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ARCHIEF DR. IR. B. VERHOEVEN 
 

 

 

Coll. Nr. 2377 

 

 

Inleiding 

Bastiaan Verhoeven was bodemkundige. Hij trad op 1 september 1944 in dienst van de 

Bodemkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). In 1950 

werd Verhoeven benoemd tot hoofd van het Bodemkundig Laboratorium van de Directie in Kampen. 

Per 1 mei 1966 werd hij tot hoofd van de Wetenschappelijke Afdeling van de Rijksdienst voor de 

IJsselmeerpolders (RIJP), de dienst die de Directie van de Wieringermeer in 1963 was opgevolgd. 

Twee jaar later werd hij benoemd tot hoofd van de Landbouwkundige Hoofdafdeling (later 

Hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreatie) van de RIJP.  

 

In 1953 promoveerde Verhoeven op het proefschrift Over de zout- en vochthuishouding van 

geïnundeerde gronden. Onderwerp van het boek waren de inundaties in onder meer de 

Wieringermeer en Zeeland in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog en hun gevolgen voor de 

landbouw. In 1970 werd Verhoeven benoemd tot hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft. 

Dit betekende het einde van zijn dienstverband bij de RIJP.  

 

Verhoeven woonde jarenlang aan de Waterkant in Ens in de Noordoostpolder. Ten behoeve van de 

Studiekring voor Ecologie en Fenologie van het Koninklijk Meteorologisch Instituut verrichtte 

Verhoeven vanaf 1952 waarnemingen betreffende de data van terugkeer van trekvogels. 

Aanvankelijk betrof dit alleen fitissen en tjiftjaffen. Vanaf 1956 noteerde hij ook de plekken waar de 

vogels werden aangetroffen. Bovendien werden meer vogelsoorten in het onderzoek betrokken. 

Verhoeven verrichtte zijn waarnemingen in een wegbeplanting (windsingel) die kort na de Tweede 

Wereldoorlog aan de oostzijde van de weg Ens-Ramspol was aangebracht. Het betrof een strook 

beplanting van meer dan twee kilometer lang.  

 

De bevindingen van Verhoeven werden onder meer vastgelegd in het rapport Sylviidae in een 

wegbeplanting. Flevobericht nr. 70 (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders; Zwolle 1969).   

 

De verzameling documenten waarin Verhoeven zijn waarnemingen vastlegde, is afkomstig uit de 

bibliotheek van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Kampen. De bibliotheek is ooit 
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overgedragen aan het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Later kwam deze terecht bij 

Erfgoedcentrum Nieuw Land. Sinds 2017 wordt de bibliotheek beheerd door Erfgoedpark Batavialand 

in Lelystad.   

 

 

Plaatsingslijst 

 

1 Stukken betreffende de waarneming van fitissen in de windsingel tussen Ens en Ramspol, 

1952-1959 

 

2 Stukken betreffende de waarneming van diverse vogels in de windsingel tussen Ens en 

Ramspol, 1960-1968 

 

3 Stukken betreffende een artikel en een lezing van Bastiaan Verhoeven over zijn 

waarnemingen, 1968 

 


