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Inleiding
IndeAchterhoek doenzichbij degrondwateronttrekking tenbehoeve
van de drinkwatervoorziening endeindustrie problemenvanvelerlei aard
voor. Inde eersteplaats zijn,door debijzondere geologische gesteldheid van deze streek, demogelijkheden tot grondwaterwinning zeerverschillend. Insommige delenvanhet gebied,met nameinhet oosten,kan
door het ontbrekenvanwatervoerende afzettingen geenwateraandebodem
worden onttrokken. Inandere delenzijndergelijkeafzettingen weliswaar
aanwezig,maar dedieptewaarop zijwordenaangetroffenis gering.
Bovendienbedraagt hundikte somsnietmeer danenigemeters,zodatbij
enigszins grotere onttrekkingenaanzienlijke verlagingenvandegrondwaterspiegel gaanoptreden,hetgeen nadelige gevolgenvoor delandbouw
kanhebben (verdroging).Ookin die delenvanhet gebied waar dewatervoerende afzettingen eengrotedikte enhorizontale uitgestrektheid
bezitten endemogelijkheden voorwaterwinning ophet eerste gezicht
gunstig lijken,kan degrondwateronttrekking vanwege dete verwachten
verlagingenvandegrondwaterstand niet ongelimiteerd worden opgevoerd.
DeAchterhoek wordt verder gekenmerkt door vrijfrequent voorkomende
overstromingen gedurende dewinterperiode.Omin deze,uit landbouwkundigoogpunt,ongewenste situatie verbetering tebrengen,vinden voortdurend
maatregelenplaats die eenverbetering vandeontwatering enwaterafvoer
beogen.
Door degroeivandebevolking endevoortschrijdende industrialisatie neemt devraagnaar watervoorhuishoudelijk enindustrieel gebruik
nogvoortdurend toe envoor denaaste toekomst zalmet eensterke uitbreiding vandegrondwaterwinning rekening gehoudenmoetenworden.Ditzalcrtvernujdelykjgepaard gaanmet eenverlagingvandegrondwaterspiegel,een
situatie dievooral voor delandbouw opdemeer droogtegevoelige gronden
nadelige gevolgenkanhebben.
Anderzijds betekent eenverlagingvandegrondwaterspiegel ook een
vergroting vanhet bergend vermogenvanhet gebied. Inregenrijkeperiodenzal daardoorminder wateruit het gebiedbehoeven teworden afgevoerd
enkanmet eenkleinere capaciteit vandeafvoerleidingen wordenvolstaan.
Bijhet ontwerpen vanverbeteringsplannen voor deAchterhoek, hetzij
inruilverkavelingsirerband,hetzijopandere wijze enbijhet opstellen
vanplannenvoorindustriële ontwikkeling vanbepaalde delenvanhetgebied,zalmetbovengenoemde situatierekening gehouden dienenteworden.

262

- 2Een,uit landbouwkundig oogpunt,belangrijke vraagishoe groot de
grondwaterstandsverlagingen gaanwordenbij eentoenemendegrondwaterwinninguit diepeputten.Hoewel degrondwaterwinning door de waterleiding
endeindustrie thansnogslechts eenbescheiden termin dewaterbalans
vandeAchterhoek vormt,moet voor detoekomst wordengerekend op een
geleidelijk inbetekenis toenemenvandezepost.De vraag doet zich danook
voor welke hoeveelhedenwater nogaandebodem onttrokkenkunnen worden
enwaar deonttrekkingspuntenhetbest gesitueerd zoudenkunnenworden.
Zaldetoekomstige waterbehoefte gedektkunnenworden door enkelepompstationsmet grote capaciteit, ofzalmoetenwordenovergegaan tothet
stichtenvan eengroteraantalkleinere waterwinplaatsen ?In dit verband
dient ookdevraag onderogengezienteworden ofeninhoeverre van
oppervlakte-water gebruik'gemaaktkanworden dat thansingrotehoeveelhedenuithet gebied wordt afgevoerd.
Hetvraagstukvan dehuidige entoekomstige drinkwatervoorziening
in deAchterhoek endehiermee nauw samenhangende landbouwkundige problemenalsvochtvoorziening vangewassen,ontwateringvangebiedenmetwateroverlast in dewinter,waterafvoer,beekverbetering e.d.waren voor
de directievanhet Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
teWageningen aanleiding eeninterne werkgroep samente stellen diedeze
problemenaan eennader onderzoek zou dienenteonderwerpen.Eind196;5
begondewerkgroepmet haarwerkzaamheden.Wegens deveelzijdigheid en
gecompliceerdheid vandeproblemen werd contact gezocht met enmedewerking
gevraagd aanvertegenwoordigers vandeCultuurtechnische Dienst,deDienst
voordeWaterhuishouding vandeRijkswaterstaat enhet Rijksinstituut
voor Drinkwatervoorziening.
Tenaanzienvanhetprobleem vandetoekomstige drinkwatervoorziening
werd het nodig geoordeeld over eengedetailleerdekennis tebeschikken
van degeohydrologische gesteldheid vandeAchterhoek, omdat detoekomstigewateronttrekking aandeondergrond hiermeeuiteraard tennauwste
samenhangt.
Indit'interimrapport zullenderesultatenvanhet geohydrologische
onderzoekwordenbeschreven.Sommige facetten zullen echter slechts summierbehandeld wordenofzullen zelfs geheelachterwegeblijven,omdat
het onderzoek nognietisafgesloten.Zokunnenderesultaten van enige
inuitvoering zijndepompproeven nogniet besprokenworden.Evenminkonden
in ditrapport deuitkomsten vanhetgeo-elektrischonderzoekwordenverwerkt,dat door deRijkswaterstaat in dewestelijkehelft vandeAchterhoekisuitgevoerd.Hetrapport geeft destand vanzakenmedio 1966weer.
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3Het effect vanverschillende onttrekkingspatronen en -intensiteiten
vormt nog een onderwerp vanstudie enzalin eenvolgend rapport worden
besproken.
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-4Opzet vanhet onderzoek
Eenplanvooruitbreiding vanhet aantal grondwaterwinplaatsen dient
gebaseerd te zijn op eenjuist inzicht in denatuurlijke ennuttige grondwaterreserves.Voor eendergelijkinzicht iskennis van devolgendegegevensvereisti
. geologische gesteldheid enstructuur van dediepere ondergrond;
. voorkomen enverbreiding vanwatervoerende enslecht doorlatende lagen;
. formatieconstanten, zoals doorlatend vermogen,bergingscoefficient en
weerstanden die verticale,horizontale enradiale stromingen ondervinden;
. voeding van dewatervoerende lagen;
. ondergrondse enbovengrondse afvoer;
. chemische samenstelling vanhet grondwater.
De vraagof enhoeveelwater op eenbepaaldeplaats aandebodem
onttrokkenkanworden,hangt vóór allesafvandegeologische gesteldheid
terplaatse enin denaaste omgeving.Doorgeologisch onderzoekkande
laagopeenvolging worden vastgesteld, terwijl voortskanworden aangegeven
welke lagenvoor waterwinning inaanmerkingkomen,welke horizontale uitgestrektheid dezelagenhebhen,wathundikteis endediepte waarop zij
voorkomen.
Tenbehoeve vandit onderzoek is eeninventarisatie vanalle tot
nu toebekendeboringen gemaakt,waarvan deprofielbeschrijvingen inhet
boorarchief van deGeologische Dienst teHaarlem bewaard worden. Inde
aan ditrapport toegevoegdekaarten zijn deze boringen aangeduid volgens
kaartbladnummer en eenvolgnummer,bijvoorbeeld 33G/40figuur 1.Ofschoon
het aantal oudeboringenvrijgroot is,zijnvan sommige slechts zeer
summiere profielbeschrijvingen bekend die voor eenstratigrafische interpretatie onvoldoende aanknopingspunten bevatten.Andereboringen liggen soms
op onderling zeerkleine afstanden ofzijnzo ondiep dat zijweiniginformatie over de diepere ondergrond leveren.
Teneinde debestaande,enin sommige delenvandeAchterhoek nogzeer
geringe,kennis vandegeologie vande diepere ondergrond uit tebreiden,
zijnin de jaren 1964en1965i*1totaal 61boringen tot een diepte van
maximaal 50min eigenbeheeruitgevoerd. Dezeboringen zijn aangeduid
met deletterM eneenvolgnummer.Reeds eerderwarenvoor eendetailonderzoekinhet stroomgebied vandeLeerinkbeek 56nieuweM-boringengemaakt.De grondmonstersuit dezeboringen zijnlithologischbeschreven,
terwijlvanvelemonstersbovendien desamenstelling derzwaremineralen262

-5inhoud isbepaald.
Daarnaastkongebruikgemaakt wordenvantalrijke nieuwe envaak
zeer diepeboringen diein deafgelopen jaren door de Waterleiding
Oostelijk Gelderland teDoetinchem opdiverse plaatsenin de Achterhoek
zijn gemaakt.Degrondmonstersuit dezeboringen zijnalle ophetlaboratorium vanhet Instituutvoor Cultuurtechniek enWaterhuishoudingbeschreven endeels ookmineralogisch onderzocht.Dezeboringen zijnaangeduid volgensplaatsnaam envolgnummer,bijvoorbeeld SteenderenIII.
Van de effectieve samenwerking diemet dit waterleidingbedrijf ontstond,
dient hiermet waarderingmelding teworden gemaakt.Dezeboorgegevens en
depompproeven,dieinnauwe samenwerking opverschillende plaatsen zijn
gehouden,hebbenhet inzichtin degeohydrologische gesteldheid belangrijkverdiept.
Uit de 15geologischeprofieldoorsneden dievoor de Achterhoek
zijngeconstrueerd,blijkt detamelijkingewikkelde geologische gesteldheidvan de ondergrond van dit gebied.De opeenvolging van delagenen
hunkorrelgrootte-eigenschappen zijn eruit af telezen.Indezeprofielen
zijnvoorts deresultaten vangeo-elektrische onderzoekingen verwerkt,die
inhet oostelijke deel vandeAchterhoek door deWerkgroep Geoelektrisch
Onderzoek T.N.O. zijnverricht.
Metbehulp vandezeprofielenkon deaanwezigheid endeverbreiding
van delagen dievoor waterwinning inaanmerkingkomen,wordennagegaan.
Bovendienkonwordenvastgesteld of deze lagen éénaaneengeslotenwater-r
voerend pakket vormen,danwelofverschillende grondwateretages inde
ondergrond aanwezig zijn.Ook dedikte van ditpakketkonuit deprofielenwordenafgeleid.
Van deprofielbeschrijvingenvanalleboringenis voorts gebruikgemaakt omdedoorlaatfactoren vandebeschrevenmonsters teschatten.Deze
uitkomsten geven,vermenigvuldigd met dedikte vandelaagwaarophet
monster betrekking heeft,het doorlatend vermogen van debetreffende laag.
Door degevonden waarden opte tellen,wordt dekD-waarde vanhet gehele
watervoerendepakket gevonden.Voor alleboringen zijndezekD-waarden
uit deboorstaten afgeleid eninkaart gebracht,zodat eenindrukwerd
verkregen van de ordevangrootte van endevariaties in doorlatend vermogeninhetbetrokken gebied.
Indeloop der jarenzijnvoor verschillende doeleinden pompproeven
op diverseplaatsen gehouden.Uit deresultatenvan dezeproeven zijn
262

-6eveneenskD-waarden berekend, dieinhet algemeen vrijbetrouwbaar zijn
en eenwaardevolle aanvulling encontrole vormen op dekD-waarden dieuit
deprofielbeschrijvingenzijnafgeleid. Ineenaantal gevallen geven deze
proevenbovendien eenindruk van deweerstanden tegenverticale stromingendoorminder goed doorlatende deklagen enslecht doorlatende leemlagen
diebinnen hetwatervoerende pakket voorkomen. Over deweerstanden tegen
radiale stromingenbijbeken staannog onvoldoende gegevens terbeschikking. De hiervoor noodzakelijkemetingen zullen eerst in deloop van 1966
worden uitgevoerd.
Door hetRijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening werdenreeds
enige isohypsenkaarten vanhet diepegrondwater samengesteld. Doordat in
vrijwel alle nieuwe boringen één ofmeerpeilfilters zijngesteld,heeft
het waarnemingsnetin delaatste jaren eenbelangrijke uitbreiding ondergaan. Voor eenenkele waarnemingsdag indecember 1965i s eennieuweisohypsenkaartgemaakt diemede op gegevens van deze nieuwepeilputten is gebaseerd.
De watermonsters dieuit dezenièùwaputten zijngetrokken,zijndoor
het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening ophunchemische samenstelling onderzocht.Deresultaten van dezeanalysen vormden,samenmet dein
dearchieven aanwezige wateranalysen, hetuitgangspunt voor een onderzoek
naar de chemische samenstelling vanhet diepe grondwater.
Op grond vanbovengenoemde geohydrologische onderzoekingenkon worden
aangegeven welke gebieden in de eerste plaats voor grondwaterwinning in
aanmerkingkomen enwelke gebieden daarvoorminder geschikt zijn,ofin
het geheel geenmogelijkhedenbieden.
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-7Demografische gegevens
Met betrekking tot de toekomstige waterbehoefte van de Achterhoek
is eeninzicht in de demografische ontwikkeling van destreekvanbelang.
Dehierna volgende gegevens zijnhoofdzakelijk ontleend aanhet rapport
'Geldersperspectief' dat door Gedeputeerde StatenvanGelderland in 1964
werd uitgegeven.
2
DeAchterhoek beslaat een oppervlakte van 1625km enwordt gekenmerkt door eenverspreid wonende bevolking eneenrelatief geringe omvangvande stedelijkekernen.De stad Zutphenismet circa 25000inwoners degrootste kern.DaarnavolgenDoetinchem met circa 18000en
Winterswijk met circa 17000inwoners.Metuitzondering vanhet dalvan
deOude IJssel,waarmen eenbandvormige concentratie van bevolkingskernen
aantreft,zijndewoonkernen vrijregelmatig over het gehele gebied verspreid.Van de demografische ontwikkeling geeft tabel 1eenbeeld.
Tabel 1.Demografische ontwikkeling van de Achterhoek
Inwonertallen (x1000)en groeitempo
Gebieden

1880

1920

Lijmers

20,6 10$o 28,8 10$o 34,8 15$°46,723$o

Oude IJsselstreek34,3 11

52,3 11

1940

64,2 16

1960

88,7 20

1980
72,7
129,4

Oost Achterhoek 29,3 12

47,5 H

62,2 14

81,8 13

105,8

Gebied Zutphen

49

64,6 10

78

96,2 13

124,1

Achterhoek

133,2 9 193,2 11 239,2 14 313,4 17

7

11

432

Uit dezetabelblijkt derelatief snellegroeiin deLijmers
(voorstadsontwikkeling) enin deOude IJsselstreek (industrie). Inde
oostelijke Achterhoek vond eenbelangrijke groeiplaat»inhetbeginvan
deze eeuwalsgevolgvandeontwikkeling van detextielindustrie (Winterswijk enAalten). Een snelle groeivalt ookte constateren inhet gebied
Zutphen (ontwikkeling van deindustrie endienstensector).
In 1947w a s nog37 i°v a n deberoepsbevolking in delandbouw werkzaam,
maar in 1960nog slechts 24$, zodat deAchterhoek zijnuitgesproken
agrarischkarakter begint teverliezen en

deindustrie debelangrijkste

bronvanwerkgelegenheid isgeworden.Deindustriële ontwikkeling is
vooralin deOude IJsselstreek sterk opgang gekomen,waar in delaatste
jarenongeveer dehelftvan deindustriële bedrijven gevestigd werd.Na
1957kwam het zwaartepunt vooralinhet oostelijke deelteliggen,waar
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dekernen Gaanderen,Terborg,Silvolde,Etten,Ulft enGendringen naar
elkaar beginnentegroeien. Ookinhet gebied Zutphennam de industriële
werkgelegenheid sterk toe,maar in deLijmers ende oostelijke Achterhoek
verloopt deindustriële ontwikkeling nogmaar langzaam.
Voor deoostelijkeAchterhoekwordt Winterswijk gezienals centrum
vanwaaruit deindustriële ontwikkeling hetbest op gangzoukunnenkomen,
Inverband met devraaghoe groot de toekomstige waterbehoefte van
de Achterhoek zal zijn,is eenprognose van debevolkingsgroei vanbelang.
Intabel 2,die ontleend isaanbovengenoemd rapport, geefthiervan een
beeld.

Tabel 2.Verwachting vande toekomstige inwonertallen in de Achterhoek
Gebieden
1960
Lijmers

47000

Inwonertallen
1980
73000

2000
100000

Oude IJsselstreek

89000

129000

170000

Oost Achterhoek

82000

106000

130000

Gebied Zutphen

96000

124000

150000

Achterhoek

314000

432000

550000

Deramingen voor 1980hebben eengrotere waarschijnlijkheid dandie
voor het jaar 2000. Onvoorziene factorenkunnen eengrote invloed op
deze toekomstverwachtingen hebbenenniet zeldenmoeten decijfers reeds
nakorte tijd wordenherzien.2okunnen ook eventueelnogte treffen
overheidsmaatregelen terbeinvloedingvan debevolkingsspreiding tot min
ofmeer rigoureuze correcties aanleiding geven.
Ofschoon de cijfersvoor 2000dus geengrote nauwkeurigheid bezitten.
zalvoorhet onderhavigeprobleem vande drinkwatervoorziening vande
Achterhoek met eenbevolking van 55O 000à 600000inhet jaar 2000
rekening gehoudenworden.Daarbij zal deindustriële ontwikkeling zich,
naar verwacht mag worden,inhoofdzaak in degebiedenvanhet OudeIJsseldal,Zutphen enWinterswijk concentreren.
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Debevolking van deAchterhoek, diein 1965een 350000zielentelde,
wordt vooralsnog door driewaterleidingbedrijvenvan drinkwater voorzien.
Hiervanis deWaterleiding Oostelijk Gelderland, gevestigd in Doetinchem
3
degrootste,met eenproduktiein 1965vancirca 10miljoenm .DegemeentenZutphen enWinterswijk hebben eigenwaterwinbedrijvenmet ieder een
3
produktie van circa 1l/2à 2miljoenm per jaar.In totaalwerd in 1965
door deze driebedrijven circa 14miljoenm water afgeleverd.
Figuur 2geeft eenbeeld vande toeneming van dewaterproduktie door
deWaterleiding Oostelijk Gelderland indeperiode 1946-1965« Decijfers
van deze grafiek zijnontleend aande jaarverslagen vandit waterleidingbedrijf.Bedroeg deproduktie in 1946nog slechts 1,7miljoenm ,in 1965
3
was dezereeds gestegen tot 9,4 miljoenm .Na eengeleidelijke groei in

3

deperiode tot 1960,zietmenin de volgende 5jaren deproduktie zich
verdubbelen.
Debenodigde hoeveelheden water wordenuitsluitend aanhet grondwater
onttrokken.Figuur 3geeft eenoverzicht van deligging van deverschillendereedsbestaande enindenabijetoekomst inbedrijfkomendepompstations.Degrootste winplaats is 'DePol'bijDoetinchem,met een onttrekking van circa 3miljoenm/jaar,gevolgd doorhet pompstation
'OldenEibergen'met 1,6miljoenm/jaar.Kleinere stations liggenbij
Lochern,Borculo,Euurlo,Montferland,Lobith enPannerden.
Toekomstige waterwinplaatsen zijngeprojecteerd endeelsalinaanbouw
bijHengelo (Kloosterbos),Ruurlo,Vorden,Baak (Steenderen)enMontferland.Voor deze waterwinplaatsen zijn concessies aangevraagd vooront3
trekkingen van 21/2 à5miljoenm per jaarperpompstation.Deze vijf
nieuwewaterwinplaatsen zouden deproduktiemetmaximaal 25miljoenm
per jaarkunnen vergroten.Gezien echter de grondwaterstandsverlagingen
die voor sommige winplaatsen verwacht mogenworden,lijkt deze hoeveelheid
aan deoptimistischekant enzal de gezamenlijke produktie van dezepompstationsnaar ruwe schatting vermoedelijk nietmeer daneen 15à 16miljoenm per jaarbedragen.
Behalve door dewaterleidingbedrijvenwordenook door talrijkeindustriëlebedrijven aanspraken ophet grondwater gedaan.Vele fabrieken,
zoals zuivelfabrieken,bierbrouwerijen (Groenlo)endergelijke winnen zelf
het water datvoor deindustriëleproduktie nodig is.Hoewel thans pogingen
worden ondernomen eeninzicht inhet waterverbruik vande verschillende
262
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-10bedrijventeverkrijgen,zijnkwantitatievegegevensdienaangaandenog
zeeronvolledig.Uitgaandevanbedrijvenwaarvandewaterbehoeftebekend
is,zijndoordeWaterleidingOostelijkGelderlandschattingengemaakt
vandetotalewaterbehoeftevandeindustrieindeAchterhoek.Deze
3
schattingenbelopeneen21miljoenm perjaar,hetgeendusbelangrijk
meerisdandoordewaterleidingbedrijvenwordtafgeleverd.
Zoalsuittabel3blijktbedroegdetotalewaterbehoeftevandrinkwaterleidingbeârijven
joenm, 3

enindustriein1965naarschattingeen35mil-

Tabel3.TotalewaterbehoeftevandeAchterhoekin1965
_

,

- _

, __ __

Eigenwinningdoordeindustrie

_

21000000m
3

WaterleidingOostelijkGelderland

10000000nr
3

Waterleidingbedrijf ZutphenenWinterswijk
Totaal
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4000000m
35000000m 5

- 11Prognose vanhet waterverbruik in 2000
Eenaantal jarengeledenwerd voor de stad Amsterdam eenprognose
gemaakt vanhet waterverbruik inhet jaar 2000.Menkwam toen tot een
hoeveelheid van 75miljoenm per jaar.Dezerespectabele hoeveelheid
bleek echter reeds in 1966te zijnbereikt.Hieruit moge blijkenhoe
moeilijk dergelijke prognoses zijn op te stellen.Veel zalafhangen van
demaatregelen die vanoverheidswege genomen zullenwordenterontwikkeling vandeindustrie indezestreek.
Zoalsin tabel 2isweergegevenbestaat deverwachting datinhet
jaar 2000debevolking van deAchterhoek zalzijntoegenomen tot 550000
inwoners. In 1965telde debevolking circa 350000zielen.
De cijfersin tabel4geven eenbeeld vanhet door de Waterleiding
Oostelijk Gelderland geschattewaterverbruik in 2000,waarbijisuitgegaanvan eenbevolking van circa 600000inwoners.Aangenomen is datde
industriële ontwikkeling zichmet eenzelfde snelheid zalvoortzetten.

Tabel 4.Toekomstige waterbehoefte van deAchterhoek (in 2000)
Levering door dewaterleidingbedrijven aan
bevolking enindustrie
Geschatte eigenwinning door deindustrie
Totalewaterbehoefte in 2000

50000000nr/jaar
70000000m/jaar
120000 000nr/jaar
3

Het totalewaterverbruik in 1965bedroeg 35000000m per jaar,
zodat voor de toekomst nog eenhoeveelheid van 85000000m per jaar

3

gevonden zalmoetenworden.
Deze cijferskunnenuiteraard niet erg nauwkeurig zijn enhet zijn
danooknietmeer dangrove schattingen. Zij geven echter aandat over
35 jaar het waterverbruik bijna3,5maal zogroot als thanszalkunnenzijn.
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DeAchterhoekkenmerkt zichdoor eenzwakgolvend landschapmet,
op enkeleuitzonderingen na,geringe reliefverschillen.Hetterreinoppervlak heltinhet algemeen vanoost naar west.De grootste terreinhoogte treft menaaninhet oostelijke grensgebied ,namelijk 30à40
m +NAP,delaagste inhet IJsseldal, 12à8m +NAP.Het gebied wordt
door talrijke beken ontwaterd, waarvan deBerkel,deGroenlose Slinge,
deLeerinkbeek,deBaakse beek,deVeengoot, deAaltense Slinge ende
Oude IJsselalsbelangrijkste genoemdkunnen worden.Aldezebeken voeren
de overtollige neerslag uiteindelijk naar de IJsselaf.
Aan detegenwoordige landschapsvormen in deAchterhoek hebben zowel
rivieren alswind enlandijsbijgedragen.Hoewel,zoalsreeds werd opgemerkt, dereliefverschilleninhet algemeen niet groot zijn,komen
plaatselijk in het terreinhoogteverschillen voor die zowel geologisch
alsgeohydrologisch vanbelangzijn.
Hetmeest opvallend zijnwelhetMontferland endeLochemseberg,
twee heuvels diehunontstaan dankenaan destuwende werking vanhet
landijsuit deijstijd. Zijwerden gevormd door de druk diede ijstongen
uitoefenden toen zijvanhet noordenuit de diepuitgeruimde rivierdalen
binnendrongen (figuur4)«
Behalve dathet landijsreliefvormendheeft gewerkt,heeft het ook
bijgedragen tot de opbouw vanhet gebied door afzetting van eengrondmorene. Opverschillende plaatseninhet oostelijk deelvandeAchterhoek
komt deze grondmorene, dikwijlsbestaandeuitkeileem,aanof dicht onder
de oppervlakte voor.De westelijke begrenzing van ditgrondmorene-landschap valt ongeveer samenmet delijn Aalten-Eibergen.
Degrofzandige,grindrijke afzettingen die op verschillende plaatsen
in dit grondmorene-landschap aanwezig zijn,maken deeluit vanhethoogterrasvandeRijn,datinDuitsland langs deoostelijke oevervan deze
rivier is tevervolgen. Opverschillende plaatsen tussen Aalten en
Eibergenis derand van dit terras alseensteilrand in het terreinte
herkennen.
Het grondmorene-landschap gaat westelijk van delijn Aalten-Eibergen
over inhet dekzandlandschap (laagterrasbedekt door dekzand).Het
golvendekarakter van ditlandschapstype ontstond gedurende delaatste
(Würm)ijstijd, toenhier eenkoudklimaat heerste,maar het landijs
deze strekennietbereikte.Door deschaarse begroeiing had dewind vrij
spel enzowerd vrijwel het gehele gebied door een]aagdekzand bedekt.
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-13Sommige bekenmoetenplaatselijk dichtgestoven zijn,waardoor denatuurlijke afvoer stagneerde enmoerassige gebieden ontstonden,waarin veengroei
plaatsvond.Degrote,thans deelsvergraven veencomplexenalshet
Vragender Veen,hetVeenvanCorle enhet veengebied tenzuidwesten van
Lichtenvoordekunnenin ditverband genoemd worden.
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Mesozoicum
Triasformatie
De oudste afzettingen diein deAchterhoek opbetrekkelijk geringe
diepte voorkomenbehoren tot deTrias (Bontzandsteen enMuschelkalk),
vooralbekend inhet gebied oostelijk vanWinterswijk, zie onder andere
de geologische profielenH-H' enI-I'.
De Onder-Bontzandsteen in dit gebied bestaat uit donkerrode en
violetrode fijnzandigekleigesteenten, afgewisseld doorlagendonkerrode zeer fijnkorreligezandstenen. Aandebasis vandeformatiekomen
somsanhydrietknollen voor die de overgang naar dezoutlagen vande
Zechstein aanduiden.De diktevan deOnder-Bontzandsteen bedraagt circa
280m (Pannekoek, 1956).
DeMidden-Bontzandsteen diehierop ligtislichterrood getint en
bestaat uitmiddelkorrelige zandsteenmet ingeschakelde kleisteenlaagjes. InRatum werd in eendiepeboring een diktevan circg.200mvastgesteld.
DeBoven-Bontzandsteen ofRotbestaat uitrode enroodbonte groengrijze ensomswitte zandigekleisteenmet ingeschakelde lenzen of
laagjes gips ensteenzout.Aan debasisligtplaatselijk een steenzoutlaag
van 30tot 50m dikte.DeBoven-Bontzandsteen die een dikte van circa
200mbezit,komt oostelijk vanWinterswijk aandeoppervlakte.
Zoalsuit eenrecent gepubliceerd kaartje vanHarsveldt enGagliardi (l96l)blijkt,is dit gebied tektonisch sterk gestoord, zie figuur
5.Breuken doorsnijden het gebied enbegrenzen deformatie soms vrij
scherp.Dezetektonische bewegingen zijn er ookdeoorzaak vandat de
Bontzandsteen bijGroenlo enEibergenreed»op eendiepte van 350tot
400mligt.
Boven deRotkomt eenkalkhoudende zone voor die deovergang vormt
naar deMuschelkalk, dieuit eenafwisseling vankalksteen ensoms äolomitischekalkmergelbestaat,met inschakelingen vankleimergels enkleilagen.De diktevandeMuschelkalk, diein groevenbijWinterswijk fraai
ontsloten is,bedraagt een40tot 50m.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn,dat deTriasformatievoor
waterwinning weinig of geenperspectievenbiedt.
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- 15Juraformatie
Zoalsuit hetkaartje vanfiguur 5^altaf teleiden,komt deJuraformatie opverschillende plaatsen rondWinterswijk voor.Het betreft
hier voornamelijk afzettingen van deOnder Jura (Lias), dieuit grijze
enblauwgrijze kalkige leisteenbestaat met ingeschakeldekalksteen--banken (zieprofiel H-H'). De diktebedraagt maximaal circa 350m.
Afzettingen vandeMidden-Jura (Dogger)hebben eengeringere v e r ^-.•
spreiding dan deLias. Slechts op enkeleplaatsen tenzuidenvanWinterswijk (o.a.in de synclinale vanKotten)komt Dogger aan ofdicht
aan deoppervlakte voor (profiel I-I') indevormvan donkerekalkhoudendekleigesteenten. De dikte vandeDogger isminstens 120m.
Volgens Harsveldt (1963)i-sthans,na eenheronderzoek vande
monsters uit eenoudeboring (K)aan deNederlands-Duitse grens ten
noordoosten vanWinterswijk, voorhet eerst ookMalm in ditgebiedaangetoond enwel op eendiepte van42tot 60m.
De totale dikte vande Jura-afzettingenin ditgebiedkan volgens
genoemde auteur op circa 600m gesteld worden.
Op grond vandelithologische kenmerken van deze afzettingen en
gezien de talrijke tektonische storingen diehet gebied doorsnijden,
zijn deafzettingen vandeJuravoorwaterwinning ongeschikt.

Over het Onder-Krijt in deze streek isnogweinigbekend. Volgens
figuur 5komt deze formatie voor in desynclinale vanKottenten zuiden
vanWinterswijk eninde eerder genoemde oudeboringK gelegen aande
grens tennoord-oostenvande stad,waar het Onder-Krijt direct onder
het Kwartair gelegenis.De formatie bestaat in.het algemeenuit grijze,
somsbitumineuze kleisteen,zwartekleien,met ingeschakelde zand en
zandsteenlaagjes (profiel I-I1,boring41F/35)« ^e dikte vanhet OnderKrijt isminstens 200m.
Afzettingen vanBoven-Krijt (Cenomaan)zijnbekendin ontsluitingen
in deKottensche beek endeKleine beek enin enkeleboringenin deze
omgeving.(profiel I-I',boring41 F/51). De diktevandeze witte,compacte
kalksteenmet ingeschakelde mergellaagjesis nietnauwkeurig bekend,
maarbedraagt meer dan40m. OpDuitsgebied zijnechter diktenvan 280
mgevonden.
Ook dezeKrijtformatiebiedt geenperspectieven voor dewaterwinning.
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- 16Bovendienis detektoniek zo gecompliceerd datmen¥oor onaangename
verrassingenkankomen te staan.Zovond Harëveldt (1963)i n éénboring,
namelijk die vanPlantengaarde, vijfbreukenterwijlin eenandere boring
tenz.z.w.vandeboringPlantengaarde reeds opeen diepte vanruim
100m zout uit deZechstein werd aangetroffen,direct liggend onderde
Kwartaire enTertiaire afzettingen. Aangenomenwordt,dat het zout
langs éénvan dezebreuken omhoog gekomenis.

Tertiair
Cligoceen
Wanneer aan enkelekleinere voorkomens vanEoceenten zuidoosten
vanHaaksbergen voorbijgegaan wordt,vormt hetMidden-Oligoceendeeerstvolgende afzetting vanmeer danlokale betekenis.Zoalsuit degeologische profielen blijkt,is ditmariene Oligoceenopveleplaatsen inde
oostelijke Achterhoek aangeboord, soms opzeer geringe diepte.Het duikt
echter inwestelijke richting naar grotere dieptenweg. Inhetgrensgebied, onder anderebij Rekken,ligt het Oligoceen vrijwel aande
oppervlakte.BijVragender daarentegen lift hetreeds op42m -N.A.P.
De dikteishier circa 124m (profiel G-G', boring 41 B/13).
HetMidden-Oligoceen bestaat uit grijze enblauwgrijze zeer zware
klei enfijzandigeklei,waaraan geenwater onttrokkenkanworden.

Mioceen
Inhet Midden-Mioceen werd onsland vrijwel geheel door dezee
overspoeld.Dekustlijnmoet in dietijd dicht langs derijksgrensgelegenhebben,ongeveer vanWinterswijk naar deRekkenseheide.
Indeze zeekwamen aanvankelijk vooral fijnzandige,glauconietrijke
sedimenten tot afzetting,maar tegenhet einde van deze transgressie
begon desedimentatie van slib-englauconietrijke fijne zanden enklei
te overheersen (fig.6 ) .DezeMiocene afzettingen hebben een algemene
verbreiding in deAchterhoek. Inhet oostelijke deelliggen zijdicht
onder deoppervlakte enzijnvangeringe dikte.Naar het westen duiken
zijonder jongereafzettingen weg enneemt dedikte toe.BijVragender
isreeds circa 68m dikMioceen aanwezig (boring41B/13,profiel G-G')
enonder het IJsseldalbereiken dezeafzettingen eendikte van 100tot
200m. Demeeste boringen hebben echter slechtshet bovenste deel van
hetMioceen getroffen,zodat over dedikte weinig bekendis.
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- 17Opveleplaatsen ishetMioceen door erosie gedeeltelijk of soms
zelfsgeheel opgeruimd,waardoor debovenzijdevandezeafzetting een
onregelmatige configuratie vertoont.Typische voorbeelden hiervan zijnte
zieninprofielB-B',boring M 68en34G/1J enin deprofielen I-I'
enJ-J', boringen 41 E/77,M158,Aalten III en41B/28,waarhet Mioceen
door erosie tijdens hetEiss-glaciaaltot grote diepte isweggeruimd.
Voor grondwaterwinning bieden deze slibrijke fijne zanden enkleien
geenperspectieven.

Plioceen
Gedurende hetPlioceen drong de zee opnieuw het gebied binnen, echter
minder ver dantijdenshetMiddenMioceen.Het oostelijke deelvande
Achterhoek wasin dieperiode land.
Ineenrecente boring,Kloosterbos IVnabijHengelo zijnblijkens
profiel E-E' op een diepte van 57tot 75mbenedenmaaiveld afzettingen
vanhetmariene Onder-Plioceenaangetroffen (VanVoorthuysen, 1965).
Deze afzettingenbestaanuit groengrijze tot groenbruine,kalkrijke,
matig fijne zanden, dieveelal goed gesorteerd zijn enveel schelpgruis
enforaminiferenbevatten.Het zandis nietbont,slibarm tot slibhoudend
enzwak glimmerhoudend. De samenstelling van dezwaremineralenkenmerkt
zich door het voorkomen van toermalijn enmetamorfe mineralen alsstauroliet enandalusiet endoor zirkoon envooral doorbetrekkelijk hogepercentages aanhoornblende (fig.7)« Door het ontbreken vanvoldoende diepe
boringenvalt over deverbreiding vanhetmariene Onder-Plioceen weinig
tezeggen.
Nogtijdens het Plioceen trok de zee zichuit deze strekenterug en
kwamen continentale sedimenten tot afzetting (Continentaal Plioceen).
Deze sedimentenbestaanvoornamelijk uit licht-tot donkergrijze slibarme
tot slibvrije,goed gesorteerde,matig fijne zanden,die niet bont zijn
enweinig ofgeenkalkbevatten.Plaatselijkkomenindeze zanden enige
dunne humeuze tot venigekleilaagjes voor.Wat desamenstelling der zware
mineralenbetreft,worden deze zandengekenmerkt door het optredenvan
toermalijn, stauroliet,andalusiet enzirkoon, (fig.7?8en9 ) .
Continentaal Plioceenis opvele plaatseninhet centrale deelvan
deAchterhoek aanwezig. Zowel de diepte waarop dezeafzettingen zijnaangetroffen,als dedikte variëren sterk.Evenals ditbij de onderliggende
oudere afzettingen het gevalis,duikt ookhet Continentale Plioceenin
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- 18westelijkerichtingonderjongerelagenweg.
InhetoostelijkedeelvandeAchterhoekontbreekthetPlioceen
opdemeesteplaatsen.Inlatereperiodenisveelvanditmateriaal
aanerosietenoffergevallen,vooraltijdensdeRiss-ijstijdtoen
rivierenensmeltwaterbekendiepedalenindeondergronduitschuurden.
HoewelzandigervankarakterdanhetMioceen,biedendefijnkorreligeafzettingenvanhetPlioceenvoordegrondwaterwinningweinigof
geenperspectieven.
Pleistoceen
MarienIcenien
MethetPleistoceen,datongeveereenmiljoenjaargeledenbegon;
vingeenperiodeaanwaarinkoudeenwarmereklimaatsomstandigheden
elkaarafwisselden (fig.10).AanhetbeginvanhetPleistoceenwasde
zeenognietgeheeluitdezestrekenverdwenen.Eenbewijshiervoor
leverdeeenrecentuitgevoerdediepeboringbijSteenderen (boringV)»
profielE-E',waarinopeendieptevancirca69mbenedenmaaiveldeen
lichtgrijze,taaiefijnzandigehumeuzeleemwerdaangetroffen,die
blijkenseenonderzoekvandeforaminiferenalseentypischeafzetting
vanhetmarieneIcenienkanwordenbeschouwd (VanReesVellingaen
DeRidder,1965).OokonderDeventerenArnhemisdezeafzettingbekend
enhetvermoedenbestaatdattijdenshetIceniendekustlijncirca10km
oostelijkvandetegenwoordigeloopvandeIJsselkanhebbengelegen.
Overdediktevandeafzettingisnietsbekend,maardezezalnietgroot
zijn.Geziendefijnkorreligheid enkleirijkdomvandezeafzettingis
dezevoordewaterwinningvangeenbetekenis.
FormatievanHarderwijk(Oud-Pleistoceen)
AanheteindevanhetIcenientrokdezee,dieoverigensslechts
hetuiterstewestenvandeAchterhoekbedekte,zichdefinitiefuitdit
gebiedterug.NoggedurendehetOud-PleistoceennamenNoordduitserivierenhunloopdoordeAchterhoekenzettenlichtgrijze,slibarme,matig
groveenmatigfijnezandenaf,dieeenhelderuiterlijkhebben,kalkvrij
/

zijnensomsenigebrokjesijzeroerbevatten.
Doorhetontbrekenvanpaleobotanischegegevensisnietaantegeven
uitwelkdeelvanhetOudPleistoceendezeafzettingendateren.Zij
kunneninnavolgingvanZonneveld (1958)voorlopigwordenaangeduidals
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Fig.10
Algemene stratigrafische tabel van het Pleistoceen (volgens B r o u w e r , 1963)
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- 19de formatie vanHarderwijk, eenverzamelnaam voor Oud-Pleistocene,continentale sedimenten vanoostelijke ennoordoostelijke herkomst.
Eentypisch voorbeeld van dezeafzettingen isnaar onzemening
gevondeninboring M 155°P e e n diepte tussen 16en50mbenedenmaaiveld (zieprofiel H-H'). Behalve door bovengenoemde lithologischekenmerken, vallen deze zanden op doorhunkarakteristieke samenstelling
van dezwaremineralen (ziefig. 11). Opmerkelijkishetvrijwel ontbrekenvanmineralenalsgranaat,epidoot,hoornblende en saussuriet en
het dominerenvantoermalijn enmetamorfemineralen alsstauroliet en
andalusiet.Uit derestgroep vanmineralen overheerst zirkoon.Verder
bevat hetmateriaal 1of 2$ topaas.Deze samenstelling wijst nietop
eenafzetting van deRijn,maar op eenNoordduitseherkomst.Eenovereenkomstigemineraal-associatie werd door Zonneveld (l958)aangetroffen
inboring 'DePol'bijDoetinchem.Genoemde auteur rekende debetreffende zandenechter tot deveel jongere fluvioglaciale afzettingen,
eenmening diewijniet kunnen delen,omdat de opgrond vanpollenanalysenalswerkelijk fluvioglaciaal bekend staande afzettingen inde
onmiddellijke omgeving eengeheel andermineralogisch beeld vertonen
(zie onderFluvioglaciaal).
De formatiekomt niet algemeen verbreid in deondergrond voor
omdat veelmateriaal door erosie involgendeperiodenis opgeruimd.
Uit eenoogpunt vanwaterwinning zijn dezeafzettingen daarom endoor hun
overwegend fijzandig enlemigkarakter,vanweinig ofgeenbetekenis.

Formatie van Sterksel-Enschede
Gedurende hetMiddenPleistoceen nam deRijnvoor het eerst zijn
loop door deAchterhoek enzette over eenbreed front grofzandig grindrijkmateriaal af.Inhet oostelijke deelvanhet gebied liggen deze
bruingrijze engrijsbruine,matig grove totmiddelgrove bonte zanden
met eengroot stratigrafisch hiaat ophet Tertiair.Blijkens desamenstelling van dezware fractie,dievooral door deassociatie granaat,
epidoot,hoornblende ensaussuriet wordt gekenmerkt,betreft het hier
eenRijnafzettinguit het Cromer-interglaciaal enEister (Mindel)glaciaal,
dezogenaamde formatie vanSterksel.Deaanvoer vanoostelijkmateriaal
wasindietijd nogniet geheel tot stilstand gekomen,hetgeen blijkt
uitplaatselijk, onder andere vooralin deomgeving vanGroenlo-Eibe^gen,
bijgemengde mineralen alstoermalijn, stauroliet,andalusiet, zirkoon
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Fig. 12
Frequentieverdeling zware mineralen
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- 20enenig topaas (formatie vanEnschede)(zie fig. 12).Inde geologische
profielen zijn deze afzettingen daarom aangeduid als de formatievan
Sterksel-Enschede.
Inhet oostelijke deelvanhet gebied liggen dezeafzettingen aan
of dicht onder de oppervlakte enbereiken een dikte van enkelemeters
tot 10à 12m. Deze geringe dikte enondiepe liggingmaken deformatie voor grondwaterwinning onaantrekkelijk.
Indedaarop volgende periode sneed deRijnzichdiepin zijn eigen
afzettingenin,waarbijhet grootste deelvan degrofzandige sedimenten
werd weggeëordeerd.De oostelijke wand vanditbrede dalverliep ongeveer
volgens delijnBocholt-Aalten-Neede.Oostelijk vandezelijnbleef de
formatiebewaard enwerd alsgevolgvandeze aalinsnijding eenterras
het zogenaamde hoogterras,dat oostelijk vandeRijninDuitsland is
tevervolgen.Westelijk vandeterrasrand, dieplaatselijk alseen
duidelijke steilrand inhet terreinisteherkennen,is debetreffende
formatie tot nogtoe nergensin deondergrond aangetroffen.

Formatie vanïïrk
Nadat deRijnhet grootste deelvan zijn eigenafzettingenhad
opgeruimd, schijnt zichvermoedelijk nog tijdenshetMindel glaciaal
ofbeginHolsteinien (Mindel-Rissinterglaciaal)eensmal endiepRijndalgevormd te hebben,dat tot 20à 30m -N.A.P.reikte.Plaatselijk
sneed dit dalzichzelfs totin deMiddenMiocene sedimentenin.
Tijdenshet Holsteinien vulde derivier dezesmalle geulweer opmet
overwegend zeer grofmateriaal,bestaande uitbruine tot grijsbruine
slibarme,matig grove tot zeergrove,grindrijke zanden.Behalve de
grofheid vanhetmateriaal isvoorts de samenstelling vandezware
mineraalinhoud opmerkelijk.Naast debekende Rijn-associatie granaat,
epidoot,hoornblende, saussuriet,alteriet,iswelhetmeest opvallend
degrote rijkdom aanvulkanische mineralen,vooralaugiet,dat soms•
80tot 90 iavan dezware fractieuitmaakt,zie figuren 9, 13,14e*i15»
Door dit hoge gehalte aanaugiet verschillen dezezanden dus duidelijk
vanalle tot dusverbesproken oudere afzettingen.
Tot dusver waren deze augietrijke zandenin deAchterhoek nietbekend,maardeeerste aanwijzingen voor deaanwezigheid indeze streek
werdenverkregenuit enkele nieuweM-boringen in deomgeving van
Haarlo-Beltrum, zie deprofielen C-C',D-D',E-E' enN-N'.Later werden
262

fig 13
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- 21deze zanden ookaangetroffen in enkele boringen tenN.W. vanLichtenvoorde eninhet zuiden,in deboringenM 201 enM 165tussen Dinxperlo
enSilvolde.Menkrijgt sterk deindruk dathet hier eenvrijsmaldal
betreft, datvanuit Duitsland viaDinxperlo enLichtenvoordeinde
richting Haarloloopt.
Zowelhunvoorkomenin eensmalle geul, alshun grofkorreligheid
enrijkdom aanvulkanische mineralenmakenhet zeerwaarschijnlijk dat
deze afzettingenmet dezogenaamde Rinnenschotter inDuitsland gecorreleerdmogen worden.DezeEinnenschotter vormen,zoals denaam reedsaanduidt, degrofkorrelige, grindrijke opvulling van smalle geulen,die
zijningesneden inhetmiddelsteMiddenterras vandeRijnbijKrefeld.
Inde Rinnenschotter treden voorhet eerst vulkanische mineralen en
vooral augiet in grote hoeveelheden op (Quitzow, 1956 ,Zonneveld, 1956
enVinken, 1959).
Elders inNederland zijn dezeafzettingen onder andere aangetoond
in deNoordoostpolder door Wiggers, 1955« Door laatstgenoemde auteur
werden dekleilagenboven deze zandenalsHolsteinien gedateerd.Zonneveld (1956)duidde dezeafzettingen aanmet denaam 'FormatievanUrk'.
Daar in geen enkeleM-boring boven debetreffende zandenkleilagen zijn
aangetroffen,is eendatering oppaleobotanische grondenniet tegeven.
Niettemin zijnwijvanmening dat er gegronde redenen zijnvoor de stelling dat deformatie vanUrk of eengedeelte ervanin de Achterhoek
aanwezigis.
Hoewel debetreffende afzettingen eengrote doorlatendheid bezitten,
hebben zijdoor hunbeperkte verspreiding voor waterwinning slechtslokalebetekenis.

Fluvioglaciaal en keileem
Zoalsinhetbovenstaande werd aangetoond, nam gedurende hetHolsteinien (Mindel-Rissinterglaciaal)de Rijn zijnloop door deAchterhoek
enzette de formatie vanUrk af.Ookvlak voor hetbeginvanhet Saalien
(Riss-glaciaal)moet deRijnin dit gebied aanwezig geweest zijn (Ter
Wee, 1962). Aa.nwijzingenhiervoor zijn deaugiethoudende zanden,dieop
eendiepte van 15tot 18m benedenmaaiveld (5tot 6m -N.A.P.)in
boringM 196tennoorden vanLochernzijngevonden.Naast deRijn-associatie granaat,epidoot,hoornblende, saussuriet enalteriet,bevatten
dezezanden tot 60 %vulkanischemineralen,vooral augiet.Deze afzettingen
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- 22makenmogelijk deeluit vandeFormatie vanVianen (Zonneveld, 1958),
zie figuur 16.
Met dekomst vanhet landijsinhet Saalien sneden derivierenzich
onderinvloed vaneenzich steeds verder verlagende zeespiegel verder
in. DeRijnruimde ongeveer terplaatse vandetegenwoordige IJssel een
diep daluit.Ook het smeltwater vanhet landijswerd door diepe dalen
naar hetwestenafgevoerd. Dergelijke diepe smeltwaterdalenkomenop
verschillende plaatsen in deondergrond vandeAchterhoek voor.Het
meest opmerkelijke iswelhet dalvanAalten,datvanVreden,via'Winterswijk en -haltentotDinxperlo is tevervolgen,waar hetverder
zuidwestelijk inhet Eijndaluitmondde (zie fig, 21 en deprofielenG-G'
tot enmet K-K'). Ook in deomgeving vanEibergen zijn dergelijke,zij
hetkleinere glaciale dalenbekend geworden (Profiel C-C'). De opvallend
heldere, zeer goed gesorteerde enafgeronde grove enfijne zanden,die
onder anderein deboringenM179,M188, M194enM195 z ijnaangetroffen,
makenmogelijk deeluit vande formatie van Emmen, een fluviatiele afzettingvanoostelijke enzuidelijkeherkomst,afgezet voordat het landijs
het gebied overdekte (proglaciale zanden,Hol,1948)»
Het landijs drongvanhet noordenuit het diepingesneden Eijndal
binnen endrong ver naar het zuiden opDuits gebied door.Hoewelde
topografie vanhet landschap vlakvóór hetbinnendringen vanhet landijs
nogverre van duidelijkis,wijzen degegevens vantalrijke boringenop
eentamelijk sterk versneden oppervlak,metplaatselijk grotereliefverschillen.Opverschillende plaatsenblijkt de ouderePleistocene ofTertiaire ondergrond voor erosie gespaard gebleven.Het landijs datde
dalenenlaagtenbinnendrong, oefende eenzijdelingse drukop de dalwanden
uit, hetgeen aanleiding gaf tot het ontstaanvanstuwheuvels,zoalshet
Montferland en deLochemer berg. Zoalsuit sommige profielen onderandere A-A' enB-B'blijkt,werdplaatselijk op de dalbodem entegende
dalwandenkeileem afgezet.In eenvolgende fase,toenhetlandijshet
gehele gebied overdekte,kwam hetook op dehoger gelegenhoogterrasafzettingen inhet oostentot afzetting vaneengrondmorene,waaronder
keileem.
Nadat het landijs zichuit deze strekenbegon terug tetrekken,werden
delaagtengeleidelijk opgevuld met fluvioglaciale afzettingen,bestaande
uit grofkorrelige grindrijke zanden enlemen.De samenstelling vande
zwaremineralenin deze zandenisweliswaar nietkarakteristiek -veelal
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fig 16
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- 23is ernauwelijks ofinhet geheelgeen verschilmet dievan dezanden
uit dejongereRynafzettingen -maar erbestaan zeer duidelijke verschillen tussen deze zanden endieuit de oudere Pleistocene enTertiaire afzettingen.Op dieplaatsen waar geentwijfelaanhetfluvioglacialekarakter bestaat,zoalshetmateriaal in de diepe glaciale
dalenvanAalten endiebijEibergen,waarvan sommige ingeschakelde
leemlagen alsSaalien zijngedateerd, onder andere indeboringenM 68
enM 71,wordt desamenstelling der zwaremineraalfractie gekenmerkt
door granaat,epidoot,saussuriet,alteriet,hoornblende ensoms een
niet onbelangrijk percentage vulkanische mineralen.Tot grote diepte
blijft deze samenstelling vrijwel constant,alzietmeninde onderste
lagenvaak eenzekere toename vantoermalijn,metamorfe mineralen en
zirkoon,zie deboringenM 68enAalten III,figuren 17en 18.Deze
samenstelling is sterk verschillend van diein deboring 'DePol',
waarvan debetreffende afzettingen door Zonneveld (1958)naar onze mening
tenonrechte alsfluvioglaciaal zijnaangemerkt.Inplaatsvanhet
zeer brede,met fluvioglaciale afzettingen mpgevulde daldat Zonneveld
aangeeft,moetmenrekening houdenmet deaanwezigheid vanmeerdere
smallere dalen.Hoewel hier geenboringen vanvoldoende diepte aanwezig
zijn,kanmen eenbetrekkelijk smal dalvermoeden tussenhet Montferland
enDoetinchem.Westelijk vanhetMontferland moet dehoofdtak vanhet
Rijndal gelegenhebben,maar het opmerkelijke is dat de fluvioglaciale
afzettingen hier inhet algemeenveelfijnkorreliger zijn enniet zelden
uit zeerdikke leemlagenbestaan.Demeer zandige afzettingenvanhet
fluvioglaciaal indit gebied bezitten echter eenzelfde mineralensamenstelling als het fluvioglaciaal indemeer oostelijk gelegen dalen,onder
andereboring40E/78,ziefiguur 19.Alsverklaring voor dekleirijkdomvan
hetfluvioglaciaal inditgebiedmoetmenwellicht deaanwezigheid vaneen
grootbekkenmetvrijrustigwatervermoeden.
Tenwestenvan delijnAalten-Needekomen de fluvioglaciale afzettingenvrijalgemeenindeondergrond voor,zijhet dat dedikte van
plaats totplaats sterkkanverschillen. Ten oosten vangenoemde lijn
ishunvoorkomen grotendeels beperkt tot deglaciale erosiedalen,die
somsdiepin deTertiaire ondergrond zijningesneden.Insommige van
deze dalenbedraagt de dikte evenalsinhet IJsseldal verscheidene tientallenmeters.Ingrote delenvan deAchterhoek ishet Fluvioglaciaal
de eerste entegelijkertijdmeest belangrijke watervoerende laagdie
voor waterwinning inaanmerking komt.Inhet IJsseldal,enmet namein
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- 24het zuidwestelijke deel van deAchterhoek, zijn debetreffende afzettingen
opvele plaatsen sterkkleiig ontwikkeld endientengevolge uit eenoogpunt vanwaterwinningminder geschikt of zelfsgeheel ongeschikt,zie
onder andere deboringenbijAngerlo,Lobith enTolkamer.

Formatie van Kreftenheije
Terwijl het landijs zichuit deze strekenbegon terugtetrekken,
schijnt reeds spoedig eenbelangrijke jRijnarmzijnloop door deAchterhoek genomen tehebben.Over eenbreed front,reikend van de oostelijke
stuwheuvels vandeVeluwe tot aan delijnAalten-Weede,sneed derivier
zichenigszinsin defluvioglaciale ondergrond in.Hetgrofzandige,
grindrijkemateriaal datin ditbrede daltot afzettingkwam endat als
deformatie vanKreftenheije wordt aangeduid,bestaat deelsuitomgewerkt fluvioglaciaal uit de ondergrond, deelsuitmateriaal door de
Rijn aangevoerd.Beide afzettingen gaan danookvaak onmerkbaarinelkaar over.Wat desamenstelling der zwaremineraalfractie betreft is
veelal geenduidelijk verschilmerkbaar,altreden somsindebovenste
delenvandeformatieTireftenheije typische Rijncomponentenalssaussuriet,alteriet envulkanische mineralen alsaugiet watmeer op devoorgrond (M68 enM 72,figuur 17en13).
Volgens Zonneveld (1958)moet errekening mede gehoudenwordendat
deformatie vanKreftenheije de sedimentenkan omvattenuit hettijdsbestek vanhet Amersfoorter stadium (maximale uitbreiding vanhet landijs
inhet Saalien)tot enmet hetWeichselien(WÜrmglaciaal).Voor Midden
Nederland mag dit juist zijn,maar voor deAchterhoekkan bezwaarlijk
wordenaangenomen dat deze formatie hier reeds tijdens demaximale uitbreiding vanhetlandijs tot afzettingkwam, da&rhet gehele gebied toen
onder hetijsbedolven was. De sedimentatie kanpasbegonnen zijn toen
het landijs op deterugtocht was enzichvermoedelijk albuiten onze
landsgrenzenbevond.
Debetreffende formatie bestaat uit bruingrijze,bonte,slibarme
tot slibhoudende,matiggrove totmiddelgrove zanden,die soms vrij
veel grind bevatten.De dikte varieert van enkelemeters tot 10à 20m.
Voor waterwinning zijndezegrofkorrelige,grindhoudende afzettingen,
die eengrote verbreiding inde ondergrond hebben,zeer geschikt,alis
hun ondiepeligging, vooralinhet westelijke deelvandeAchterhoek,
eennadeel.Wietalleenkanhet water in deze ondiepe lagen gemakkelijk
262

- 25van deoppervlakte afverontreinigd worden,maar ookkunnenbijenigszins grotere onttrekkingen belangrijke grondwaterstandsverlagingen
verwacht worden.

Continentaal Eemien
Aanhet einde vanhet Saalien (Rissijstijd)trad een belangrijke
klimaatarerbetering in.Deperiodemet eenwarmerklimaat die toenvolgde,
wordt hetEemien (Riss-Wurminterglaciaal)genoemd.Het landschapuit
dieperiodekenmerkte zichdoor talrijke kommen enlaagten diemet water
gevuld waren. In dit waterkonden fijne,slibrijke zanden enkleien tot
afzettingkomen, terwijlplaatselijk ook veenvorming begon optetreden.
Dit complex van fijnzandige,lemige envenige afzettingen wordt gewoonlijk aangeduid als 'ContinentaleEemlagen'. Zijkomen niet algemeen
verbreid in de ondergrond voor,maar zij vormen,zoalshierboven reeds werd
opgemerkt,vermoedelijk de opvullingvanmeer ofminder uitgestrekte
kommen. Continentaal Eemienis vooralbekend inhet IJsseldal eninde
omgeving vanBorculo-Groenlo,waar het inverschillende boringen opeen
diepte van circa

N.A.P. of enigemeters erboven oferonder isaange-

troffen. Op grond vanpollenanalytisch onderzoekkonden deze Eemlagen
wordenaangetoond inboringM 68op eendiepte van 12,10tot 14,60m
eninboringM 64op eendiepte van circa 10tot 12mbenedenmaaiveld
(Rapport nr. 296,Palaebot.Lab.Geol. Dienst), zie onderandere deprofielenL-L' enN-N'.
De dikte van deze Eemlagen isvaak gering enbedraagt meestal niet
meer dan5&8m.Dat debetreffende lagen eeninschakeling vormenin
deformatie vanKreftenheije ismoeilijk vast te stellen.Op vele plaatsen
krijgt mendeindruk dat deEemlagen ongeveer aan debasis vande formatie
vanKreftenheyeliggen en dusminofmeer eengrenslaag vormenmet de
onderliggende fluvioglaciale afzettingen.

Zanddiluvium
Gedurende het Weichselien (Wurm glaciaal)nam desedimentatie vanhet
grove materiaal vande formatie vanKreftenheye een einde.Inhet laatste
gedeelte van deze ijstijd, het zogenaamde Laatglaciaal,washetvoornamelijk dewind diehet grofzandige Rijnmateriaalmet eenlaag dekzand overdekte.Deze dekzanden bestaanuitmatig fijne enmiddelfijne zanden,die
somshumeus enslibhoudend zijn.EenLaatglaciale ouderdom van althans
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een deel van deze zandenkan alsbewezen worden geacht door vondsten
van deUsselo-laag,onder andere tenzuidwesten vanEibergen (mondelinge mededeling vanir. Pape).
Deze gehele fijnzandige deklaag,waarinook delemigebeekafzettingen zijnsamengebracht,isin degeologische profielenmet deverzamelnaam 'Zanddiluvium'aangegeven.
De dikte vandeze deklaag varieert van 0tot circa 10à 12m. In
de dalen van de IJssel en de Oude IJsselis de deklaagplaatselijk zeer
dun.Degrootste diktenworden gevonden voor deterrasrand vanAaltenNeede.
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-27Geohydrologischoverzicht
Indevoorafgaandegeologischebeschrijving isreedsnaarvorengebrachtdatindeondergrondvandeAchterhoekafzettingenvanzeerverschillendeherkomst,ouderdomenkorrelgrootte-verdelingaanwezigzijn.Deoudere
geologischeformatieszijnvrijwelzonderuitzondering ineenmarienmilieu
ontstaan.Zijzijninhetalgemeenfijnzandigensterkkleiigontwikkelden
voorgrondwaterwinningongeschikt.Inhetvervolgzullendezeweinigofzeer
slechtdoorlatendeafzettingenals 'ondoorlatende'basislagenwordenaangeduid.
Dejongeregeologischeformatieszijnalleinzoetwaterontstaan.Zij
zijnopenkeleuitzonderingennameestaluitgrindhoudendegrovezandensamengesteld,dievoorwaterwinning zeergeschikt zijn.Dezegoeddoorlatende
afzettingenzullenwordenaangeduidalshetwatervoerendpakket.
Defijnkorrelige,deelseolische,deelsfluviatieleofbiogenesedimentendieaandeoppervlakteliggen,zullenalsafdekkendelaagwordenaangeduid.
OpbasisvandezegeohydrologischeindelingzijndegeologischeprofielenA-A'totenmet0-0'opnieuw,maaropeenverkleindeschaalgetekenden
aanditrapporttoegevoegd.

Hetwatervoerendpakket
TotdebelangrijkstewatervoerendelagenindeAchterhoekkunnenworden
gerekend:
.deformatievanKreftenheyeen
.defluvioglacialeafzettingen.
Dezebeideformatiesvormenêênaaneengeslotenwatervoerendpakketdat
tenwestenvandelijnAalten-Needealgemeenindeondergrondaanwezigis.
Opeenaantalplaatsenechter,o.a.inhetIJsseldalenindeomgevingvan
Borculo-Groenlo,zijnongeveeropdegrensvanbeideafzettingenklei-en
veenlenzenvanmeerofmindergroteuitgestrektheidaamrezig,diehetwatervoerendpakketintweeetagesverdelen.
Alswatervoerendelagenmoetenverdernoggenoemdworden
.deformatievanUrk
.deformatievanSterksel/Enschede
.degestuwdepreglacialeafzettingen.
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- 28Wegenshunbeperktverspreidingsgebiedhebbendezeformatiesslechts
lokalebetekenis,alkunnenzijinsommigegevallen,zoalsbijdeformatievan
Urk,hetwatervoerendpakketinnietonbelangrijkemate 'versterken1.
Uitdegeohydrologischeprofielenblijktnudat
1.indeondergrondslechtseenwatervoerendpakketaanwezigis,dat
slechtsopeenaantalplaatsendoorenigemetersdikkeContinentale
Eemklei-lenzenintweeetagesisverdeeld.
2.dediktevanhetwatervoerendpakketinhetoostenzeergeringis,
maarinwestelijkerichtinggeleidelijktoeneemttot50menmeer.
3.de 'ondoorlatende'basislageninwestelijkerichtinggeleidelijk
naargroteredieptenwegduiken.
k. indeoostelijkeAchterhoekglacialedalsystemenaanwezigzijn,die
somstotgrotedieptenmetgrofzandigmateriaalzijnopgevuld.

Diktevanhetwatervoerendpakket
DetotalediktevanhetwatervoerendpakketindeAchterhoekisweergegeveninfiguur20.Bijhetsamenstellenvandezediktekaart isbehalvevan
alleboorgegevenstevensgebruikgemaaktvangegevensvangeo-elektriseheonderzoekingen,dieinopdrachtvandeWaterleidingOostelijkGelderlanddoor
deWerkgroepGeo-elektrischOnderzoekT.ïï.0.indeoostelijkeAchterhoekzijn
verricht.
UitdezekaartblijktdatglobaaltenoostenvandelijnAalten-Lichtenvoorde-Groenlo-Eibergen-Neededediktevanhetwatervoerendpakket,dathier
bovendiennagenoegaandeoppervlakteligt,wisseltvan0tot5m.Indit
gebiedisgeengrondwaterwinningmogelijk,uitgezonderdindeglacialedalsystemen,o.a.hetdalvanVreden-Aaiten,waaruitopbeperkteschaalwater
tewinnenis.
Tenwestenvangenoemdelijnneemtdedikte,mededoordeaanwezigheid
vaneendiepingesnedendal,sneltoetot30à kom,o.a.tussenBorculoen
Eibergen.DevoortzettingvanditdalinzuidelijkerichtingkanvermoedwordenergenstussenVarsseveldenLichtenvoordelopendinderichtingDinxperlo,
waarhetdalvanAaltenwordtgekruist.Terwijldedikteinwestelijkerichtingaanvankelijkafneemttot10à20m,wórdteerstterhoogtevandelijn
Lochem-Silvoldeweer30à* kOmbereikt.InhetbekkenvanHengelo-Vordenwordendegrootstediktenvani+0tot50menmeergevonden.Dergelijkewaarden
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- 29zijnookplaatselijkindeLijmersaangetoond,o.a.bijGiesbeekenLoil,
maaringrotedelenvandezestreekis,alsgevolgvandehiersterkkleiig
ontwikkeldefluvioglacialeafzettingen,hetwatervoerendpakketslechtsdun
(dikte10à20m enbijDoesburgslechts5à10m ) . Opgemerktmoetworden
datderesultatenvanhetgeo-elekteïschonderzoek,datdoordeRijkswaterstaat
inhetwestelijkdeelvandeAchterhoekinuitvoeringis,hetkaartbeeldnog
belangrijkzullenkunnenaanvullen,temeeromdathetaantaldiepeboringen
indezestreekzeerkleinis.
Dieptevande 'ondoorlatende1basislagen
Infiguur21isdedieptetenopzichtevanN.A.P.vande'ondoorlatende'
basislagenweergegeven.Ookbijdesamenstellingvandezekaartisbehalve
vanalleboringen,gebruikgemaaktvandegegevensvanhetbovengenoemde
geo-elektrischeonderzoekvanT.N.0.
Dezestructuurkaartisinfeiteeenisohypsenkaartvandeoppervlakte
derondoorlatendebasislagen.Metopzetwordthiervanbasislagengesproken,
omdathetnieteenkaartisvanéênbepaaldegeologischeafzetting.Inhet
uiterstezuidoostenvanhetgebied zijnhetdeOligocènekleilagen,dieaan
debasisdergrofzandigeafzettingenliggen.VerderwestelijkligthetwatervoerendepakketopdeslechtdoorlatendeafzettingenvanhetMioceensdieop
hunbeurtweeropOligoceenliggen.Nogwestelijker zijnhetdeContinentale
afzettingenvanhetPlioceenenhetOudPleistoceen,terwijlindeLijmers
enhetIJsseldaldesterkkleiigontwikkeldefluvioglacialeafzettingende
'ondoorlatende'basisvormen.
UithetkaartbeeldblijktdehogeliggingvandebasislageninhetoostelijkdeelvandeAchterhoek.TerhoogtevandelijnAalten-Groenlo-Neede
duiktdebovenzijdevandebasislagensnelnaargroteredieptenweg.Behalve
inhetdalbijAaltenenDinxperlo zijnookindeomgevingvanBorculodieptenvan30tot kOmofmeergevonden.OvereenkomstigegrotedieptenzijnbekendopsommigeplaatseninhetIJsseldal,o.a.indeomgevingvanGorssel,
BaakenGiesbeek.Uitdezekaart,incombinatiemeteentopografischekaart,
isafteleidenhoediepboringenglobaalmoetenwordengemaaktomhetgehele
watervoerendepakkettetreffen.Wanneerde 'ondoorlatende'basislaageenmaal
bereiktis,heefthetgeenzindieperteborenindehoopnoggunstigelagen
aantetreffen.DitgeldtmisschiennietvoorhetIJsseldalwaarplaatselijk
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-30onderdefluvioglacialekleienmogelijknoghierendaargrofzandigefluvioglacialeafzettingenaanwezigkunnenzijn.Voordemeeroostelijkegebieden
Miocene
kanechterwordengestelddatwanneereenmaaldePliocene,ofOligocèneondergrondisbereikt,zichdaarondergeenvoorwaterwinninggeschiktelagenmeer
bevinden.
Hetdoorlatendvermogen (kD-waarde)
Voorstromingsberekeningeneninhetbijzondervoordeberekeningvande
capaciteitvanpompputtenendeteverwachtengrondwaterstandsverlagingen
bijwateronttrekkingishetnoodzakelijkovergegevenstebeschikkenbetreffendehetdoorlatendvermogenofkD-waardevanhetwatervoerendpakket.Deze
gegevenszijnoptweemanierenverkregen,namelijkdoorberekeninguitde
resultatenvanpompproevenenuitdegeschattekorrelgrootte-verdelingvan
dezandmonstersuitboringen.

kD-waardenafgeleiduitdekorrelgrootte
Uithetvoorgaandeisreedsduidelijkgewordendatnietalleendedikte
vanhetwatervoerendpakketvanplaatstotplaatsgroteverschillentezien
geeft,maardatookdekorrelgroottevandezandenendaarmeededoorlatendheidniethomogeenis.Alsgevolghiervankunnendanookgroteverschillen
inkD-waardenverwachtworden.Onderdegegevenomstandighedenheefthetdus
nietveelzinomdezebodemconstanteopenkelewillekeuriggekozenplaatsen
exacttebepalen,omdatdegevondenuitkomstennietrepresentatiefvoorhet
gehelegebied zullenzijn.
Omeenalgemeneindrukvandegroottevanenvariatiesinhetdoorlatend
vermogenvanhetwatervoerendpakketindegeheleAchterhoekteverkrijgen,
isgebruikgemaaktvandeprofielbeschrijvingenvanallevoorditdoelgeschikteboringen.Deenigebetrouwbaregrootheiddieechteruitdezeprofielbeschrijvingenexactisafteleiden,isdediktederbemonsterdelagen.Van
veleboringenenmetnamevandenieuweM-boringenzijndemonsterswelzo
gedetailleerdbeschreven,datmenhieruitschattingenkanmakenvandekorrelgrootte (U-cijfer),sorteringsgraad,slib-engrindgehaltederaangetroffen
lagen.Volgenseeneenvoudigrekenschemaishieruitdedoorlaatfactor (k)af
teleiden.Doordegevondenwaardevankmetdelaagdiktetevermenigvuldigen
krijgtmendekD-waardevandebetreffendelaag.Wanneernudeuitkomstenvan
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-31alleopelkaarvolgendegrofzandigelagengesommeerdworden,vindtmenhet
doorlatendvermogenvanhetgehelewatervoerendpakket.Ofschoondezemethodeuiteraardnietergnauwkeurigis,heeftzijhetvoordeeldatmenopeen
zeergrootaantalpunteneen,zijhetglobale,indrukvandezebodemconstante
verkrijgt.
Deresultatenvandezewerkwijzezijnweergegeveninfiguur22.Zoals
isteverwachten,vertoonthetkaartbeeld zekereovereenkomstenmetdatvan
dediktekaartvanhetwatervoerendpakket.ZokomendelaagstekD-waarden
2
vanminderdan100ia/daginhetoostelijkdeelvandeAchterhoekvoor,
waarhetwatervoerendpakketzeerdunisenplaatselijkzelfsgeheelout2
breekt.DoordezegeringediktezijnkD-waardenvan10à20m /dagofminder
hiergeenzeldzaamheid.RelatiefhogekD-waardenzijninditoostelijkgebiedalleenindediepeglacialedalenaangetroffen.
Naarhetwestenneemt,netdesteedsgroterwordendediktevanhetpak2
kethetdoorlatendvermogentoetot500à1000m /dag.Delijnvan1000m/
daglooptongeveervanLochernviaRuurloenLichtenvoordenaarderijksgrens
eventenoostenvanDinxperlo.Inhetgebiedtenwestenvandezelijnnemen
2
dekD-waardentoetot 1000à2000m /dag,terwijlplaatselijkzelfswaarden
2
van3000àUOOOm /dagvoorkomen,o.a.indeomgevingvanHengelo,Ruurlo,
Lichtenvoorde,Giesbeek,Zeihenen's-Heerenberg.
kD-waardenberekenduitpompproeven
InhetrecenteverledenzijnindeAchterhoekopzeeruiteenlopende
plaatsenpompproevengehoudenmethetdoelkDencwaardentebepalen.De
meestevandeproevenwerdenuitgevoerdinverbandmetopterichtenpompstationsvoordedrinkwatervoorziening,maarenkelehaddenbetrekkingop
waterstaatkundigewerkenenparticulierewaterwinningen,o.a.voorfabrieken.
Teraanvullingophetbestaandenetvanpompproevenentercontroleop
debovengenoemdekD-waardenkaart,zijnindeafgelopenjarendoorhetI.CW.
pompproevengehoudenbijHaarlo,Lichtenvoorde (*Vennebulten')enWinterswijk.IndeomgevingvanDinxperlo,Varsseveld?Silvoldezijnthansnogenkele
proeveninuitvoering.Deliggingvandetotnutoeverrichtepompproeven
isinfiguur23aangegeven.Uitditkaartjeblijktdatinhetbetreffende
gebiedreedseen1U-talpompproevengehoudenzijnendatdeproefplekken
vrijregelmatigdoorhetgebiedverspreidliggen.
DekD-waardeneninsommigegevallenookdec-waardendieuitdemeet-
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-32resultatenvandezeproevenzijnberekend,zijnintabel6samengebracht.
ZijzijnontleendaandedesbetreffenderapportenvanhetRijksinstituut
voorDrinkwatervoorzieningenhetInstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishouding.Devolgnummersvandepompproevenindezetabelcorresponderen
metdenummersbijdeproefplekkeninhetkaartjevanfiguur23.

Tabel6. DewaardenvankDene,berekenduitgegevensvanponrporoeven
Plaatsvandeproef

Laagdikte
(m)

2 kD

(n/dag)

c(dagen)

1.Eibergen ('OldenEibergen')

16

UU5

-

2. Haarlo,bovenste laag

5
20

290

UO

19U0

29800

325

-

U, Winterswijk ( T e x t i e l f a b r i e k )

15
2U

5U5

26

5. Lichtenvoorde ('Vennebulten*)

1U

17U5

20

2500

-

633

-

1U00

-

onderste laag
3.Groenlo, (Bierbrouwerij)

6. Doetinchem (Pompstation 1953/55)
7 . Doetinchem (Pompstation 1957)
8. *s-Heerenberg
9. Doesburg

28
1+0

370

10. Drempt

7
16

1380

9
11

11.Hengelo('Klooster
bos')

30

3U00

-

12.Baak (Gen.Steenderen)

67

3000

-

13. Vorden

37
26

25U0

-

3500

-

15.Groenlo,plek I

0,65

0,12

-

16.Groenlo,plek II

0,35

0,05

-

1U.Ruurlo

17.Groenlo,plek III

6

180

-

18.Groenlo,plek IV

3

12

_

Decijfers indezetabelbevestigen het reeds eerder gestelde,dat het
doorlatend vermogenvanhetwatervoerend pakket indeAchterhoek zeer sterk
wisselt,Delagere kD-waarden komenvrijweluitsluitend inhet oostenvoor,
waar degrofzandigelaagdun is.HogekD-waardenwordenvooral inhetmidden
enwesten gevonden,o.a. inhet bekkenvan Hengelo-Vorden enBaak* De lage
waardediebijDoesburg isgevonden,heeft alleenbetrekking opde bovenste
metersrivierzand.Het ismogelijk datmen opgroteredieptennogbelang-
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-53rijkhogerewaardenzoukunnenvinden,zoalsenkeleboringeninhetIJsseldal,o.a..bijAngerloenLoilaantonen,maartochmoetmenerrekeningmee
houdendatgeziendekleirijkdomderfluvioglacialeafzettingeninhetdal,
lagerekD-waardeneerderregeldanuitzondering zullenzijn.
OpvierproefplekkennabijGroenlozijnvooreenmeergedetailleerdonderzoekinhetstroomgebiedvandeLeerinkbeekdedoorlatendhedenvande
zandenbovendeondoorlatendeTertiaireondergrondbepaald.OpdeplekkenI
enIIisdedoorlatendheidmetbehulpvandeboorgatenmethodebepaald,aangeziendezandlaaghiermaarenkeledecimetersdikwas.OpdeplekkenIII
enIVwasdezandlaagenkelemetersdikendaarzijneenvoudigingerichte
pompproevengehouden.
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-34Isohypsenkaartvanhetdiepegrondwater
DoorhetRijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening zijninhetkader
vanditonderzoekreedsisohypsenkaartenvanhetdiepegrondwatergenaakt,
gebaseerdopwaterstandsgegevensvanouderepeilputten.Doordatdenieuwe
M-boringenvrijwelallealspeilputzijningericht,ishetwaarnemingsnetin
delaatstejarenbelangrijkuitgebreid.Vandezenieuweputtenzijnechter
noggeenwaarnemingsreeksenoverlangereperiodenvoorhanden,zodatbijvoorbeeldgemiddeldezoner-enwintergrondwaterstandskaarten nognietgenaakt
kunnenworden.
Voordeisohypsenkaart,weergegeveninfiguur 2k> isgebruikgenaakt
vandedoorhetArchiefvanGrondwaterstandenverstrektewaterstandsgegevens
vanzoweldeouderepeilputten,alsvandenieuweM-peilputtenoverdeperiode13-12-1965tot16-1-1966.
Uithetpatroonvandeisohypsenishetvolgendeafteleiden.Dealgemenerichtingvandegrondwaterstroningisvanoostnaarwest,overeenkonstigdealgeneneterreinhelling.Inhetzuidelijkedeelvanhetgebiedstroomt
hetgrondwaterinderichtingvandeOudeIJsselenmisschienzelfsvande
Rijn,InhoeverreereenondergrondseafvoernaarhetRijndalbestaat,zal
echtereerstnabestuderingvandewaterstandsgegevensuitdeLijmerskunnen
wordenvastgesteld.
Opmerkelijkisvoortsdatergroteverschillenindegradientvanhet
piezonetrischoppervlakbestaan.Zoblijkenerineenbetrekkelijksmalle
zonetussenAalten-Groenlo-Eibergenvrijsteilehellingenindegrondwaterspiegelvoortekomen,hetgeensamenhangtnetdeterrasranddietussendeze
plaatsenaanwezigisendieplaatselijkalseensteilrandinhetterrein
zichtbaaris,o.a.bijAaltenenVragender,Gradientenvan1:160tot 1:250
zijnhiergeenzeldzaamheid.
InhetmeervlakkeremiddengedeeltevandeAchterhoekvertoontde
grondwaterspiegeleenvlakkerehelling,metgradiëntenvan1:3000à1:1+000.
OpvallendishierhetuitbuigenvandeisohypseninwestelijkerichtingtussenZeihenenVragender,hetgeenmetdesmallezandrugsamenhangtdietussen
dezedorpenaanwezigis.
IndeomgevingvanHengeloneentdegradientweertoetot1:700à
1:1000,omvervolgensinhetdalvandeIJsselweeraftenementot1:1500
à1:2000enminder.DevrijsteilehellingenindeomgevingvanHengelokunnendeelssamenhangenneteengrotereterreinhellingterplaatse,maarmoge-
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-35lijkookmeteenplaatselijkmindergoeddoorlatendeondergrond.Ineenvan
deboringeninhetKloosterbos (HengeloIV)isnamelijkeenopduikingvan
mindergoeddoorlatendmateriaalindeondergrondgeconstateerd,waardoor
slechtseendunnewatervoerendelaagmeteenbetrekkelijklagekD-waarde
terplaatseaanwezigis.
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-36Chemischesataenstellingvanhetdiepegrondwater
Dechemischeenbiologischeeigenschappenvanhetwaterbepalenin
hoeverrehetgeschiktisvoorhuishoudelijk,industrieeloflandbouwkundig
gebruik.Voordrinkwatergeldenstrengenomen enalkandekwaliteitdoor
chemischeenanderemiddelenophetgewenstepeilwordengebracht,devoorkeurgaatuitnaareengrondstofvangoedekwaliteit.Hetheeftdaaromzin
nategaanwelksoortofwelkesoortenwaterindeAchterhoekvoorkomenen
welkegebieden,watdekwaliteitvanhetwaterbetreft,inhetbijzondervoor
waterwinning inaanmerkingkomenenwelkedaarvoormindergeschiktofongeschiktzijn.
OpveleplaatsenindeAchterhoekblijkenindeloopderjarenchemische
analysenvanhetgrondwatertezijnverricht.Hetwateruitsommigeputten
issomsmeermalenonderzocht.Ookzijnanalysenbekendvanhetwateruiteen
aantaldichtbijeengelegenputten.Indehiernatebesprekenkaartenzijn
dezeanalysennietalleopgenomen,omdatdeuitkomstenveelalweinigvanelkaarverschillen.Voordehiernavolgendebeschouwingenisgebruikgemaakt
van158vrijvolledigewateranalysen,waarvaner76betrekkinghebbenop
oudereputtenen82opderecenteM-putten.Vanhetwateruiteenaantal
oudereputtenzijnalleendeconcentratiesvanenkeleionenbepaald,o.a.sulfaatenchloor.Zoblijktvanintotaal2^4-3watermonstershetsulfaatgehalte
bekendtezijnenvan255hetchloridegehalte,terwijlhetijzergehalteen
dehardheidin255watermonstersbepaaldzijn.
Uitdegegevensvanhetelectrischgeleidingsvermogen,dateenmaatis
voorhettotaalaanopgelostebestanddeleninhetwater,valtafteleiden
dathetgrondwaterindeAchterhoeknagenoegoveralzoetis.OpenkeleuitzonderingennaliggendeECwaardenbeneden1000yS,waarbijwaardenvan
200à500ySoverheersen,ECwaardenvanmeerdan1000uSzijngevondenbij
Lochern,Borculo,Ruurlo,ZutphenenSpijk,variërendvanca1100tot 1800yS,
zodatmeninditgevalinnavolgingvanGorrellvanlichtbrakwaterzoukunnenspreken.
DepHvanhetgrondwaterligtinhetalgemeentussen7en8,ZuurgrondwatermetpH<6,5 isgevondenindeputtenM1^2enM1^9enin3UG/25;58;
62.
OmnategaanwelksoortwaterindeAchterhoekaanwezigis,zijnalle
•volledige'wateranalysenineendubbeldriehoeksdiagram (Piperdiagram)samengebracht (fig.25). Inditdiagramwordtdechemischesamenstellingvan
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G e n e t i s c h e klassificatie van het diepe grondwater
in de Achterhoek

Fig. 25

100 °/o

100%
66c 63.2/2.7

-37hetwatermonsterdooréênpuntweergegeven« Deverschillendebestanddelen
vanhetwaterwordeninprocentennillivalentenuitgedrukt.Hetblijktnu
dathetgrootstedeelvandemonsterstothetcalciumbicarbonaattypebehcort
.duseentypewaarindeionencalciumenbicarbonaatmeerdan 50%uitmaken.Dittypevertoontkenmerkenvansecondairealkaliniteit (carbonaat
hardheid).
Enkelemonstersvertonenkenmerkenvansecondairesaliniteit,d.w.z.
sterkezurenenaardalkalivormenmeerdan 50%(bovenstedriehoek).Bijeen
naderebeschouwingvandezemonstersblijkendezeeenhoognitraatgehalte
(NO )tebezitten,hetgeenwaarschijnlijk istoeteschrijvenaanbemesting
vanlanderijen.HetbetreftdemonstersuitdeputtenM65,M 1U2,M 1U°,
3^C/9,3 W 2 5 ,3^A/31enenkeleandere.HetwatermonsteruitputM 188,gelegenaandeBerkel,vertoontkenmerkenvanprimairesaliniteit,netnatrium
enchlooralsvoornaamstebestanddelen.Deherkomstvanditwaterisniet
duidelijk.Ditgeldtookvoordebeidemonstersindeonderstedriehoekdie
betrekkinghebbenopdeputteninhetKloosterbosenbijRuurlo (XIl).Deze
beidemonstersvertonenkenmerkenvanprimairealkaliniteit,duseenzeer
zachtwater,waarinalkali(Na)enzwakkezuren(HCO_)overheersen.
Samenvattendkanwordengestelddat,afgezienvanenkeleuitzonderingen,
hetgrondwaterindeAchterhoektoteenzelfdetype,hetcalciumbicarbonaat
typebehoort.Ditkaneveneenswordenafgeleiduitfig.26waarindechemische samenstellingvanhetgrondwaterindevormvanstaafdiagrammen(Collinsdiagrammen)isweergegeven.

Hardheidvanhetgrondwater
Watermeteenhooggehalteaancalcium-enmagnesiumcarbonatenwordt
hardwatergenoemd.Hetheeftdeonaangenameeigenschapdatditsoortwater
dezeepnietdoetschuimen.Inhetalgemeenmaghetwatergeengroterehardheidhebbendan8 Dwilhetvoorhuishoudelijkedoeleindengeschiktzijn.
(1 Dkomtovereenmet 17,8mgCaC0_per1).
Dehardheidvanhetgrondwater indeAchterhoekvarieertblijkensde
beschikbaregegevensvan1tot32 D,ziefig.27.Enkelegebiedenvallen
opdooreenlagehardheid,namelijkdestuwwallenvandeoostelijkeVeluwe,
destuwheuvelsvandeLochemerbergenhetMontferland.Verreweghetmeeste
grondwaterbeziteenmatigehardheid (8-16D ) .
Zeerhardgrondwaterblijktaanwezigtezijnineengebiedgelegentus262

-38
senLichtenvoordeenRuurloenbijZevenaarenSteenderen,waarvaardenvan
meerdan 16 Dgevondenzijn.Ditwaterkontvoorwinningvoorshandsniet
inaanmerking.

IJzergehaltevanhetgrondwater
Waterneteenhooggehalteaanijzerisvoorhuishoudelijkenandergebruiknietaantrekkelijk.Voordrinkwaterwordtalsnormaangenomendathet
afgeleverdewaternietmeerdan0,3mgFeperlitermagbevatten.Bijeen
naderebeschouwingvandebeschikbareanalysenblijktdataandezeeismaar
opweinigplaatsenwordtvoldaan,zodatvrijwelsteedsontijzeringvanhet
grondwaternodigzalzijn.
Blijkensfig.28komtsterkijzerhoudendgrondwatervoorinhetgebied
tussenRuurloenLichtenvoorde,waarhetgrondwatertot20mgFeperliter
bevat.Eengrootaantalmonstersheefteenijzergehaltevariërendvan3tot
10mgperliter.IJzerarmgrondwaterisvooralaanwezigindestuwheuvels
bijLochernen 's-Heerenberg,inhetIJsseldalendeoostelijkestuwwalvan
deVeluwe.
DeherkomstvandehogeFe-gehaltenismoeilijkvasttestellen,al
lijkensommigehogeFe-gehaltenvooralinhetverspreidingsgebiedvande
formatievanUrkvoortekomen,welkeformatiedoorhogepercentagesijzerhoudendepyroxenen (o.a.augiet)wordtgekenmerkt.

Sulfaatgehaltevanhetgrondwater
Hetgehalteaansulfaatinhetgrondwaterisinhetalgemeenlaagen
komtopenkeleuitzonderingennaveelalnietboven100mg/l.Velederbeschikbareanalysengevenzelfsgehaltenvanminderdan50mg/ltezien.
Neemtmenalshoogstetoelaatbarewaardevoordrinkwater 100mg/laan,
danblijkenerslechtsenkeleputtentezijnwaarinhetgrondwatereen'.logersulfaatgehaltebezit.DitisondermeerhetgevalinputM6lwaarop
12mdiepte

hetgrondwater 111mgSO,/lbevat.Indezelfdeputisop

29mdiepteechterslechts17mg/lgevonden.InputP1bijTolkamerbevat
hetgrondwateropeendieptevan20m 107mgS0,/l,terwijlhethoogstegehalteindeondiepeputM1^2isgevonden,op3mdieptebevathetgrondwaternamelijk131mgSO,perliter.
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Hetgehalteaanchlorideinhetgrondwateriseveneenslaagenvarieert
inhetalgemeenvan10tot90mg/l.Openkeleplaatsen,o.a.hijZevenaar
(put1*0G/3)bevathetgrondwaterzelfsmaar7,5mgClperliter.Dezewaardenliggenverbenedendegrensvan250mg/ldievoordrinkwaternogtoelaatbaargeachtwordt.SlechtsinputM188isopeendieptevan23meenonbegrijpelijkhooggehaltevan306mgClperlitergevonden.Hetzouaanbeveling
verdienenhetwateruitdezeputopnieuwteanalyseren.

Nitraatgehaltevanhetgrondwater
Inhetalgemeenkomtnitraatnietofslechtsinsporeninhetgrondwatervoor.Opmerkelijkisevenweldatopeenaantalplaatsenhetgrondwater
indebovenste1Qà20mvrijveelNO bevat,hetgeenzoalsreedseerder
werdopgemerkt,waarschijnlijkzijnoorzaakvindtinverontreiniging(bemesting)vanafhetmaaiveld.Hogenitraatgehalten zijnvastgesteldinputM65
op6mdiepte35mg/l,inputM Itóop3is65mg/l»input1U°op10m
17mg/l,inputM 161op19m 17mg/lenvoortsinenkeleputtenbijHengelo
(31*en k9 mgN0_perliter)bijVorden(77mgNO perliter)inVeldhoek
bijRuurlo(132en170mgN0_perliter)enindeomgevingvanLochernwaar
gehaltenbekendzijndievariërenvan17tot312mgNO perliter.
SamenvattendkanwordengestelddathetgrondwaterindeAchterhoekin
hetalgemeenvaneengoedetotredelijkgoedekwaliteitis.Opeenaantal
plaatsenbevathetechterbestanddelenalsijzer,nitraate.d.inzulkehoge
concentratiesofisdehardheidzogrootdathetvoordrinkwateronaantrekkelijkis.
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Potentiëlewaterwingebieden
Uithetvoorgaandezalduidelijkzijndatdemogelijkhedenvoorgrondwaterwinning indeAchterhoekzeerverschillend zijn.Insommigedelenvan
hetgebiedisdoorhetontbrekenvangeschiktereservoirgesteentenwaterwinningeenvoudigonmogelijk,terwijlinanderedelenbeterekansenliggen.Dit
neemtnietwegdatindezemeerperspectievenbiedendedelendewinningvan
grondwaternietoveralonbeperkt zalkunnenplaatsvinden.Somszijndegeringediktevandereservoirgesteentenenhunondiepeliggingbeperkende
factoren,somsishetdeongunstigechemischesamenstellingvanhetgrondwater,
diehetgebiedvoorwaterwinningweinigaantrekkelijkmaakt.
OmtekunnenaangevenwelkedelenvandeAchterhoekindetoekomst
voorgrondwaterwinning inaanmerkingkunnenkomen,moetvanzekerevoorwaardenwordenuitgegaan.BijdeindelingvandeAchterhoekiservoorshandsvan
uitgegaandat
1.hetwatervoerendepakketeendiktemoetbezittenvanminstens20a,
2
2 . De kD-waarde van het watervoerende pakket 1000 m /dag of meer moet
bedragen,
3.dehardheidvanhetgrondwaterminderdan16 Dmoetbedragen.
Infig.29zijndegebiedenaangegevendieaandezevoorwaardenvoldoen.
ZijliggenvrijwelalletenwestenvandelijnLochem-Ruurlo-Harreveld-Aalten.Tenoostenvandezelijnkanmenvoortsnogtweegebiedenonderscheiden,
namelijkeenovergangsgebied,waarinwaterwinningopbeperkteschaalmogelijk
is,zijhetdatdediktevanhetreservoirgesteentevarieertvan5tot20m
2
endekD-waardenlagerzijndan1000m /dag,enhetoostelijketerrasplateau
waargeenwaterwinningmogelijkis,uitgezonderdopzeerbeperkteschaalin
sommigemetgrofzandgevuldeerosiedalen (dalVreden-Aalten).
BeperkenweonsvoorlopigtothetgebiedtussendeBerkelendeOude
IJssel,welkgebiedeenoppervlaktevan10-U-000habezit,danblijktdatvan
dezeoppervlakteglobaal
26300havoorwaterwinningongeschiktis,
27370havoorwaterwinningmindergeschiktis,
50330havoorwaterwinninginaanmerkingkomt.
Vandetotaleoppervlaktevan10U000haisdusslechtsdehelftineersteinstantievoorgrondwaterwinninggeschikt.Maarzoalsuitfig.3moge
blijken,liggeninditgebiedreedsdebelangrijkstepompstationsofzijn
detoekomstigewinplaatsenhieringeprojecteerd.Hetisdanookzeerdevraag
ofdetoekomstigewaterbehoeftegeheeldoorditgebiedgedektzalkunnenworden.
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Metbehulpvandegegevens"betreffendedeoppervlaktenderonderscheiden
gebieden,dediktederwatervoerendelaagindezegebiedeneneengeschat
werkzaamporiëngehaltevan1/3,isdetotalegrondwatervoorraadteberekenen.
GebiedI.Oppervlakte26300ha,diktegen.3n,poriëngehalte 1/3
1/3x3x263000000 = 263000.000m 3
GebiedII.Oppervlakte27370ha,diktegem.9m,poriëngehalte 1/3
1/3x9x273700000=

821000000m 3

GebiedIII.Oppervlakte50330ha,diktegem.30m,poriëngehalte 1/3
1/3x30x503300000= 5033000000m 3
Totaalgrondwatervoorraad6000000000m

...42Waterbalans
Deverschillendetermenvandewaterbalansvormendeelsnogonderwerp
vanstudie,zodatexactewaardennognietgegevenkunnenworden.
Vooreenzandgebiedalshetonderhavigewordtgewoonlijkaangenomendat
vandeneerslagongeveereen300mmhetgrondwaterbereikt,hetoverigedeel
verdamptenstroomtbovengrondsaf»Overeentotaleoppervlaktevan 10^000
hawordthetgrondwaterjaarlijksdusgevoedmeteenhoeveelheidvan312
•.
3
miljoenm water.Dezehoeveelheidwordtechtergrotendeelsgedurendede
winterdoordebekenafgevoerd.
AangezieninhetNederlands-Duitsegrensgebiedwatervoerendelagenontbrekenofzeerdunzijn,kandehoeveelheidgrondwaterdievanDuitslanduit
deAchterhoekbinnenstroomt,praktischverwaarloosdworden.
BijeenkD-waardevan3000m /dageneengradientvan1/1500tot1/2000
kandeondergrondseafvoernaarhetIJsseldaltussenZutphenenDoesburg
(afstand15km)wordengeschatop8à11miljoenm/jaar.
. . .
.
..
3
Bijeenjaarlijksevoedingvan312miljoenm stroomtdusbovengronds
af:312-(8à11)=301à30^miljoenm /jaar,eenhoeveelheiddiegrotendeelsgedurendehetwinterhalfjaaruithetgebiedverdwijnt.
Bijdezebovengrondseafvoervoegt zichmogelijknogeenzelfdehoeveelheiddieuithetDuitsestroomgebiedwordtaangevoerd« Bijeentotalebovengrondseafvoervannaarruweschatting600miljoenm /jaarisdeondergrondse
afvoernaardeIJsselvan8à11miljoenm /jaarzeergering,zodathetduidelijkisdatdevoornaamstebronvanwatervoorbevolkingenindustriehet
oppervlaktewateris.
Deoplossingvanhetprobleemzaldaaromgezochtdienentewordenin
voorraadvormingenbergingindegrond.Doordeverlaagdegrondwaterspiegel,
diedoordeconcentratievanpompstationsinhetwestelijkgebiedvrijalgemeenzalwordenindetoekomst,iseenmogelijkheidtotbergingindebodem
aanwezig.Eenbijkomstigvoordeelzalzijndatdebeekafvoeren zullenverminderen.
Detoekomstigepompstationszullenbijvoorkeurnietmeeropdetopografischhogereboscomplexengeplanddienenteworden,maarmeerindelager
gelegenbeekdalen,waardegrondenveelalminderdroogtegevoeligzijnende
mogelijkheidaanwezigisdoorinfiltratievanoppervlaktewaterdeafpompingstrechtersalthansgedeeltelijkoptevullen.
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- 46 Bijlagen
Fig. 1,Boorlocatie-enprofielenkaart.
Fig. 2.Toenemingvanhet drinkwaterverbruik indeAchterhoek indeperiode
van I9H6tot 1965 (naargegevensvande W.O.G.).
Fig» 3.Liggingvande"bestaandeentoekomstige waterwinplaatsen inde
Achterhoek enhun capaciteiten.
Fig. k. Geonorfologischschetskaartje vandeAchterhoek.
Fig. 5.Geologischkaartjevanhet gebiedWinterswijk-Groenlo (volgens
Harsveldt, 1963).
Fig. 6.Frequentieverdeling der zwaremineralen inboringM69.
Fig. T. Idem,inboringKloosterbosIV.
Fig. 8.Idem,inboring M15^.
Fig. 9.Idem,inboringRuurlo I.
Fig. 10.Algemene stratigrafische tabelvanhetPleistoceen (Brouwer, 1963).
Fig. 11.Frequentieverdeling der zwaremineralen inboringM153.
Fig. 12.Idem,indeboringenM57,M58,M59,M65.
Fig. 13.Idem,inboringM72.
Fig. Ik. Idem,inboringM201.
Fig. 15.Idem,inboringLichtenvoordeII.
Fig. 16.Idem,inboringM196.
Fig. 17« Idem,inboring M68,
Fig. 18.Idem,inboringAalten III
Fig. 19.Idem,inboring 40E/78 (Wehl).
Fig. 20.Diktekaart vanhetwatervoerend pakket.
Fig. 21.Structuurkaart vande 'ondoorlatende',basislagen.
Fig. 22,kD-waardenkaart.
Fig. 23.Liggingvandeplaatsenwaarpompproeven zijngehouden.
Fig. 2k, Isohypsenkaartvanhetdiepegrondwater (dec.1965/jan. 1966).
Fig. 25.Chemischeklassificatie vanhetdiepegrondwater (Piper diagram)
Fig. 26.Chemische samenstelling vanhetdiepegrondwater (Collins diagrammen),
Fig. 27.Hardheidvanhetdiepe grondwater in D.
Fig.28.Ijzerconcentraties inhetdiepegrondwater.
Fig.29.Potentiëlewaterwingebieden vandeAchterhoek
15 geologischeprofielenA-A'tot enmet 0-0'.
15 geschematiseerde geohydrologische profielenA-A'tot enmet 0-0'.
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