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Nota's_vanhetInstituut zijninprincipeinternecommunicatiemiddelen,dusgeenofficiëlepublicaties.
Huninhoudvarieertsterkenkanzowelbetrekkinghebbenopeen
eenvoudigeweergavevancijferreeksen,alsopeenconcluderende
discussievanonderzoeksresultaten.Indemeestegevallenzullen
deconclusiesechtervanvoorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nognietisafgesloten.
Bepaaldenota'skomennietvoorverspreidingbuitenhetInstituut
inaanmerking
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1.INLEIDING
VandeDirecteurvanhetGemeenteGas-,Waterleiding-enVerwarmingsbedrijfteWageningenwerdeenverzoekontvangentewillennagaan,
inhoeverredemogelijkheid bestaat,datindetoekomstrekeningmoet
worden gehoudenmeteeneventueleverontreinigingvanhettewinnen
grondwater.
Aanleidingtotditverzoekwasdeonlangswaargenomentrichloorethyleen-vervuilihgineenputvanhetpompstationHilversumvanhet
waterleidingbedrijfvanAmsterdam.
Aandehandvangegevens,afkomstiguithetboorarchiefvandeRijks
GeologischeDienstteHaarlem,hetarchiefvanhetTechnischBureau
J.deNooyBVteBennekomeneigenarchiefwerdgetrachtdegeo-hydrologischeomstandighedenindeomgevingvanhetpompstationzogoed
mogelijknategaan.Tevenswerdengegevensontleendaandeditjaar
verschenenGrondwaterkaartvanNederland,kaartblad 39oost,uitgegeven
doordeDienstGrondwaterverkenning TNOteDelft (NELISSEenSCHOUTE,

1977).
2.LOKATIEENGEO-HYDROLOGIEVANHETWATERWINGEBIED
HetpompstationisgelegenaandeoostzijdevandeWageningseBerg
aandewegWageningen-Renkum.HierliggenlangsdeRitzemaBosweg,
OnderlangsenKortenburg 15pompputten.Demaaiveldshoogtevandeputten
varieertvanruim 10mtotomstreeks 24m+NAP,dedieptevandeboringenisvan69tot92m.Deonttrekkingsfilterszijngesteldineentrajectvanongeveer45-65"ï-NAP.
Lithologischkandeondergrond terplaatsealsvolgtwordenbeschreven (fig.2):
Onderenkelemetersmeestalfijndekzandvolgtmeteenenkeleuitzonderingeentrajectvanvaakgrindhoudendegrovezandentotmeestal5m NAP.Hieronderkomtalsregeleendikpakketlemenenkleienvoor-en
somseenveenlaag-tot30-40m-NAP.Dezekleiligtopeentiental
metersfijnvaakslibhoudend zand,waarondergrovesomsgrindhoudende
zandlagentotomstreeks60-70m-NAPvoorkomen.Opditlaatsteniveau
isin6boringenkleiofleemaangetroffenen5eindigdeninslibrijk
fijnzand.

Geologischiswelzekerdat -hetdekzand nietmeegerekend -de
grove zanden tot +.5m -NAPbestaanuit glaciaal gestuwd materiaal
vanafzettingen vanverschillende ouderdom enherkomst.Ook vande
daaronder liggende lemen enkleienmagwordenaangenomen,dat zij
gestuwd zijn,in ieder geval hetbovenste gedeelte.Deze lemen en
kleien worden gerekend tot deFormatie vanKedichem. Het grofzandige
pakket hieronder behoort tot deFormaties vanKedichem enHarderwijk.
Hetismogelijk dat demeeste boringen inhet waterwingebied onderin
deFormatie vanTegelen hebbenbereikt,maar dit isvooralsnog een
veronderstelling die door geenbewijswordt gesteund.
Hydrologisch kandeindeling vanNELISSE enSCHOUTE (1977)worden
gehanteerd:het zandtrajectbovendeKedichemklei wordt het 1ewatervoerend pakket genoemd,deklei vormt de 1escheidende laag,ende
zandlagen waarinde filters zichbevindenishet 2e watervoerend
pakket.De eventueelvoorkomende Formatie vanTegelen zou daaronder
de 2escheidende laagkunnen zijn.
Gezien het -(ten dele?)- gestuwde karakter vande 1e scheidende
laagmag niet als vanzelfsprekend wordenaangenomen,dat deze geheel
ondoorlatend is ,of zelfsmaar slecht doorlatend. Scheefstelling,
tot zelfsverticale stand der lagen zou alsresultaat kunnenhebben,
dat ercontact mogelijk is tussende twee watervoerende pakketten.
Uit deisohypsenkaart vanhet 1ewatervoerend pakket (NELISSE en
SCHOUTE, 1977)magechter wel wordenafgeleid,dathet overgrote
deelvande overtollige neerslag tennoordenvan het waterwingebied
naar deNeder-Rijnwordt afgevoerd, ener waarschijnlijk slechts een
zeer geringe hoeveelheid door de 1escheidende laag inhet 2ewatervoerend pakket doordringt.
Over dehydrologische eigenschappen van deonderhavige pakketten
isniets exactbekend. Eventuele uitspraken, gebaseerd op doorlatend
vermogen of weerstand,kunnen daaromuitsluitend gedaanwordenaande
hand vanaannames en schattingen.

3.DEGEOLOGIEVAN DEOMGEVING VANHET WATERWINGEBIED

Devraag ofhet opgepompte water vanafhetmaaiveld kwalitatief
kanwordenbeïnvloed,is gelijkaande vraag ofhet 2e watervoerend
pakket binnen eenbepaald gebied voldoende door de 1escheidende laag
wordt afgesloten.Op grond van taxatie vandeweerstanden die zouden
kunnen wordenverwacht enhet doorlatend vermogen vande grove zandlagen,

wordtaangenomen,dathetgebieddatinvloedondervindtvandewateronttrekkingophetpompstation,enwaarineeneventuelevervuilingvandebetrokkenaquiferzoukunnenoptreden,deoppervlakteheeftvaneencirkel
meteenstraalvan5km,metalsmiddelpunthetpompstation.Degeologische
omstandighedenbinnendezecirkelzijnbepalendvoordemogelijkheidvan
eendergelijkevervuiling.
AlgemeenwordtaangenomendatdekleiuitdeFormatievanKedichem
(Onder-Pleistoceen)onderdeWageningseBerg (de1escheidendelaag)
eenaaneengeslotencomplexvormt,datzichtotindeBetuweuitstrekt.
Dejuistheidvandezeaannamezouechterdoornaderonderzoekmoetenwordenaangetoond,aangezienplaatselijkcontacttussenhet1e
enhet2ewatervoerendpakketnietonmogelijkis.
Andersisdesituatievanafhetpompstationinwestelijkeennoordoostelijke
richting.Op2,5kmvanhetwaterwingebiedinwestelijkerichting (profiel
A-A')bevindtzichophetzelfdeniveauweliswaareencomplexvankleienen
lemen,datterplaatseeenafsluitendewerkingzalhebben,maardezewordengerekend totdeveeljongereFormatievanDrente(Midden-Pleistoceen)
(fig.3). £risgeenaanwijzingdatdezezonderonderbrekingdescheidende
functievandeKedichemkleinaarhetwestencontinueert.
Eendergelijkesituatieistevindeninnoordwestelijkerichting(profielB-B'),waarinboring39F/224(hemelsbreedruim6kmvanhetwaterwingebied)ophetzelfdeniveauvandeFormatievanKedichemkleienzijn
aangetroffen,dietothet 'Cromerien'(Midden-Pleistoceen)zoudenworden
gerekend.Waar,hoeenófdezebeidescheidendelagenaaneensluitenisniet
bekend.
4.EVENTUELEBEÏNVLOEDINGVANDEKWALITEITVANHETGRONDWATER
Hetisduidelijkdateeneventuelekwalitatievebeïnvloedingvanhet
waterinhet2ewatervoerendpakketafhankelijkisvandematevanafsluitingdoorde1escheidendelaag.Dezebiedtindedirecteomgevingvanhet
pompstationvermoedelijkvoldoendebeveiliging,ofschoonditmetdethans
beschikbaregegevensnietmetzekerheidkanwordenvastgesteld.
Opgrotereafstand,omdegedachte tebepalenop2,5tot5km,ishet
mogelijkdatde1escheidendelaagontbreektofonregelmatigvoorkomt.
Hierzouvervuilingkunnenoptreden,vooralvanuithetnoordoosten,omdat
dealgemenegrondwater-stromingsrichting inhetgebied noordoost-zuidwest
is(NELISSEenSCHOUTE,1977).
Vervuilingopeenafstandvanmeerdan5kmzal,volgensdenubeschikbaregegevensendehuidigeinzichten,geeninvloedhebbenopdekwaliteit
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vanhetgrondwaterwaaruitmomenteelhetdrinkwatervanWageningenwordt
geproduceerd.
5.SLOTOPMERKING
Opgrondvandebeschikbare gegevenskanweinigmetzekerheid
wordengezegdoverdegeologievandeondergrondendaarmeeover
demogelijkhedenvanwaterwinningenderisico's vankwalitatieve
beïnvloedingvanhetgrondwaterterplaatse.
Omopmeerverantwoordemanieroverdezezakeneenuitspraakte
doen,zoueengeo-hydrologischonderzoekmoetenwordenverricht.
Hiervoormoeteenaantalpulsboringenwordenuitgevoerd,demonsters
hieruitopnauwkeurigewijzewordenbeschreven,enwaarnemingsfilters
wordengeplaatstindeaangetroffenwatervoerendepakketten.Nadat
dezefilters-dieookwatermonstersmoetenleverenvoorchemische
analysen-enigetijdzijnopgenomen,zalhetmogelijkzijnbeter
georiënteerd terakenoverdegeo-hydrologischesituatievanhet
waterwingebied.
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