aan de
Stikstof-, fosfaat- en chloridebelasting
van het oppervlaktewater in zes afwateringsgebieden in de Zuidelijke Peel (per.
okt.1981-okt.1983)

1786

mei

'87

J. Halbertsma/Czeslaw
Przybyla/A. Jacobs

Application and accuracy of a dielectric
soil water content meter

1787

maart '87

A. van den Toorn/
J. Pankow

Onderzoek naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in agrarische
gebieden op de waterkwaliteit in natuurgebieden. Deel 6. In 1986 bepaalde waterkwantiteits- en waterkwaliteitsparameters
in de 2 SWNBL proefgebieden

1788

mei

'87

E. Westerveld

Good laboratory practice toegepast op
ICP-analyses

1789

juni

'87

R. Kik

Digitaliseren van kaarten met een Tektronix 4957 tablet, aangesloten op een Tektronix 4111 grafische kleurenterminal

1790

juni

'87

ir. L. Fransen/
ir. C.H. Schrandt

Volkstuinen, een aanzet tot detailonderzoek naar de particuliere verhuur

S. Azzali

General features of agriculture in Zambia

1791
1792

juli

'87

W.J. den Engelse

De verkeersonveiligheid op wegen met een
snelheidslimiet tot 80 km/uur en lager
buiten de bebouwde kom

1793

juli

'87

ir. E.A.J.M. v/d
Boogaard/dr.ir. J.
Hoeks

Onderzoek naar milieu-effecten en evaluatie van milieutechnische maatregelen
betreffende de regionale stortplaats
Linne/Montfort

1794

juli

'87

H. Kuipers

Toepassing van Landsat thematic mapper
opnamen ten behoeve van een waterbalansstudie in de Nijldelta

1795

aug.

'87

H.M.J. van der Helm

Niet-lineaire programmering met behulp
van MINOS en GEMINI. Een verslag van vier
maanden stage op het ICW
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Nr.

Datum

1796

aug.

1797

Steller(s)

Titel

'87

ing. C. Ploegman/
dr. Ph. Hamaker/
A.M.H. van Heesen

Resultaten van het substraatonderzoek met
tomaat in 1984 en 1985. Een experiment
onder geconditioneerde klimaatomstandigheden met vier verschillende chlorideconcentraties in het druppelwater

aug.

'87

J. Pankow/
A. van den Toorn/
dr. J. Hoeks

Milieu-effecten van papierslibtoediening
op landbouwpercelen in de gemeente
Apeldoorn
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht
van de Directie Natuur, Milieu en Fauna
(Min. Landbouw en Visserij)

1798

aug.

'87

G.J. Veerman

Water- en luchtdoorlatendheid van kunststofslangen

1799

aug.

'87

ir. J.H.A.M.
Steenvoorden

Nitraatgehalten in grond- en oppervlaktewater van een intensief rundveehouderijbedrijf in relatie tot de hydrologische
situatie.
Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 48

1800

aug.

'87

W.H.J. Beltman

Simulatie van de stikstofhuishouding van
beregend grasland

1801

aug.

'87

ing. K.E. Wit

Wateraanvoerbehoefte Zuidhollandse eilanden en waarden
(peilbeheersing en bestrijding van de
verzilting

1802

sept. '87

ing. P.C. Jansen en
G.J. Veerman

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van de gronden in 'De
Veenkampen'

1803

sept. '87

ir. J.J.H. van den
Akker

Onderzoek in West-Duitsland op het gebied
van de bodemverdichting.
Verslag van een studiereis

1804

sept. '87

ir. J.H.A.M.
Steenvoorden

Agricultural practices to reduce nitrogen
losses via leaching and surface runoff

1805

sept. '87

P.M.A. Klinkers/
ir. A. van Hoorn

Druktebeleving van fietsende recreanten.
Een onderzoek op plattelandswegen in de
omgeving van Zwolle

1806

sept. '87

dr. P.J.T. van
Bakel

Samenvatting van geohydrologische inventarisaties uitgevoerd in of nabij de
Onner- en Oostpolder in de gemeente Haren
(Groningen)

1807

sept. '87

J.M.P.M. Peerboom

Aanpassingen aan het model SWATRE t.b.v.
de simulatie van het gedrag van zwellende
en krimpende kleigronden
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Nr.

Datum

Steller(s)

Titel

1808

sept. '87

T. van Erpers
Roijaards

Een onderzoek naar enige bodemtechnische
faktoren bij de bezanding van bloembollengronden in Noord-Holland

1809

nov.

'87

R.F.A. Hendriks/
ir. P. Groenendijk

Onderzoek naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in agrarische
gebieden op de waterkwaliteit in natuurgebieden
Deel 5. Micro--kolomexperimenten ter bepaling van adsorptie-isothermen en ter
verificatie van het model EPIDIM met
bodemmonsters uit de Tondense heide

1810

jan.

'88

ir. P. Groenendijk

Onderzoek naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in agrarische
gebieden op de waterkwaliteit in natuurgebieden.
Deel 8. STRELIN, een computerprogramma
voor de berekening van stroomlijnen,
potentialen en verblijftijden

1811

jan.

'88

ir. P. Groenendijk/
drs. C.J. Ritsema

Onderzoek naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in agrarische
gebieden op de waterkwaliteit in natuurgebieden

1812

okt.

'87

ing. G. Slijkhuis/
dr. Ph. Hamaker

Chlorideconcentraties van de kwel op
Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en in
de Hoekse Waard

1813

okt.

'87

ing. J.G.S. de Wilde
R. Wiebing/ ir. D.
Boels

Kwaliteitsaspekten grondwerk I. Verdichting na grondtransport ('87) van rij- en
werkstroken op zavel in de ruilverkaveling Stedum-Loppersum

1814

nov.

'87

ir. P.E.V. van Walsum

Decision support system for regions with
intense agriculture: documentation of
simplified models and software
Part A - Models

1815

nov.

'87

ing. G. Slijkhuis/
dr. Ph. Hamaker

Water- en zouthuishouding voor twee
gebieden op Goeree-Overflakkee tijdens de
zomerperioden van 1981 en 1982

1816

nov.

'87

R. Dijk/ D. van Eick
(Menenti)

Remote sensing. Een vergelijking van
LANDSAT- en TM-beelden van Mendoza met
behulp van textuuranalyse en classificatie

1817

nov.

'87

Marleen Hovens

De verkeersonveiligheid van fietsers en
bromfietsers op plattelandswegen

•
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Nr.

Datum

1818

nov.

1819

Steller(s)

Titel

'87

ing. E. Meijer

Steekproefgegevens ten behoeve van de
herziening van de plattelandswegennota

nov.

'87

dr. A.L.M. van Wijk/
drs. C.J. Ritsema/
ir. J.J.B. Bronswijk

Acid sulphate soils. Modelling of physical and chemical processes.
Report of an introductionary mission to
the counterpart institutes CSR-Bogor and
BARIF-Banjarbaru and the tidal swamp area
of Pulau Petak, South Kalimantan,
Indonesia

1820

nov.

'87

drs. J. Harmsen

Gedrag microverontreinigingen in grondwater

1821

nov.

'87

ir. J.J.B. Bronswijk/
drs. C.J. Ritsema

Modelling physical and chemical processes in acid sulfate soils.
Analysis of important paramete:s and
first outline of simulation model

1822

nov.

'87

drs. J. Harmsen

Van voorinformatie tot normen voor
monsternemingstrategie bij bodemverontreiniging

1823

dec.

'87

M. Pennings/
drs. J. Harmsen/
drs. M. van Leeuwen

Bepaling van het gehalte aan niet vluchtige koolwaterstoffractie afkomstig van
minerale olie met behulp van gaschromatografie en infrarood-spectrofotometrie

1824

dec.

'87

M. Pennings

De invloed van kolomkeuze en de wijze van
integreren bij de gaschromatografische
bepaling van 'minerale olie'

1825

dec.

'87

ir. J.H.A.M. Steenden/ G.J. Drijvers
A. de Jager/R. Soede

Een oriënterend onderzoek naar de invloed
van bemesting in een grove den opstand op
de grondwaterkwaliteit (bosbemestingsproef Harderwijk)

1826

dec.

'87

ing. H. Fonck

Stikstofuitspoeling op grasland in afhankelijkheid van kunstmestgift en beregening. IV: Heino 1984/85

1827

dec.

'87

ing. K.E. Wit/
ing. H.TH.L. Massop/
J.G. te Beest

Berekening van een toename van de kwel en
de Cl-, N- en P-belasting in de Wogmeer
als gevolg van een polderpeilverlaging

1828

dec.

'87

S.H.M. van der Hulst/
dr. J. Hoeks

Effecten van de vuilstortplaats "Dukenburg" op het natuurreservaat "De Bruuk"
in Groesbeek

1829

jan.

'88

ing. R. Kik

Digitaliseren van kaarten met een CALCOMP
9100 digitizer, aangesloten op een tektronix 4207 grafische kleurenterminal
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Nr.

Datum

1830

jan.

1831

Steller(s)

Titel

'88

dr. R.A. Feddes
dr. A.L.M. van Wijk

Verslag van een studiereis naar de usa
(29 november - 18 december 1987)

dec.

'87

dr. M. Menenti/
ing. W.G.M.
Bastiaanssen

Preliminary resuits of first field experiments in the Quattara depression, western desert of Egypt

1832

febr.

'88

W.J. Droesen/
A.M. van Lieshout

Toepassingsmogelijkheden van Remote
Sensing in de voorbereidingsfase van een
landinrichtingsproject

1833

dec.

'87

ing. J.G.S. de Wilde
ing. J. Florax

Produktierelaties voor sleufloos
draineren (v-vormige ploeg) op zware klei

1834

febr.

'88

N.M.M. de Wit

De invloed van verschillende bodemparameters op de indringingsweerstand van
zandgrond

1835

march '88

drs. C.J. Ritsema,
ir. J.J.B. Bronswijk
and ir. K. Nugroho

Proposal for column experiments to study
physical and chemical processes in acid
sulfate soils at the Barif-Institute,
Banjarbaru, South Kalimantan, Indonesia

1836

febr.

'88

dr. E.G.M. Dessing/
K.E.J.G. Jansen

Het beleid uit de groene structuurschema's voor landinrichtingsprojecten in
voorbereiding
Richtdoelen, uitgangspunten. maatregelen
(RUM) en overige coderingen volgens de
methode BASALT

1837

jan.

'88

drs. A.B. Pomper

De relatie tussen de geologische geschiedenis en de geohydrologische situatie
enerzijds en de chemische samenstelling
anderzijds, in het lage deel van Nederland

1838

jan.

'88

J.H.A.M. Steenvoorden

Verliezen van fosfaat vanuit landbouwgrond

1839

jan.

'88

J.G. te Beest

Onderzoek naar de veranderingen in het
grondwaterregime rondom het toekomstige
zoommeer c.a.

1840

jan.

'88

Ir. P. Kabat
Prof. J. Ben-Asher

Prospects adn needs for water harvesting
in North Cameroon
A report of the mission
(1.12.1987-16.12.1987)

1841

febr.

'88

P.A. van Capelleveen

Aspecten van informatieverwerking 58
Het werken met MS-DOS

1842

febr. '88

K. Oostindie/
dr. P.J.T. van Bakel

Gebruikershandleiding van het model voor
peilbeheer HYMUST

01›

NOTA/NOTAL

Nr.

Datum

1843

mrt.

1844
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Steller(s)

Titel

'88

ing. H.T.L. Massop/
M. Wijnsma

Kanaalbodemweerstand voor en na ontgraving
in verband met uitbreiding van afmeergelegenheid bij Eefde

mrt.

'88

J. Pankow/
A. van den Toorn

Invloed van Nitrificatieremmers bij bouwland op zandgrond op de kwaliteit van het
grondwater Droevendaal 1986/1987

1845

mei

'88

J. Pankow/
A. v.d. Toorn

Onderzoek naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in agrarische
gebieden op de waterkwaliteit in natuurgebieden
Deel II. In 1987 bepaalde waterkwantiteits- en waterkwaliteitsparameters in de 2 SWNBL proefgebieden

1846

febr. '88

dr. M. Menenti

Hydrological aspects of Mendoza-Argentina
Satellite Images and Numerical Modelling

1847

febr. '88

ir. J.H.A.M.
Steenvoorden/
P. Loveland

Quantification of N-fluxes in the rootzone

1848

febr. '88

ing. J.G. Kroes

ANIMO Version 1
User's guide

1849

mrt.

'88

ir. J.H.A.M.
Steenvoorden

Vermindering stikstofverliezen naar
Grond- en oppervlaktewater

1850

mrt.

'88

ir. A.H. de Bruin/
G.P.A. Budde

Openluchtrecreatievoorzieningen in
ruilverkavelingen

1851

febr. '88

ing. J.B.H.M. van Gils ASPECTEN VAN INFORMATIEVERWERKING 60
User's guide of the HANDY Instruction
System

1852

apr.

'88

ir. J.W. Righolt

De toepassing van Agreval op de verkavelingsproblematiek van melkveehouderijen.
Keuze van bedrijfsopzet, bedrijfsvoering
en produktieniveau

1853

apr.

'88

ir. J.W. Righolt

Bedrijfstechnische en bedrijfseconomische
aspecten van ontwatering en beregening van
grasland

1854

febr. '88

ing. W.G.M.
Bastiaanssen

Diurnal variation of bare soil reflectance

1855

mrt.

A. v.d. Toorn/
ir. K. Nugroho/
drs. J. Harmsen

composition of water samples from column
experiments
Penuntun analisa bahan cair/larutan dari
percobaan kolom

•
•

010

'88

NOTA/NOTAL

Nr.

Datum

1856

mrt.

1857
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Steller(s)

Titel

'88

ir. E.A.J.M. v.d.
Bogaard

Sanering van bodems, verontreinigd met
gechloreeerde koolwaterstoffen
- een probleemverkenning

mrt.

'88

S. Boorsma

Evaluatie wegenplan Driebruggen.
- Beproeving van een nieuwe methode -

1858

mrt.

'88

dr.
ir.
dr.
ir.
dr.

Modelling soil water dynamics in the
unsaturated zone: State of the Art

1859

mrt.

'88

P.M.A. Klinkers

Enige toepassingservaringen met de methode van meerdimensionaal ontvouwen in het
openluchtrecreatie-onderzoek

1860

febr. '88

B. ten Cate/
A.F.M. Schoots

Verklaring van afkortingen die op het
Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding regelmatig gebruikt
worden

1861

mrt.

ing. J.B.H.M. v. Gils

ASPECTEN VAN INFORMATIEVERWERKING 61
'Kolommenformaat', een gegevens-verwerkend
systeem

1862

april '88

ing. P.C. Jansen

Atmosferische depositie en de gevolgen
voor de kwaliteit van het grondwater onder
een naald- en een loofbos in de Gelderse
Vallei

1863

apr.

'88

A. v.d. Toorn/
ir. K. Nugroho/
drs. J. Harmsen

Methods for the determination of chemical
composition of water samples from column
experiments
(English and Indonesian version)

1864

apr.

'88

ing. E.P. Querner

Berekening doorspoelbehoefte voor GoereeOverflakkee en Voorne-Putten voor bestrijding verzilting

1865

mei

'88

drs. J. Harmsen/
J. Pankow

Milieurisico's van een asfaltbitumen-verontreiniging op de lokale haringkavel te
Boskoop

1866

apr.

'88

W.P.A. v. Deursen

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van warmtebeelden voor het opsporen
van kwelplaatsen in het Noorderpark

1867

apr.

'88

drs. A.B. Pomper

Hydrochemisch onderzoek in het Zuidelijk
Peelgebied, deel II
Projectgroep Zuidelijk Peelgebied 49

1868

mei

'88

P. Bouter

Fotometrische bepaling van het gehalte
aan aluminium bij hoge ijzerconcentraties

'88

R.A. Feddes/
P. Kabat/
P.J.T. van Bakel/
J.J.B. Bronswijk/
J. Halbertsma

NOTA/NOTAL

Nr.

Datum

1869

mei

1870

mei
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Steller(s)

Titel

'88

ir. J.H.A.M.
Steenvoorden/
drs. A.B. Pomper

Stikstofgehalten in grond- en oppervlaktewater van de zuidelijke Peel

'88

ing. H. Fonck

Gevolgen van beweiding op zandgrasland
voor de nitraatverliezen door uitspoeling
(Achterberg 1985 - 1987)

1871

febr. '88

drs. J. Vreke

Beslissing ondersteunend systeem voor het
regionaal waterbeheer: methode voor de
toetsing van de haalbaarheid van de gegenereerde veranderingen in de Landbouw

1872

mei

'88

drs. J. Vreke

Het waterverdelingsvraagstuk in het kader
van het project 'Waterbeheer midden en
oostelijk Brabant': De opzet van het verdelingsmodel.

1873

mei

'88

drs. J. Vreke

A simplified optimisation procedure for
the distribution of water over subregions
in the 'Reuse Drainage Water Project'

1874

juni

'88

ir. P.A. Adriaaanse

Lokale waterhuishouding en stikstofhuishouding in een beekdal van de Dommel: toepassing van de modellen WATBAL en ANIMO

1875

juni

'88

G. Jesse

Onderzoek naar de geschiktheid van natuurlijke materialen voor afdichting van vuilstortplaatsen

1876

juni

'88

ir. R.F.A. Hendriks

Onderzoek naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in agrarische
gebieden op de waterkwaliteit in natuurgebieden
Deel 10: Berekening van de regionale
grondwaterstroming in het gebied
rondom de Tondense heide met
behulp van het model SIMGRO

1877

juli

'88

G.J. Carsjens

Bodemtechnisch onderzoek naar de effecten
van bezanding van bloembollengronden en
simulatie van bezandingen met het numeriek
model flowex

1878

juni

'88

ing. P.C. Jansen

Onderzoek naar de bodem en de waterhuishouding in het natuurreservaat 'Het
Meeuwenkampje'

1879

sept. '88

ing. G.F.P. IJkelenstam/De Vierde Nota Ruimtelijke ordening
dr. E.G.M. Dessing
Deel a: Beleidsuitspraken over de
landelijke gebieden

NOTA/NOTAL

Nr.

Datum

1880

juni

1881
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Steller(s)

Titel

'88

dr. J. Hoeks

Grondwaterkwaliteit in relatie tot
Grondwaterstroming
PHLO-cursus Waterkwaliteit Landelijke
Gebieden

juni

'88

ing. P.A. van
Capelleveen

Aspecten van informatieverwerking 62
Themakaarten voor de Cultuurtechnische
Inventarisatie met behulp van ARC/INFO

1882

juni

'88

drs. C.J. Ritsema

Research on acid sulphate soils

1883

juni

'88

ir. R.F.A. Hendriks

Concept Nota
Effecten van aanvoer van gebiedsvreemd
water op de waterkwaliteit in een
kwelgebied
Deel 1: Onderzoeksplan, keuze en
beschrijving van de proefgebiedin

1884

juli

'88

ing. K.E. Wit/
J.G. te Beest/
ing. H.Th.L. Massop

Berekening van de wegzijging uit het
hoofdkanaal van de Twenthekanalen
(traject Eefde-Lochem)

1885

juli

'88

ir. J.H.A.M.
Steenvoorden/
G.J. Drijvers/
A. de Jager/R. Soede

Uitspoeling van enkele nutriënten onder
een grove den opstand op verschillende
afstanden van een kippenhouderij

1886

juli

'88

S. Tamari

"KH/KH directory": A directory of Fortran
programs for the calculation of soil
hydrolic properties
(User Manual)

1887

juli

'88

S. Tamari

Comparison of two procedures for the
determination of soil hydraulic properties: An instantaneous profile method and
a nonlinear parameter estimation method
Part I: Theory

1888

juli

'88

S. Tamari

Comparison of two procedures for the
determination of Soil hydraulic properties: An instantaneous profile method and
a nonlinear parameter estimation
Part II: Numerical simulation of the
experiments

1889

juli

'88

S. Tamari

Comparison of two procedures for the
determination of soil hydraulic properties: An instantaneous profile method and
a nonlinear parameter estimation method
Part III: Numerical experiments

NOTA/NOTAL

Nr.

Datum

1890

juli

1891
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Steller(s)

Titel

'88

S. Tamari

Comparison of two procedures for the
determination of soil hydraulic properties: An instantaneous profile method and
a nonlinear parameter estimation method
Part IV: Experimental data

juli

'88

ing. H. Fonck

Invloed van een nitrificatieremmer op de
nitraatuitspoeling uit runderdrijfmest
onder zandgrasland
(Droevendaal 1986/1987)

1892

juli

'88

P. Bakkers/
M. Pennings

Onderzoek naar invloed van tensiometerpotjes op de samenstelling van bodemvochtmonsters
ICW - Wageningen

1893

aug.

'88

dr. A.F.M. Schoots/
ing. B. ten Cate

Publiceren op een onderzoeksinstelling als
het Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding

1894

aug.

'88

G.J. Carsjens

Onderzoek naar de betrouwbaarheid van het
meten van gronddrukken met drukcellen

1895

aug.

'88

ing. J.B. Sprik/
ing. R. Kik

Een flexibele clustering van bij kavelinrichting uit te voeren werkzaamheden

1896

sept. '88

ing. E. v. Rees
Vellinga/
ing. H.T.L. Massop/
H. te Beest

Enkele geohydrologische eigenschappen
van het zuidelijk gedeelte van de provincie zuid-holland
Werkgroep Zuid-Holland VI

1897

okt.

'88

ir. P. Kabat/
J. Ben-Asher

Prospects and needs for water harvesting
in North Cameroon

1898

juli

'88

D. Slothouwer

Het bodemgebruik in 1983 en 2000 in
Zuidelijk Zuid-Holland

1899

okt.

'88

ir. R.F.A. Hendriks

De agrarische structuur in het studiegebied Herkenbosch-Vlodrop

1900

okt.

'88

ing. Th.G.C. v.d.
Heijden

Informatiesysteem wegen Landinrichting
(ILW)
Gebruikershandleiding voor kaartvoorbereiding en gegevensverzameling

NOTA/NOTAL
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Nr.

Datum

Steller(s)

Titel

1901

sept. '88

drs. C.J. Ritsema/
ir. K. Nugroho/
ir. J.J.B. Bronswijk

Set up of field experiments to study
physical and chemical processes in acid
sulfate soils in the Pulau Petak Area,
South-Kalimantan, Indonesia

1902

sept. '88

ing. E.P. Querner

Program manual for groundwater model
SIMGRO

1903

sept. '88

ing. E.P. Querner

Data management program for groundwater
and surface water

1904

okt.

'88

T.H.M. Bukx

Vergelijking van een TM-beeld met een
geologische- en bodemkaart
- Een toepassing van Erdas en ARC/INFO -

1905

okt.

'88

drs. L.J. Locht/
V.d. Maarel

Waterschapslasten;
Praktijkproblemen bij EKWO

1906

sept. '88

G. Bakema

De invloed van de zuigspanning en het
vochtgehalte op de sterkteparameters en de
deformaties in zandgronden

1907

okt.

'88

dott. ssa. S. Azzali

Analysis of crop production in Zambia with
the HELP of remote sensing, meteorological
data and mathematical models

1908

okt.

'88

ir. H. de Brouwer

Bepaling van droogtegevoeligheid met
behulp van remote sensing en het hydrologische model SWATRE

1909

nov.

'88

dr. E.G.M. Dessing/
ir. R. v. Lammeren

Informatiesystemen en planvoorbereiding in
de ruimtelijke planning

1910

nov.

'88

R. Wiebing/
ir. D. Boels

Leeflaag constructies op havenslib-depots
Een kolommen experiment

1911

nov.

'88

ing. H.T.L. Massop/
B.J. Bles

Onderzoek naar het effect van een bronnering op de vochtvoorziening van gras in de
omgeving van susteren

1912

nov.

'88

ir. W. Beekman/
dr. P.J.T. v. Bakel/
G. Nijhof

Ontwikkeling en toepassing van het simulatiemodel SWW als begeleidingssysteem voor
het kwantitatieve oppervlaktewaterbeheer

1913

nov.

'88

M. Pennings

PC-gebruik op het waterkwaliteitslaboratorium

1914

dec.

'88

ing. W.G.M. Bastiaansen New empirical aspects of the Bowen-ratio
energy balance method
A study of evaporation losses in arid
regions

NOTA/NOTAL
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Nr.

Datum

1915

nov.

1916

141

Steller(s)

Titel

'88

dr. Ph. Hamaker

Kwaliteit oppervlaktewater binnen delfland
als gietwaterbron voor de glastuinbouw in
de periode 1982 t/m 1986

nov.

'88

R. Wiebing

Bodemtechnische mogelijkheden voor het
opheffen van verdrassingsschade langs het
hoofdkanaal van de Twente kanalen, kanaalgedeelte Eefde-Lochem

1917

nov.

'88

ir. J.J.B. Bronswijk/
ir. K. Nugroho/
dr. A.L.M. van Wijk

Third mission report.
Modeling component

1918

nov.

'88

A. v.d. Toorn

Acid sulphate soils, modelling of physical
and chemical processes.
Report on a laboratory installation and
In-service training mission to
South-Kalimantan

1919

dec.

'88

C.J M. Konsten/
Supardi Suping/
Ida Bagus Aribawa/
ir. J.J.B. Bronswijk/
drs. C.J. Ritsema/
ir. K. Nugroho/
ing. D.M. Bakker/
P. Bouter

Interim results column experiments
Wageningen/Banjarbaru

1920

dec.

'88

ir. P.E.V. v. Walsum

SLAPP
Versie 1.0: Een rekenprogramma voor het
genereren van bemestingsscenario's
(betreffende dierlijke mest en stikstofkunstmest) ten behoeve van milieu-effectonderzoek

1921

dec.

'88

ing. D.M. Bakker

Doorbraakcurven in onderzoek aan drainageomhullingsmaterialen

1922

dec.

'88

ir. Th. Michels/
ing. E. Meijer

Onderzoek probleemsituaties 80 km/u-wegen,
fase 2;
le tussenrapportage: kwantitatieve analyse

1923

dec.

'88

J.G. te Beest

Onderzoek naar de veranderingen in het
grondwaterregime rondom het toekomstige
Zoommeer c.a.
Gegevensverwerking 1987

1924

dec.

'88

ir. A.M. van Lieshout

Gebruik van remote sensing bij het localiseren van kwel nabij het Twenthekanaal

NOTA/NOTAL

4'
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Nr.

Datum

Steller(s)

1925

dec. '88

J. Pankow/A. v.d. Toorn Onderzoek bescherming waterwingebieden
Deelrapport 1: Analyse van de waterkwaliteit van het ruwwater en de bestaande
observatiebuizen van de drinkwaterwingebieden 't Klooster en Eerbeek in de
provincie Gelderland

1926

dec. '88

J. Beuving/
ir. J.J.B. Bronswijk

Plasvorming in klei-op-veen graslandpercelen in Friesland

1927

dec. '88

ir. Th. Michels/
ing. E. Meijer

Onderzoek probleemsituaties 80 km/u-wegen,
fase 2.
2e Tussenrapportage: kwalitatieve analyse

1928

dec. '88

dr. A.L.M. van Wijk/
ir J.J.B. Bronswijk

Verslag van een studiereis naar de
universiteit van Debrecen, Hongarije
(22 - 26 augustus 1988)

1929

jan. '89

P. Bakkers

Een LOTUS-123 programma voor de controle
van de analyses van macro-componenten in
water met behulp van de ionenbalans en het
elektrisch geleidingsvermogen

1930

dec.

ir. J.W. Bakker/
ing. W.B. Verhaegh

Lucht- en waterhuishouding in en rond
horizontaal funderingshout.
Bijdrage aan een onderzoek door het
Houtinstituut T.N.O. op het gebied
van schimmelaantasting van horizontaal
funderingshout

1931

dec. '88

Bart van den Hurk/
Gerard Nieuwenhuis/
Henk de Bruin

Invloed van de
temperatuur en
relatie tussen
verdamping.
Een aanpassing

'88

Titel

berekening van de luchtluchtvochtigheid op de
gewasopwarming en gewasvan het TERGRA-model

1932

dec. '88

A.J. Verschoor/
F.N. Scheffer/
ir. E.A.J.M. v.d.
Bogaard/
dr. J. Hoeks

Biologische reiniging van grond vervuild
met pentachloorfenol volgens de landfarming-methode.
voortgangsrapportage eerste onderzoeksjaar

1933

dec. '88

dr. Ph. Hamaker

Invloed van wateraanvoer voor peilbeheer
vanuit het Brielse Meer tegenover aanvoer
via Rijnland op chloride- en Zouthuishouding van Hoogheemraadschap van
Delf land

1934

dec. '88

F.A. van Rest

Een kostenmodel voor de ophoogzandvoorziening

NOTA/NOTAL

•

Nr.

Datum

1935

jan.

1936
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Steller(s)

Titel

'89

ing. H.G.M. v.d. Elsen

Kennismaking met de DT100 datalogger en
bijbehorende software

jan.

'89

ir. A.H. de Bruin

Verslag conferentie te Bristol aangaande
"Changing Land Use and Recreation"
(21 - 22 september 1988)

1937

jan.

'89

ir. C.W.J. Roest

Operational research in water and salt
management at Haryana Agricultural
University, India

1938

maart '89

W.G.M. Bastiaanssen,
P. Kabat and
M. Menenti

A new simulation model of bare soil evaporation in arid regions (EVADES)

1939

jan.

'89

L. van Oers

De stikstofbalans van het slootkantmilieu
in een veenweidegebied

1940

jan.

'89

drs. F. v. Amerongen

Vuistregels voor de bepaling van drainagefluxen

1941

april '89

ing. R.H.M. Bruggeman

Tekenprogramma PLOTSIM
(Versie 1.0) een grafische ondersteuning
van het programma SIMWAT

1942

jan.

'89

F.P. Hagedoorn

Detektie van bodemvocht met X-band SLAR
opnamen in een zandgebied

1943

jan.

'89

ing. E. Meijer

Beleidsmodel voor de verbetering van
plattelandswegen

1944

jan.

'89

ing. E. Meijer

Praktijktest met verkeersregistratieapparatuur

1945

jan.

'89

ir. J.M.P.M. Peerboom

Programmeringsstudie versnippering
-Onderdeel hydrologische aspecten-

1946

dec.

'88

ir. P.E.V. v. Walsum

Optimalisering van de verdeling van oppervlaktewateraanvoer op basis van landbouwdige rendementen en een sterk geschematiseerde beschrijving van de regionale
hydrologie

1947

dec.

'88

ir. P.E.V. v. Walsum

Method for allocating surface water supply
in the Mendoza region (Arg.)

1948

febr. '89

dr. Ph. Hamaker

Evaluatie van de water-, chloride-, zouten bromidebalans voor het gebied van het
Hoogheemraadschap van Delfland

1949

jan.

dr. Ph. Hamaker

Bijdrage glastuinbouw tot chloride- en
zoutbelasting van oppervlaktewater binnen
Delfland

'89

NOTA/NOTAL

•
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Nr.

Datum

1950

jan.

1951

febr. '89

ing. P.C. Jansen

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in het natuurreservaat 'Het
Meeuwenkampje

1952

jan.

'89

ing. J.G.S. de Wilde

Onderzoek naar aslasten op plattelandswegen: een eerste selectie van meetpunten
en afweging van mogelijke meetsensoren

1953

febr.

'89

P. Bouter/C.J. Ritsema Chemical analyses on soil material and
soil moisture
-Laboratory methods used during "Research
on Acid Sulphate Soils in the Humid
Tropics", Wageningen

1954

febr.

'89

A.K. van Hemert/
Grondgebruikerssituatie 1988 in de glasing.Th.G.C.v.d.Heijden/ tuinbouwgebieden Albert van 't Hartweg,
ing. I.M.J. Schmitz
Boschpolder, Noordse Buurt en PijnackerOude Leede

1955

febr. '89

A. van den Toorn &
J. Pankow

Invloed van nitrificatieremmers bij bouwland zandgrond op de kwaliteit van het
grondwater
Droevendaal 1987/1988

1956

maart '89

ing. J.G.S. De wilde

Verslag van de conferentie 'road traffic
monitoring" (RTM) te Londen
(7 - 9 februari 1989)

1957

april '89

ir. Th. Michels en
ing. E. Meijer

Onderzoek probleemsituaties 80 km/u-wegen,
Fase 2, 3e Rapportage:
beschrijving van enkele ongevals- en wegkenmerken

1958

maart '89

ir. Th. Michels en
ing. E. Meijer

Onderzoek scheiding verkeerssoorten
Flevoland

1959

maart '89

P. Kabat

Crop evapotranspiration and irrigation
scheduling models

1960

maart '89

A.K. van Hemert
ing. I.M.J. Schmitz

Grondgebruikerssituatie en
drainage-gegevens 1988

1961

maart '89

ing. J.B. Sprik

Kavelinrichtingsonderzoek met een grafisch
beelscherm.
Natuur- en landschapselementen toevoegen
aan gedigitaliseerde topografische grenzen
en deze grenzen per deelgebied sorteren

Steller(s)
'89

OIO

Titel

ing.W.G.M.Bastiaansen/ Bezoek aan het Instituut 'Science de Sol'
dr. J.M. Halbertsma
van het INRA te Avignon
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Nr.

Datum

Steller(s)

Titel

1962

april '89

Dr. J. Hoeks

Waste water treatment and solid waste
handling at slaughterhouses in Yemen Arab
Republic (YAR)

1963

april '89

G.J. Veerman

HANDLEIDING
k-h-0 BEPALING
('verdampingsmethode' volgens Wind)

1964

april '89

ing. E.P. Querner

Programma SIMWAT - User's manual

1965

mei '89

Ir. I.J.M. Meuwissen

Mapping of vegetation and EVAPOTRANSpiration in the Rio Tunuyán irrigation
scheme, Mendoza, Argentina, using a
satellite image

1966

mei '89

Ir. T.N.M. Visser

Appraisal of the implementation of
water allocation policies

1967

mei '89

J.H.A.M. Steenvoorden

Waterkwaliteit bodembescherming
en landbouw in noordoostelijk U S A.
Enige informatie en impressies naar
aanleiding van een verblijf in de USA van
19 februari tot 2 maart 1989

1968

juni '89

R. Kik

Handleiding voor het inschetsen van
een proeftoedeling met een grafische
kleurenterminal

1969

juni '89

E.P. Querner

Program SIMPRO

1970

juni '89

L.J.J. Jeurissen

Toetsing van het waterkwaliteitsmodel
ANIMO; Fosfaat af- en uitspoeling op
zand-grasland

1971

juni '89

C.C.P. van Mourik &
P. Droogers

Het gekoppeld grond- en oppervlaktewatermodel MOGROW getest op het Hupselse
Beekgebied

1972

juni '89

M.H. Abd El Karim*
*Research Institute f.
Groundwater (RIGW),
Giza, Egypt

Mapping evaporation from playa's in the
Western Desert:
Approach and practical examples
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