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GEOLOGISCHE OPBOUW VAN EEN GEBIED NABIJ STRIJEN.
(met 9 bijlagen)

Uitgebracht bij brief nr. 701095
d.d. 26 mei 1970 aan de
Stichting voor Bodernkartering
te Wageningen»

GEOLOGISCHE OPBOUW VAN Î53N GS3D2D NABIJ STRIJSN.

Bij brief no. 1122/70 d.d. 15 april 1970 werd door de
Stichting voor Bodemkartering te V.'ageningen verzocht ingelicht
te worden omtrent de geologische opbouw van een gebied bij Strijen.
Het onderzoek diende de holocene afzettingen te omvatten en
de diepte en aard van het winbare zandpakket. De opbouw is aan de
hand van een achttal bijlagen weergegeven.
Bijlage 1 vertoont het onderzochte gebied, zomede de ligging der
profielen (bijlagen 5 t/m 8).
Bijlage 2 is een contourkaart, waarop in decimeters onder N.A.r.
de bovenkant van het pleistocene zandpakket is aangegeven. Dit
Pleistoceen bestaat bovenin uit fijn zand (Formatie van Twente),
waaronder grover zand (Formatie van Kreftenheye) voorkomt. De bij
gevoegde boorstaat 43F-17 van een boring oostelijk van de plaats
Strijen (coördinaten 9&»76 en M8.00) is als volgt stratigrafisch
in te delen;
0.00- 6.70 m

Holoceen

6.70- 9»50 »

Formatie van Twente

9.50-15*60 m

Formatie van Kreftenheye

15*60-32.50 ni
daaronder

Formatie van Kedichem
Formatie van Tegelen.

Het zand tussen 6.7O en 9*50 m is te fijn voor ophoogzand maar
zal bij menging met het zand tot 15.60 m bruikbaar zijn. Het daar
onder liggende zand is voor ophoging onbruikbaar.
Men mag aannemen dat de opbouw van het Pleistoceen onder het
hier behandelde gebied ongeveer gelijk zal zijn aan de beschrijving
van bijgevoegde boring.
Op bijlage 3 is de bovenkant van de afzettingen van Calais / Gcrkum
aangegeven« De dikte van deze afzettingen is het verschil tussen de
;diepte ligging van de bovenkant Pleistoceen en de bovenkant van. de
afzettingen Calais / Gorkum. Deze afzettingen bestaan uit venige klei
en kleiig zand.
De dikte van het daarop liggende veen, aangegeven op bijlage 4,
is op dezelfde wijze af te leiden als de dikte van de Calais / Gorkum
afzettingen. Het veen is op de profielen onderscheiden in oligotroofen eutroof veen (bijlagen 5 t/m ö).

Op bijlage 5 t/m 8 is zoals reeds gezegd de lithologische opbouw
van enige profielen aangegeven niet vermelding van de geologische
ouderdom.
De kaarten zijn opgenomen en vervaardigd door de Assistentgeoloog
S. van Veen.

Gezien voor de Directeur,
de Hoofdgeoloog A,

Haarlem, 26 mei 1970.

GEOLOGISCHS STICHTING
AFDELING
GEOLOGISCHE DiENST

GEO-HYDROLOGiSCH ARCHIEF

PROVINCIE : --i- 10l.-_ li ü
f *
GEMEENTE : .3 tri
.0
BORING

: ï

LITERATUUR: S.P. R.196

0, y3

:

COÖRD. VAK : V

1 r

-

k

!

*

DOOR J.
en F.Ii.J.A. Wodùer:...
otreiti£.rcfie Lr i,. Joljertaa

MAAIVELDSHOOGTE: 0/ 0 ; : . - KA?.

DIEPTECIJFERS IN METERS BENEDEN M.V.

1

MONSTERS

17

DATUM: nov./cec. '67— ; = ri.

BESCHRIJVING VOLGENS NORMALISATIE

DIEPTE
ONDERVLAK

:

Ü. ÎJ C O jL'.L 0/i o <• i v r:i.

BOORFIRMA: -ije

LAAG
Nr.

BORING

O

i. Vt'.ii ij.'I ƒ•_' L:0O-L

i

KAARTBLAD :

RIJKSINSTITUUT VOOR
DRINKWATSPA'OOnZ!B\HNG

OMSCHRIJVING DER AARDLAGEN

k l e i ; b r o k k e l i g i kalkhoudend, t"celln;:.ii, raü l c o r: spoor cc
c:ruis

cn tamelijk veel wor telrc-cten; ec:i enkel so er f: j:grindje.
2

0,70 •

kl e X ; tar".slijk :;tug, kalkhoudend, geelbruin, rocctach'rir
oG'>'lckt, i::e t een spoor zoe tva ï e r óche1p^r ji3 en weinig
v.'ortelrc;;terw

3

. 1,50

klei; etug, kalkhoudend, roeetachti/.r Krijs raet fijne plantenrc
ten en zeer weinig zoetwaterschelpgruie.

li

5,00

veen; aaorf, donkerbruin tot zwart cet fijne blad on tokreci. j:
ingesloten spocr zoetwaterschelpj/ruis.

5

k ,00

veen; iets kleiig, dcnkerbruinf;rijs ::.et veel houtreaten.

6

5.00

veen; als vcorr;aand; grove houtrecten.

r-»
(

6,70

veen; bosveen, bruinzwart.

3

•7,50

•~\
?

S,50

aand; als voorgaand; een enkel zeer fijn licht -poly^een Krini.'

10

9,50

sand; matiß fijn net «Ekele grovere korrels, iets eXibhoudond,
grijs, kalkvrij, spoor hout of veengruie, spoor gl?,user
een enkel ?,«er fijn kv;artt;grind je.

li

16, SO

zand; matig fijn tot rcati;: p;rof, iets elibhoudend /crijs.
kaikhoudend, apoor hout of veengruis, npoor gli;n.-nert
er.i-:ele zeer fijr.e tot fijne licht polygen s grindje s.

12

11, yO

aand; els voorgaand; zo cv weinig, zeer fijn, licht polv-oer:
jarind.

-

r;anci; r.iddel fijn tot nati»? fijn iets slibhoudond, grijs,
kalkvri j, «poor hout of veencruic, cpoor ^liuaer, cor»
een enkel zeer fijn kwart s&'rind je.
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12,^0

als voorgayn'd; iets bont zeer weinig glimmer; een a
Yuvn- of houtrestje, '/.eer weinig'"i'ijn tot fijn lici,
polygeen grind, w.o. een vuurcteenfragmentje.
C
matig fijn tot matig grof, niet weinig grovere tot
uiterst grove korrels, grijs, iets bont, kalkkcude;ici;c slibhoudend, glinnerhuudenc, een c;.u'c;iu:::frag;:.'
weinig seer fijn tot fijn >.atig ; ol;' (;.eü ,;rxnd, £<*•;.
enkele vuursteen en verweerd krisi aio.ijne fragmente-,
een grof concretionair fragment van 20 nm 0

13,50

15

14,50

zand; als voorgaand ; spoor marien schclpgruis; grind tiet
kwartsiet van 24 na 0.

16

15,60

zand ; cat.ig grof tot middel grof, met weinig zeer grove te-,
uiterst grove korrels, grijs, iets bont tamelijk
houdend, een enkele hout of takrestje, epoor r.ytilv.^gruis i.iet een enkel marien schelj-'fragnent je, vt-el 1 . ]
en zeer fijn satig polygeen grind net een spoor vu.;. steen, een grove grijze, geaderde kwartsietfragden1
van >0 mm 0.

16,50

leesi; kleiig, zeer stug, grijügrcen, spoor glisuner, kalkvi ;.
ingesloten of aangekleefd enkele fijne ~ zeer fijne
grind jes; een grove, gi'ijze kwartsiet (schuif steen)
y an 62 run 0.
leeSjyreer stug, sterk humeus, donkergroenachtigbruin,
kalkvrij.

17

18

16,90

'

»

19

17,50.

leem; kleiig, minder stug, groenachtig bruin, humeus, spoor
glimmer, kalkvrij, gelaagd met uiterst fijnzandige
lichtgroene zandlenzen.

20

17,90

leem; kleiig, tamelijkstug, uiterst fijnzandig, lichtgroen,
set een spoor glimmer, kalkvrij.

21

18,30

leem; sterk kleiig, tamelijk stug, uiterst fijnzandig, brui
, achtig lichtgroen, vlekkerig met donkerbruine sterk
humeuze insluitsels, spoor glimmer," kalkvrij.

22

18,50

veen ; amorf, brokkelig zandig, donkerbruin met enkele uitov
fijfle zandresten.

23

18,70

leem

2k

19,70

zand: uiterst fijn tot zeer fijn, sterk slibhoudend, licht.
kalkvrij, spoor glimmer, met weinig Ieeabrokken en
schilfers als voorgaand.

25

20,70

zand; zeer fijn tot middel fijn, slibhoudend, bleekgrijs,
kalkvrij, spoor glimmer, spoor uiterst fijn hout of
veen- . 1
gruis, zeer weinig leembrokjes, en schil:
als voorgaand.

26

21,50

zand; geheel als voorgaand, met een c-nkel humeus, donkerbru
leembrokje of schilfertje.

27

22,50

leem; iets kleiig, tamelijk brokkelig, uiterst fijnzandig,
licht bruingrijs, kalkvrij, spoor glimmer, met (zie v

kleiig, tamelijk stug, uiterst fijnzandig, iets hutn-.--u
bruingrijs, spoor glimmer, kalkvrij.

