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Samenvatting
Het plangebied is gelegen tussen de steden Apeldoorn, Hattum, Harderwijk en Arnhem en omvat de
gehele Veluwe. De grootte van het plangebied bedraagt circa 1005 km2. De hoogteverschillen in het
gebied zijn voor Nederlandse begrippen vrij groot. Het hoogste punt van het gebied is circa 110 m +
NAP en het laagste punt is circa 6 m + NAP. De grote verscheidenheid aan bodemvormende
processen heeft tot een complexe bodemopbouw geleid. De geomorfologie in het gebied bestaat
uit: stuwwallen, stuwwalglooiingen, dekzanden en natte beekdalen. Deze zijn achtereenvolgens
ontstaan door het opstuwen van de bodem door gletsjers waardoor de stuwwallen zijn ontstaan, het
smeltwater van de gletsjers waardoor stuwwalglooiingen gevormd zijn, door eolische processen is
een dekzandlaag ontstaan en door rivier –en beek (fluviatiele) afzettingen waardoor in de lage
(beek)dalen een kleilaag op het dekzand ligt. Door de stuwingen van de gletsjer zijn aan de oostflank
van de Veluwe, van noord naar zuid, kleilagen opgestuwd. Deze kleilagen, ook wel kleischotten
genoemd, zijn in veel gevallen bijna verticaal, maar licht hellend naar het westen, opgestuwd.
Voor de analyse van de grondwaterstand op de Veluwe is gebruik gemaakt van peilbuisgegevens. Er
is gekeken naar de verandering van stijghoogte door de jaren heen en op welke locaties het
grondwatersysteem wordt beïnvloed door seizoenfluctuaties. Uit de analyse van veertig peilbuizen
blijkt dat de grondwaterstand vanaf 1953 tot nu gedaald is. Tevens is te zien dat de stijghoogtes van
peilbuizen die onder invloed staan van het Veluwesysteem grotere pieken en dalen hebben dan de
peilbuizen die onder invloed staan van het seizoen. De locaties waar het Veluwesysteem niet wordt
beïnvloed door seizoenfluctuaties, is met name op de hoge delen van de Veluwe. De peilbuizen die
aan de randen van de stuwwallen liggen vertonen veel seizoenfluctuaties, maar hebben nog wel
lichte invloed van het Veluwesysteem.
Aangezien de bodem van de Veluwe zo complex is, zijn er act transsecties opgesteld en waarvan de
lithostratigrafie en lithologie is onderzocht. Samenvattend kan gezegd worden dat de formaties van
Boxtel (veelal gelegen aan het oppervlak, bestaand uit zand en leem), Drente (onder de formatie van
Boxtel gelegen of aan het oppervlak, met af en toe slecht doorlatende lagen van klei afgewisseld met
zand en leem), Peize – Waalre (onder de formaties van Boxtel en Drente gelegen en bestaand uit
zand en grind en in sommige delen ook klei), Kreftenheye (aan oostkant van de Veluwe gelegen,
bestaand uit dikke lagen klei afgewisseld met lagen van zand), Maassluis (slecht doorlatende laag
klei, zand en marine afzettingen) en gestuwde afzettingen het meest voorkomen in de bodem van de
Veluwe.
Enkele sprengenbeken op de oostflank van de Veluwe bevinden zich in een kritische situatie. In
extreem droge jaren, zoals 2003, kunnen deze cultuurhistorisch waardevolle beken droogvallen. De
oorzaak hiervan ligt mede bij een te hoge bodemhoogte ten opzichte van de grondwaterstand. Dit
komt bij enkele sprengenbeken niet alleen bij de bron voor, maar ook verder benedenstrooms bij de
beek. Hierdoor zijn de beken op sommige trajecten niet watervoerend en is het mogelijk dat deze in
sommige periodes droog vallen.
De Oude Beek te Lieren is een beek die onder invloed staat van seizoenfluctuaties, maar ook een
lichte invloed heeft van het Veluwesysteem. Om te bepalen of er een relatie is tussen de
grondwaterstand op de Veluwe en de afvoer in de beken, zijn meer afvoergegevens benodigd.
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1.

Inleiding

1.1 Achtergrond
In dit rapport wordt een eenduidige beschrijving van de Veluwe gecreëerd door middel van de
analyse en visualisatie van peilbuizen verspreid over de Veluwe, geohydrologische beschrijvingen
door middel van analyse van grondboringen en analyse van afvoergegevens van (sprengen)beken.
Op de Veluwe zijn er voor verschillende partijen belangen aanwezig zoals: grondwaterwinning,
ecologie, landbouw en economie. Vooral op het gebied van (grond) water spelen er vele belangen.
Voordat er beslissingen genomen kunnen worden, moet er een duidelijk beeld zijn van de Veluwe.
De partijen hebben momenteel nog niet hetzelfde beeld over de Veluwe, wat betreft
bodemopbouw, grondwater en afvoer van beken. Door een eenduidige beschrijving te creëren
wordt getracht iedereen hetzelfde te laten denken over de Veluwe, zodat in de toekomst geen
misstanden over de Veluwe kunnen ontstaan.

1.2 Doelstelling
Het doel van dit rapport is het onderzoeken van het grondwatersysteem van de Veluwe en te kijken
tot waar de fluctuaties in stijghoogte van het Veluwesysteem waarneembaar zijn. Daarnaast wordt
van acht deelsystemen op de Veluwe de geohydrologie en lithologie onderzocht en gevisualiseerd
door middel van figuren, zodat een eenduidige beschrijving ontstaat van de geologie van de Veluwe.
Een ander doel is om te onderzoeken of de hoogteligging van enkele sprengenbeken t.o.v. de
grondwaterstand te maken heeft met de droogval van deze beken. Daarnaast wordt ook onderzocht
of er een relatie is tussen de grondwaterstand van de Veluwe en de afvoer van de (sprengen)beken.

1.3 Werkwijze
De werkwijze van dit onderzoek omvat de volgende werkzaamheden:
1) Allereerst is een literatuurstudie uitgevoerd, zodat de huidige stand van kennis over het gebied
duidelijk wordt.
2) Vervolgens zijn, met behulp van het programma GIS, peilbuizen geselecteerd die een lange
meetreeks hebben. De geselecteerde peilbuisgegevens zijn door Vitens uitgelezen, waarna de
gegevens geanalyseerd en gevisualiseerd zijn. Deze gegevens zijn ingevoerd in een spreadsheet en
door middel van grafieken gevisualiseerd.
3) Met het programma GIS zijn de gekozen transsecties gevisualiseerd. Daarna is de geohydrologie
en de lithologie van deze transsecties bepaald met behulp van het geohydrologisch model REGIS II.
4) Bij een bezoek aan het Waterschap Vallei en Veluwe zijn afvoergegevens, bodemhoogtes en
kaartmateriaal verzameld. Deze zijn met GIS en Excel verder uitgewerkt.

1.4 Leeswijzer
Het rapport is verdeeld in vier hoofdonderdelen. In hoofdstuk twee is een korte gebiedsomschrijving
van het plangebied opgenomen. Hoofdstuk drie beschrijft de locatie en de analyse van de
geselecteerde peilbuizen op de Veluwe. In hoofdstuk vier is de geohydrologie van acht deelsystemen
op de Veluwe beschreven. Hoofdstuk vijf beschrijft de huidige situatie en de afvoer van een aantal
sprengenbeken op de Veluwe. Ook de relatie tussen de grondwaterstand op de Veluwe en de afvoer
van de beken komt in dit hoofdstuk aan bod. Tot slot worden in hoofdstuk zes de conclusies en
aanbevelingen behandeld.
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2.

Gebiedsbeschrijving

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie van het plangebied. Hierbij is ingegaan op de (hoogte)
ligging, de bodem en de geomorfologie van het plangebied.

2.1 (Hoogte) ligging
Het plangebied (figuur 1) ligt in de Provincie Gelderland tussen de steden Apeldoorn, Arnhem, Ede,
Harderwijk en Hattem en omvat de gehele Veluwe. Het oppervlak van het plangebied is ongeveer
1005 km2 groot. Aan de oostzijde begint de IJsselvallei en aan de westzijde de Geldersevallei. Ten
zuiden van het gebied loopt de Nederrijn en in het noorden zit het gebied tegen de rand van de
Flevopolder aan. Het gradiëntverloop, zie figuur 2, in het plangebied is voor Nederlandse begrippen
vrij groot. Het midden van het plangebied, op de stuwwal, is het hoogst waarna het in west –en
oostelijke richting flink afneemt. Het hoogste punt in het plangebied is ongeveer 110 meter + NAP en
het laagst ongeveer 6 meter + NAP.
De Veluwe is een van de grootste aaneengesloten bosgebieden van West Europa en is gelegen in het
plangebied. Het park is een beschermd gebied met veel ecologische waardes. De Veluwe bestaat
voornamelijk uit bossen (naaldbos, loofbos en gemengd bos), heidevelden en op enkele plaatsen
stuifzanden.
Het plangebied bevat ook een aantal sprengenbeken die voornamelijk aan de oost –en zuidzijde van
het plangebied gelegen zijn. Sprengenbeken zijn beken waarbij de bron of sprengkop gegraven is
door mensen, zodat grondwater aan het oppervlak komt en de beek watervoerend wordt. Deze
sprengenbeken werden gebruikt voor de aandrijving van watermolens om bijvoorbeeld papier te
maken of koren te malen. Sommige van deze sprengbeken zijn al aangelegd in de 14e eeuw, zoals de
Rode Beek bij Vaassen, en hebben daardoor een hoge cultuurhistorische waarde. Doordat deze
sprengenbeken voornamelijk gevoed worden door helder en schoon kwelwater komen veel
bijzondere (kwel gerelateerde) flora en fauna voor. Daardoor is de ecologische waarde van deze
sprengenbeken hoog.

Figuur 1. Projectgebied
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Figuur 2. Hoogteligging

2.2 Bodem en geomorfologie
In figuur 3 is de bodemkaart van het gebied weergegeven. Aan de oostkant van het plangebied is de
IJsselvallei gelegen. Goed te zien is dat hier veel rivierkleigronden aanwezig zijn door afzettingen van
de IJssel. Daarnaast zijn door de (sprengen)beken aan de oostflank van de Veluwe beekeerdgronden
aanwezig. Op de Veluwe zelf komen voornamelijk kalkloze zandgronden (gele gebieden) en haar –en
holtpodzelgronden (oranje en donkergroene gebieden) voor. De zwarte plekken op de bodemkaart
zijn enkeerdgronden en deze zijn door de mens gevormd. Ten noorden van het plangebied en op
sommige plekken in het plangebied komen moerige gronden voor die grotendeels bestaan uit veen.
De geomorfologie, figuur 4, van het plangebied bestaat uit stuwwallen, stuwwalglooiingen,
dekzanden en natte beekdalen. Deze zijn achtereenvolgens ontstaan door: het opstuwen van de
bodem door gletsjers waardoor de stuwwallen zijn ontstaan, het smeltwater van de gletsjers
waardoor stuwwalglooiingen gevormd zijn, door eolische processen is een dekzandlaag ontstaan en
door rivier –en beek (fluviatiele) afzettingen waardoor in de lage (beek)dalen een kleilaag op het
dekzand ligt. Door de stuwingen van de gletsjer zijn aan de oostflank van de Veluwe, van noord naar
zuid, kleilagen opgestuwd. Deze kleilagen, ook wel kleischotten genoemd, zijn in veel gevallen bijna
verticaal, maar licht hellend naar het westen, opgestuwd. De kleischotten zijn slecht doorlatend
waardoor een soort van compartimenten ontstaan. De grondwaterstand in deze compartimenten
verschilt qua stijghoogte, hierdoor ontstaat op enkele plekken een grondwatersprong. In bijlage 1,
p. 24 is een schematische doorsnede van de Veluwe met kleischotten te zien.

Figuur 3. Bodemkaart plangebied
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Figuur 4. Geomorfologie

3.

Peilbuisgegevens

In dit hoofdstuk is een beschrijving van een aantal geselecteerde peilbuizen op de Veluwe en langs
een achttal transsecties opgenomen. Deze peilbuisgegevens vertellen iets over het
grondwatersysteem van de afgelopen decennia en over de ondergrond.

3.1 Locaties peilbuizen
Voor het analyseren van het grondwatersysteem en
de grondwaterstand in het plangebied wordt
gebruik gemaakt van peilbuizen. Het
onderzoeksinstituut TNO heeft een groot aantal
peilbuizen in hun databestand en deze worden
weergegeven met behulp van het programma GIS.
Voor de analyse van het grondwatersysteem zijn de
peilbuizen met een zo lang mogelijke meting
geselecteerd, bijvoorbeeld een meetreeks van 1953
tot en met 2013. Sommige peilbuizen hebben apart
van elkaar geen lange meting maar gecombineerd
wel. Als deze peilbuizen in hetzelfde laagpakket
zitten, kunnen ze worden geclusterd. Daarnaast
worden ook de peilbuizen langs de transsecties met
een zo lang mogelijke meting meegenomen. In
figuur 5 is een overzicht te zien van alle peilbuizen
die zijn gebruikt voor dit rapport.

3.2 Peilbuisgegevens Veluwe

Figuur 5. Locaties peilbuizen

Na het analyseren van de verkregen data van de peilbuizen, is van een veertigtal peilbuizen een
overzicht gemaakt. In dit overzicht wordt duidelijk wat de verschillen zijn per locatie en de
verschillen in stijghoogte door de jaren heen. Het overzicht is weergegeven door middel van twee
grafieken waarin de tijd is uitgezet tegen de stijghoogte in meters ten opzichte van NAP. Deze
grafieken worden weergegeven in bijlage 2, p. 25 en bijlage 2, p. 26. Daarnaast zijn in bijlage 2, p. 27
ook de locaties van deze peilbuizen weergegeven.
De stijghoogtes in het plangebied kunnen in vier categorieën worden ingedeeld. In figuur 6 zijn de
stijghoogtes te zien die bij deze categorieën horen. De eerste categorie bevat peilbuizen die niet
worden beïnvloed door de seizoenen en een duidelijke stijghoogte laten zien van de het
Veluwesysteem. Peilbuis B33C0135, in figuur 6, is hier een voorbeeld van. De tweede categorie
bestaat uit peilbuizen waarbij de stijghoogte van het Veluwesysteem goed zichtbaar is, maar waar
ook een lichte fluctuatie te zien is van de seizoenen zoals bij peilbuis B32D0001. De peilbuizen
waarbij het Veluwesysteem nog zichtbaar is maar waar de seizoenfluctuaties duidelijk naar voren
komen, behoren tot de derde categorie. Peilbuis B32F0001 geeft dat duidelijk weer. De laatste
categorie bestaat uit peilbuizen waarbij het Veluwesysteem niet meer waarneembaar is en alleen
seizoenfluctuatie te zien is, zoals bij peilbuis B26H0293.
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Figuur 6. Vier categorieën stijghoogte

De veertig geselecteerde peilbuizen laten alleen de eerste drie categorieën: Veluwesysteem,
Veluwesysteem met lichte seizoenfluctuatie en Veluwesysteem met overwegend seizoenfluctuatie,
zien. Bij de eerste grafiek met twintig peilbuizen is te zien dat er een zevental peilbuizen veel wordt
beïnvloed door de seizoenen. Dit is goed te zien aan de pieken en dalen in de grafiek. Hoe
zichtbaarder de pieken en dalen aanwezig zijn, des te meer staat de peilbuis onder invloed van de
seizoenen. Deze peilbuizen zijn dan ook vergelijkbaar met de peilbuis B32F0001 in figuur 6. De
peilbuizen B33A0066, B33A0229, B32F0173, B27C0005 en B27D0001 zijn behoren tot de categorie
peilbuizen waarbij het Veluwesysteem goed herkenbaar is, maar er toch een lichte invloed is van het
seizoen. De overige acht peilbuizen laten goed de stijghoogte van het Veluwesysteem zien.
In de tweede grafiek met de andere twintig peilbuizen is te zien dat meer locaties onder invloed
staan van de seizoenen. Met name de peilbuizen B32E0078, B32H0109 en het cluster B32E0203 +
B32E0204 staan onder grote invloed van de seizoenen en nauwelijks van de Veluwe. De peilbuizen
B27B0081, B27B0082, B27C0002, B32F0167 en B39F0224 grensgevallen waarbij duidelijk het
Veluwesysteem zichtbaar is, maar ook een lichte seizoensinvloed te zien is. De overige drie
peilbuizen tonen duidelijk de Veluwefluctuaties.
Als naar bijlage 2, p 27 wordt gekeken kan worden opgemerkt dat bijna alle peilbuizen met
seizoensinvloed aan de rand van de Veluwe gelegen zijn. Peilbuizen die van beide systemen invloed
ondervinden zijn aan de rand gelegen op B33A0229 en B33A0066 na. Het is onduidelijk waarom
deze peilbuizen invloed van beide systemen hebben. De peilbuizen die de stijghoogte fluctuaties van
het Veluwesysteem weergeven liggen grotendeels op de Veluwe. Hiermee kan worden aangenomen
dat de Veluwe een samenhangend watersysteem heeft. De peilbuizen B32F0011 en B27C0032 zijn
een uitzondering aangezien ze op de Veluwe liggen, maar toch een seizoenfluctuatie vertonen. Dit
wordt verklaard door het feit dat de peilbuizen een schijn grondwaterspiegel weergegeven. Deze
schijnspiegel wordt gecreëerd door een slecht doorlatende kleilaag, waardoor de infiltrerende
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neerslag niet naar het grondwater kan maar boven op de kleilaag blijft ‘liggen’. In bijlage 3, p. 28 is
met behulp van REGISS II de kleilaag weergegeven. De kleilaag is onderdeel van de formatie van
Drente Uitdam (DRUIK).

Hoogte (cm) tov NAP

In beide grafieken lijkt het alsof de pieken en dalen door de jaren heen in dezelfde tijd plaatsvinden,
dit is echter niet het geval. Als voorbeeld is gekeken naar de piek in 1994 en 1995. De hoogste piek
vindt ongeveer plaats in april 1995. Sommige peilbuizen verschillen maar liefst drie maand met deze
datum. Aangenomen wordt dat dit verschil te maken heeft met de dikte van de onverzadigde zone.
In de onderstaande figuur 7 worden als voorbeeld de peilbuizen B33A0066 en B27B0001 met elkaar
vergeleken.

B33A0066 en B27B0001

2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
29-6-1957

B33A0066
B27B0001 + 13m

8-3-1971

14-11-1984

24-7-1998

1-4-2012

Meetdatum

Figuur 7. Vergelijking stijghoogte peilbuizen

De peilbuizen liggen beide midden op de Veluwe en staan onder invloed van het Veluwesysteem. De
stijghoogte bij peilbuis B27B0001 is in de grafiek met 13 m verhoogd, zodat de vergelijking met
peilbuis B33A0066 overzichtelijker wordt. Als voorbeeld wordt wederom de piek in april 1995
genomen. Bij peilbuis B33A0066 vindt deze piek plaats rond 28-04-1995, echter komt deze piek bij
peilbuis B27B0001 pas voor rond 28-07-1995. In figuur 8 is een uitsnede gemaakt van de piek in
1995. In deze figuur is duidelijk te zien dat de pieken niet samenvallen maar dat er een vertraging in
zit.
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Figuur 8. Uitsnede B33A0066 en B27B0001 14

Dit betekent dat er een verschil in zit van drie maanden. Als de aanname klopt dan zal de dikte van
de onverzadigde zone bij peilbuis B27B0001 groter zijn dan bij peilbuis B33A0066. In de
onderstaande berekening wordt geprobeerd dit aan te tonen.

Tabel 1. Meetgegevens peilbuizen B33A0066 en B27B0001

Naam

X

Y

B33A0066

183590
190820

464100
488320

B27B0001

Gemiddelde
grondwaterstand
(cm t.o.v. NAP)
2450

Maaiveld
hoogte (cm
t.o.v. NAP)
3745

Dikte
onverzadigde
zone
1295

955

3755

2800

In tabel 1 zijn de gegevens voor de berekening van de onverzadigde zone weergegeven. De dikte van
de onverzadigde zone is als volgt berekend: Dikte onverzadigde zone = hoogte maaiveld – de
gemiddelde grondwaterstand. Voor peilbuis B33A0066 wordt dit: 3745 – 2450 = 1295 cm t.o.v. NAP.
De dikte bij peilbuis B27B0001 is: 3755 – 955 = 2800 cm t.o.v. NAP. De onverzadigde zone bij
B33A0066 is ongeveer 1300 cm dik en bij B27B0001 is dit ongeveer 2800 cm. Het verschil tussen de
peilbuizen is dat infiltrerend water bij peilbuis B27B0001, 1500 cm meer moet afleggen voordat het
bij het grondwater aankomt. Dit verklaart het verschil in tijd.
Over de stijghoogte door de jaren heen kan over bijna alle peilbuizen gezegd worden dat deze
gedaald is. De peilbuizen die onder invloed staan van het Veluwesysteem hebben een aantal
overeenkomende pieken en dalen. Zo is in de jaren ’60 de stijghoogte vrij hoog. In de jaren ’70
keldert de stijghoogte om vervolgens in de jaren ’80 weer op te lopen. Vanaf eind jaren ’80 tot begin
jaren ’90 daalt de grondwaterstand weer. Tot en met 1995 stijgt de grondwaterstand zeer snel,
waarna het tot eind 1997 weer zeer snel daalt. Dit levert de goed zichtbare piek op. Vanaf eind 2002
tot en met nu daalt de grondwaterstand langzaam.
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4.

Deelsystemen

Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van acht deelsystemen (transsecties) op de Veluwe. De
geohydrologie en de lithologie zullen per transsect beschreven worden met behulp van het
hydrogeologisch model REGIS II. Daarnaast zullen in de transsecties Epe – Doornspijk, Elspeet –
Nunspeet en Garderen - Putten de gebruikte peilbuizen en stijghoogtes worden weergegeven. In het
vervolg onderzoek zal dit gedaan worden voor alle transsecties. Daarnaast zal in het vervolg
onderzoek ook de morfogenese gedetailleerder worden beschreven.

4.1 Locaties deelsystemen
De Veluwe en het omliggende gebied zijn door
verschillende bodemvormende processen
ontstaan. Doordat de Veluwe, geologisch gezien,
uit verschillende gebieden bestaat (kreukelzone,
stuwwallen en het rivierdal van de IJssel)
bevinden zich grote verschillen in geologie en
grondwaterstromingen. Door middel van het
hydrogeologisch model REGIS II is geprobeerd om
zo goed mogelijk voor acht transsecties de
lithostratigrafie en lithologie te beschrijven. De
deelsystemen (transsecties) zijn zo gekozen, dat
uiteindelijk een duidelijk beeld kan worden
gevormd over de geohydrologische eenheden
binnen het plangebied. Het transsect Epe –
Doornspijk is gekozen omdat het een
dwarsdoorsnede van de Veluwe weergeeft.
Transsect Elspeet – Nunspeet is gekozen vanwege
de zandgronden nabij Harderwijk (Harderwijkse
zandbak). De Puttense stuwwal is de reden voor
het transsect Garderen – Putten. Ook het
transsect Kootwijk – Kootwijkerbroek is gekozen
vanwege de zandgronden. Het transsect Ede –
Wageningen is gekozen vanwege de stuwwal van
Ede. De kreukelzone nabij Dieren is de reden
geweest voor het transsect Laag Soeren – Dieren.
Figuur 9. Locaties transsecties
De transsecties Loenen west – Loenen oost en
Hoog Soeren – Beemte zijn gekozen vanwege de Veluwe stuwwal en een deel van het IJsseldal. De
acht gekozen transsecties zijn weergegeven in figuur 9 en zijn gekozen in overleg met Dhr. Teun
spek.
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4.2 Deelsysteem Epe – Doornspijk
Het transsect Epe – Doornspijk loopt van de IJsselvallei over de Veluwe tot aan de rand van het
Veluwemeer. In figuur 10 is de geohydrologie van het transsect, met behulp van hydrogeologisch
model REGIS II, weergegeven. Daarnaast is ook de stijghoogte bij de verschillende peilbuizen
weergegeven in het transsect. De lithostratigrafie wordt gekenmerkt door de formaties van Boxtel
(BXZ), Drente (DRZ), Drente Uitdam (DRUIK), Urk (URZ), Appelscha (APZ), Peize – Waalre (PZWAZ),
Kreftenheye (KRZ) en gestuwde afzettingen (DTC). In de figuur 8 zijn ten oosten van de gestuwde
afzettingen (dtc) twee scheidende lagen aanwezig, namelijk de formatie van Boxtel (bxk1, geelbruine
lijn, 14 – 15.3 km) en de formatie van Drente - Uitdam (druik1, licht rode lijn, 15.5 – 19.2 km). Deze
scheidende lagen bestaan voornamelijk uit grof zand met klei. Ten westen van de gestuwde
afzettingen zijn geen scheidende lagen aanwezig.
De lithografie bestaat uit overwegend zwak siltig en zwak grindig zand, met her en der enkele
plekken met klei en leem (de scheidende lagen). Deze klei en leem houdende grond komt
voornamelijk voor tussen de 15 en 38 m – NAP. De laag van de formatie van Boxtel (bxk) bestaat uit
zwak siltig zand en leem (Schokker, 2003). Naast de lithostratigrafie is ook de stijghoogte bij de
peilbuizen op het transsect weergegeven in figuur 10. Hierin is duidelijk te zien op welke plekken de
grondwaterstand ver beneden maaiveld ligt en op welke plekken deze bijna aan het oppervlakte
gelegen is. Goed te zien is dat bij peilbuis B27D0134 de grondwaterstand vlak onder maaiveld ligt.
Dit is dan ook de plek waar de sprengenbeek ‘De Vlasbeek’ ontspringt. Tussen de peilbuizen
B27C0003 en B27D0001 is een grondwatersprong waarneembaar. De stijghoogte gaat van circa 13 m
+NAP ineens naar circa 19 m +NAP. Er wordt aangenomen dat hier een slecht doorlatende laag zit in
de vorm van een kleischot. De stijghoogte van 13 m +NAP is geïnterpoleerd door middel van de
peilbuizen B27C0006 en B27B0238. Deze peilbuizen liggen aan weerszijde van het transsect. Peilbuis
B27C0006 heeft een stijghoogte van circa 12.5 m +NAP en peilbuis B27B0238 heeft een stijghoogte
van circa 13.7 m +NAP. Hierdoor wordt de stijghoogte op het transsect geïnterpoleerd op circa 13 m
+NAP.

Figuur 10. Geohydrologie Transsect Epe – Doornspijk

Bron: (Vernes, 2005)
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4.3 Deelsysteem Elspeet – Nunspeet
Het transsect begint op de Elspeetsche heide en gaat door tot aan het Veluwemeer. Tevens loopt
het transsect door Nunspeet.
De lithostratigrafie van dit transsect is weergegeven in de onderstaande figuur 11 De formaties van
Boxtel (BXZ), Drente (DRZ), Drente Gieten (DRGIK), Urk (URZ) en Peize – Waalre (PZWAZ) zijn
kenmerkend voor het transsect Elspeet – Nunspeet. Binnen het transsect zijn twee scheidende lagen
aanwezig. Deze scheidende lagen behoren tot de formatie van Drente – Gieten (drgik1, licht rode
lijn, 4.2 – 7.4 km) en de formatie van Urk (urk1, donkergroene lijn, 6 – 7.6 km). De scheidende laag
van de formatie Drente Gieten is gelegen onder de stad Nunspeet.
De lithografie van dit transsect bestaat uit zwak siltig, maar grindig zand. Onder Nunspeet en richting
Elspeet ligt er een kleilaag van de formatie van Drente – Gieten. Deze laag bestaat voornamelijk uit
klei en leem en is afkomstig van een grondmorene. De lithografie van de formatie van Urk bestaat
uit matig fijn tot grof zand en grind.
In bijlage 4, p 29. is een bovenaanzicht van de kleilaag bij Nunspeet weergegeven. Deze kleilaag is
vastgesteld aan de hand van dwarsdoorsnedes uit het REGIS II model.
In figuur 11 is ook duidelijk de grondwaterstand in het transsect weergegeven. Tussen de peilbuizen
B27C0009 en B27C0004 is er een kleine sprong waarneembaar. De sprong komt waarschijnlijk door
een slecht doorlatende laag die daar ligt. Deze slecht doorlatende laag is mogelijk onderdeel, de
rand, van de grote kleilaag die onder Elspeet, Uddel en Speuld ligt.

Figuur 11. Geohydrologie transsect Elspeet - Nunspeet

Bron: (Vernes, 2005)

18

4.4 Deelsysteem Garderen – Putten
Deelsysteem Garderen – Putten begint ten oosten van Garderen waarna het dwars door Garderen
heen gaat richting het westen en het eindigt vervolgens ten zuidwesten van Putten bij een
heideveld.
In figuur 12 is te zien dat de geohydrologie voor dit deelsysteem hoofdzakelijk bestaat uit de
formaties van Boxtel (BXZ), Eem – Woudenberg (EEZ een EEK), Drente – Gieten (DRGIK), Drente
(DRZ), Peize – Waalre en complex gestuwde afzettingen (DTC). Er is duidelijk te zien dat er drie
scheidende lagen zijn. De eerste is de formatie van Eem – Woudenberg (eek1, groene lijn, 10.3 – 12
km). Vervolgens komt rond de 80 meter – NAP een scheidende laag voor van de formatie Drente –
Gieten (drgik1, licht rode lijn, 11.2 – 12 km). Als laatste is er de scheidende laag van de formatie van
Peize – Waalre (pzk1, gele lijn, 0 – 12 km).
De lithografie bestaat hoofdzakelijk uit siltig en zwak grindig zand. Bij de scheidende lagen verschilt
de lithografie. De formatie van Eem – Woudenberg (EEK) bestaat uit matig fijn tot zeer grof (meestal
kalkhoudend) zand en klei. Doordat deze formatie uit marine afzettingen bestaat, bevat deze ook
schelpen en soms zelfs schelpenlagen. De formatie van Drente – Gieten daarentegen, bestaat
voornamelijk uit keileem dat door een grondmorene is afgezet. De laag van Peize – Waalre (pzk)
bestaat uit matig grof tot uiterst grof zand en grind. Op enkele plekken komen ook lagen met klei
voor. In de figuur is tevens te zien dat de grondwaterstand geen afwijkende standen bevat.

Figuur 11. Geohydrologie transsect Garderen – Putten

Bron: (Vernes, 2005)
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4.5 Deelsysteem Kootwijk (zuid) – Kootwijkerbroek
Het begin van transsect Kootwijk (zuid) – Kootwijkerbroek is ter hoogte van het gehucht Hoog Buurlo
en gaat dan richting het westen om uit te komen ten zuidoosten van Kootwijkerbroek net naast de
Dwarsgraafweg.
De lithostratigrafie van dit transsect (figuur 13) bestaat uit de formaties van Boxtel (BXZ), Drente
(DRZ), Drente Uitdam (DRUIK), Eem – Woudenberg (EEZ), Peize – Waalre (PZWAZ en WAK) en
complex gestuwde afzettingen (DTC). In de formatie van Boxtel zijn twee lagen te zien (bxk1 en bxk2,
geelbruine lijn, 6.7 – 9.3 km en 8.7 – 11.5 km). Aan de scheidende laag bxk2 zit nog een laag vast van
de formatie van Eem - Woudenberg (wbv1, paarse lijn, 8.5 – 9.3 km). In de formatie van Drente (die
dieper ligt) zijn ook twee scheidende lagen aanwezig (druik1 en drgik1, licht rode lijn, 5.2 – 11.5 km
en 5.5 – 11.5 km). Vlak onder deze twee scheidende lagen ligt nog één scheidende laag van de
formatie van Peize – Waalre (wak1, oranje lijn, 2.5 – 11.5 km). Samen zorgen deze twee scheidende
lagen voor een duidelijk verdeling in de watervoerende pakketten.
De hoofdlithologie is zand met op enkele plekken lagen met leem en op een enkele plek veen. De
lagen in de formatie van Boxtel (bxk) bestaan uit zeer fijn tot grof zand met leem en bij de
aanhechting met de formatie van Eem – Woudenberg (wbv) kan deze ook veen bevatten (Schokker,
2003). De formatie van Eem – Woudenberg (wbv) bestaat hoofdzakelijk uit veen dat op sommige
plekken ook kleiig kan zijn. De formatie van de Drente – Uitdam (druik) bestaat uit klei en leem dat
op enkele plekken sterk zandig of siltig is. De laatste slecht doorlatende laag, de formatie Peize –
Waalre (wak), bestaat uit klei, dat sterk zandig is. De hoeveelheid grind in het zand neemt toe
naarmate de diepte toeneemt.

Figuur 13. Geohydrologie transsect Kootwijk (zuid) – Kootwijkerbroek

Bron: (Vernes, 2005)
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4.6 Deelsysteem Ede (oost) – Wageningen
Het begin van het deelsysteem Ede (oost) – Wageningen is gelegen ten oosten van de stad Ede
vlakbij de Ginkel. Vervolgens loopt het transsect tussen Renkum en Wageningen Hoog, parallel aan
de Renkumse Beek, om uiteindelijk te eindigen in de wijk ten noorden van het Arboretum Belmonte
Wageningen. In figuur 14 is de lithostratigrafie van het transsect Ede (oost) – Wageningen
weergegeven. Deze figuur vertoont rare verschuivingen in enkele lagen. Voornamelijk bij de lagen
Drente (DRZ3) en Peize – Waalre (PZWAZ3) hebben abrupte onderbrekingen en horen, kijkend naar
de genese, lager te liggen. Het is mogelijk dat dit komt door onjuiste of niet beschikbare data.
De hoofd lithostratigrafie bestaat uit de formaties van Boxtel (BXZ), Drente (DRZ), Urk (URZ), Sterksel
(STZ), Peize – Waalre (PZWAZ), Peize – Waalre (WAK), Maassluis (MSZ en MSC) en complex
gestuwde afzettingen (DTC). In figuur 14 zijn duidelijk de slecht doorlatende lagen en de
watervoerende pakketten te zien. Het eerste watervoerende pakket bestaat uit de formaties Boxtel,
Drente, Urk, Sterksel, Peize – Waalre en gestuwde afzettingen. Vervolgens is er een scheidende (klei)
laag van de formatie van Peize - Waalre (wak1, oranje lijn, 0 – 10.4 km). Duidelijk te zien is dat deze
scheidende laag varieert qua dikte en diepte. Na deze laag komt het tweede watervoerend pakket
dat alleen bestaat uit de formatie van Peize – Waalre. In dit watervoerende pakket komen twee
slecht doorlatende lagen voor (pzk1, gele lijn, 0 – 2.8 km en 9.6 – 10.4 km). Vervolgens komt er een
tweede scheidende laag, die wederom bestaat uit de formatie van Peize – Waalre (wak3, licht rode
lijn, 2.8 – 10.4 km). Het derde watervoerende pakket bestaat uit de formaties van Peize – Waalre en
Maassluis. Hieronder zit wederom een slecht doorlatende laag bestaande uit de formatie van
Maassluis (msc, blauwe lijn, 8.8 – 10.4 km).
De watervoerende pakketten bestaan hoofdzakelijk uit grindig, zwak siltig zand (Schokker, 2003). De
scheidende lagen van de formatie van Peize – Waalre (WAK) bestaan voornamelijk uit sterk zandig
tot zwak siltige klei en uiterst fijn tot grof zand. Echter bestaan de twee kleine lagen van Peize –
Waalre (pzk) voornamelijk uit matig grof tot uiterst grof zand met of sommige plekken lagen van klei.
De laag van de formatie van Peize – Waalre (PZWAK) bestaat uit matig tot uiterst grof zand. De
geohydrologische basis wordt gevormd door marine afzettingen van de formatie van Maassluis
(MSC). Deze laag bestaat uit fijn zand en klei en bevat tevens veel schelphoudend materiaal.

Figuur 14. Geohydrologie transsect Ede (oost) – Wageningen
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Bron: (Vernes, 2005)

4.7 Deelsysteem Laag Soeren (west) – Dieren
Het transsect Laag Soeren (west) – Dieren begint ter hoogte van buurtschap Imbosch op de Veluwe
en gaat dan richting het noorden van Ellecom waarna het parallel loopt aan de Ellecomsedijk tot aan
de Dierensche Hank.
De complex gestuwde afzettingen (DTC) vormen hoofdzakelijk de lithostratigrafie van dit transsect
(zie figuur 15). Daarnaast komen ook de formaties van Boxtel (BXZ), Kreftenheye (KRZ), Peize –
Waalre (PZWAZ en WAK) en Maassluis (MSC en MSZ) voor. Onder de gestuwde afzettingen is een
watervoerend pakket aanwezig dat bestaat uit de formatie van Peize – Waalre. In dit pakket komt
ook nog een laag voor, eveneens uit de formatie van Peize – Waalre (Pzk1, gele lijn, 0.5 – 1.5 km).
Onder dit watervoerend pakket is een scheidende laag van de formatie van Peize – Waalre aanwezig
(wak3, licht rode lijn, 0 – 8.6 km). Vervolgens bevindt zich onder deze laag nog een kleine
watervoerende laag, bestaande uit de formaties van Peize – Waalre en Maassluis. Vervolgens is er
een scheidende laag van de formatie aanwezig (msc, blauwe lijn, 4.5 – 9 km). Aan de oost kant van
het gebied (in de uiterwaard) komt de formatie van Boxtel en holocene afzettingen voor. Onder deze
holocene afzettingen komt nog een kleine laag van de formatie van Kreftenheye voor. Dieper in de
ondergrond komen dan nog de formaties van Peize – Waalre, Maassluis en Oosterhout voor.
De lithologie van de watervoerende pakketten bestaat voornamelijk uit grindig zand. De scheidende
lagen (wak en msc) bestaan echter voornamelijk uit klei en op sommige plekken ook uit leem en
veen. Bij de slecht doorlatende laag van de formatie van Maassluis (msc) komen ook schelpenlagen
voor. De laag van de formatie Peize – Waalre (pzk) bestaat uit grof tot uiterst grof zand en grind. De
holocene afzettingen aan het oppervlak bestaan voornamelijk uit klei, veen en leem.

Figuur 15. Geohydrologie transsect Laag Soeren (west) – Dieren

Bron: (Vernes, 2005)
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4.8 Deelsysteem Loenen (west) – Loenen (oost)
Ten oosten van de A50 ter hoogte van restaurant ‘de Woeste Hoeve’ begint dit transsect. Het
transsect loopt tot aan scoutingterrein De vrijenberg waarna het richting Empe gaat om vervolgens
te eindigen ten noord oosten van de Empesche en Tondensche heide.
Voor een groot deel bestaat de lithostratigrafie uit gestuwde afzettingen (DTC) (figuur 16).
Daarnaast komen ook de formaties van Boxtel (BXZ en BXK)), Drente (DRZ), Kreftenheye (KRZ, KRZUK
en KRTWK) en Peize – Waalre (PZWAZ en WAK) voor in de ondergrond. De laag die aan het
oppervlak ligt bestaat uit de formatie van Boxtel. Na het eerste pakket van de formatie van Boxtel
(BXZ) komt vervolgens een slecht doorlatende laag van de formatie van Kreftenheye (krzuk1, rode
lijn, 6 – 10 km). Onder deze laag bevindt zich weer een watervoerend pakket bestaand uit de
formatie van Kreftenheye. Vervolgens is er weer een scheidende laag van de formatie van
Kreftenheye (krtwk1, rode lijn, 6.9 – 10 km). Vervolgens is er een groot watervoerend pakket van de
formatie Peize – Waalre aanwezig. In dit pakket zit nog een dunne slecht doorlatende laag uit de
formatie van Peize – Waalre (wak3, oranje lijn, 7.9 – 10 km).
De lithologie van de goed doorlatende lagen bestaat hoofdzakelijk uit zwak siltig en grindig zand. Op
de locatie waar de laag (bxk1) vlak onder het oppervlakte zit, is leem aanwezig (Schokker, 2003). De
slecht doorlatende laag van de formatie van Kreftenheye (krzuk) bestaat voor een deel uit de
formatie van Zutphen. Deze laag bestaat uit zwak siltige tot zandige klei en op enkele plekken ook uit
veen en zand. De andere slecht doorlatende laag van de formatie van Kreftenheye (krtwk) bestaat
deels uit de formatie van Twello. Deze twee lagen van de formatie van Kreftenheye (krtwk en krzuk)
zijn fluviatiele afzettingen door de Rijn in het IJsseldal. De lithologie van deze laag bestaat uit matig
fijn tot grof zand en zwak tot matig siltige klei. De laatste laag, formatie van Peize – Waalre (wak),
bestaat hoofdzakelijk uit klei en grind.

Figuur 16. Geohydrologie transsect Loenen (west) – Loenen (oost)
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Bron: (Vernes, 2005)

4.9 Deelsysteem Hoog Soeren (noord) – Beemte
Het deelsysteem, Hoog Soeren (noord) – Beemte, begint ten noorden van de N344 ter hoogte van
Hoog Soeren. Het transsect gaat richting het bedrijventerrein in Apeldoorn Noord om vervolgens te
eindigen nabij het dorp De Vecht.
Kenmerkend in de lithostratigrafie zijn de gestuwde afzettingen (DTC) en de formaties van Boxtel
(BXZ en BXK) en Kreftenheye (KRZ, KRZUK en KRTWK) zie figuur 17. De lithostratigrafie van dit
transsect lijkt sterk op de lithostratigrafie van het transsect Loen (west) – Loenen (oost). Duidelijk te
zien zijn dezelfde scheidende lagen, die bestaan uit de formaties van Kreftenheye (krzuk1 en krtwk1,
rode lijnen, 6.5 – 11 km en 6.7 – 11 km). Deze slecht doorlatende lagen zijn wederom gevormd door
fluviatiele afzettingen van de Rijn in het IJsseldal. Tussen deze twee lagen bevindt zich een
watervoerend pakket dat bestaat uit de formatie van Kreftenheye. Aan het oppervlak is wederom de
formatie van Boxtel te zien. Ook bij dit transsect zit net onder het oppervlak een laag van de
formatie van Boxtel (bxk2, bruingele lijn, 8.7 – 10.4 km).
De hoofdlithologie bestaat hoofdzakelijk uit zwak siltig zand met op enkele plekken grind. De
formatie van Boxtel die net onder het maaiveld ligt (bxk) bestaat uit veen en zand en is dus geen
slecht doorlatende laag (Schokker, 2003). De slecht doorlatende lagen van de formatie van
Kreftenheye (krzuk en krtwk) bestaan voornamelijk uit klei. Op de gestuwde afzettingen komen ook
kleine lagen met veen en leem voor.

Figuur 17. Geohydrologie transsect Hoog Soeren (noord) – Beemte

Bron: (Vernes, 2005)
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5.

Beken en beekafvoer gegevens

Dit hoofdstuk bevat de (afvoer)gegevens van een aantal sprengenbeken op de oostflank van de
Veluwe. In de volgende paragrafen worden de locaties van de beken, de droogval van de beken, de
hoogteligging ten opzichte van de grondwaterstand en de relatie tussen de grondwaterstand en de
afvoer in de beken beschreven.

5.1 Locaties beken
In figuur 18 zijn de sprengenbeken op de Veluwe weergeven. Zoals duidelijk te zien is, liggen de
meeste sprengenbeken op de oostflank van de Veluwe. Op deze sprengenbeken wordt verder
ingezoomd en wordt er gekeken wat de droogval is in verschillende perioden, wat de hoogteligging
ten opzichte van de grondwaterstand is en of er een relatie is tussen de grondwaterstand op de
Veluwe en de afvoer in de sprengenbeken.
In figuur 19 zijn de beken op de oostflank van de Veluwe te zien. Van deze beken zijn de volgende
onderzocht: De Oude Beek in Lieren, Wenumse beek, Greutelse sprengen, A-watergang
Cannenburgherweg, Nijmolense beek, Smallertse beek, de Verloren beek en de noordelijke tak van
de Verloren beek.

Figuur 18. Sprengenbeken Veluwe

Figuur 19. Sprengenbeken oostflank Veluwe
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5.2 Hoogteligging sprengenbeken t.o.v. grondwaterstand
Een aantal sprengenbeken is in droge periodes niet meer watervoerend. Een reden zou kunnen zijn
dat de bodemhoogte van de sprengenbeken te hoog is ten opzichte van de grondwaterstand,
waardoor deze in droge periodes niet meer watervoerend zijn. In dit hoofdstuk wordt beschreven
wat de hoogteligging is per sprengenbeek en of deze kritisch is. Dit wordt gedaan door een
lengteprofiel van de beken weer te geven met daarin ook de gemiddelde voorjaars grondwaterstand
(GVG). Tevens wordt de grondwaterstand bij de sprengen weergegevens en deze is uitgezet tegen
de bodemhoogte. De hoogteligging van de beken is bepaald aan de hand van een GIS bestand, met
bodemhoogtes, van het Waterschap Vallei en Veluwe. De grondwaterstand is bepaald door middel
van peilbuizen en interpolatie van een isohypsen GIS bestand van TNO. De isohypsenkaart van het
rapport ‘Beken op de Veluwe’ (Kant, G.R., 1982) is gebruikt om de andere gegevens te controleren.
5.2.1 Droogval sprengenbeken
Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft in de jaren 2003, 2009 en 2010 gekeken welke beken op de
oostflank van de Veluwe droog vielen. In bijlage 5, p. 30, p. 31 en p. 32 zijn deze beken
weergegeven. Duidelijk te zien is dat in 2003 de meeste beken droogvielen, waaronder de Greutelse
sprengen, A-watergang Cannenburgherweg, de Smallertse beek en de noordelijke tak van de
Verloren beek.
In 2009 en 2010 vielen overduidelijke minder beken droog. Geen van de, in dit rapport, onderzochte
beken vielen in deze jaren droog (van Wenumse beek en Greutelse beek waren geen gegevens
aanwezig). Dat de beken toen niet droogvielen kwam mogelijk doordat de jaren 2009 en 2010 natter
waren dan 2003. Daarnaast kan ook de grondwaterstand in die jaren hoger hebben gelegen.
5.2.2 Wenumse Beek (met Greutelse sprengen)
In bijlage 6, p. 33 en p. 34 zijn de locaties van de Wenumse beek en de Greutelse sprengen
weergegeven. De Wenumse beek bestaat bovenstrooms uit de Greutelse sprengen en de Wieselse
sprengen die samenkomen in de Wenumse beek. Verder benedenstrooms komt de Meibeek
(Ontspringt ten noorden van de Wenumse Beek) ook uit op de Wenumse Beek. De Papegaaibeek,
die ten zuiden van de Wenumse beek ontspringt, komt niet uit op de Wenumse beek maar wordt er
wel door gevoed.
In het lengteprofiel van de Wenumse beek is te zien dat de grondwaterstand over het gehele traject
boven de bodemhoogte blijft. Alleen bij de sprengkop is de situatie kritisch, aangezien daar de
bodemhoogte bijna gelijk is met de grondwaterstand. Dit is ook duidelijk te zien in de figuur waar de
grondwaterstand van peilbuis B33B0235 is uitgezet tegen de bodemhoogte van de sprengkop. Over
het algemeen ligt de grondwaterstand onder de bodemhoogte, hierdoor is het mogelijk dat in droge
periodes de sprengkop droogvalt.
Bij de watergang van de Greutelse sprengen is de situatie kritischer. In het lengteprofiel is te zien dat
de bodemhoogte van de beek ver boven de grondwaterstand staat. De beek zal in droge periodes
geheid droogvallen. Benedenstrooms van deze watergang is de situatie beter. Tevens is in het
lengteprofiel, met een paarse cirkel, aangegeven waar de beek opgeleid is. In de figuur waar de
grondwaterstand van peilbuis B33B0235 is uitgezet tegen de bodemhoogte, is goed te zien dat de
grondwaterstand ver onder de bodem van de beek ligt.
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5.2.3 Nijmolense Beek en A-watergang Cannenburgherweg
De situaties bij de Nijmolense beek en de A-watergang Cannenburgherweg zijn weergegeven in
bijlage 7, p. 35 en p. 36 De Nijmolense beek bestaat uit de beek zelf en uit de Nijmolense
Beeksprengen. Daarnaast wordt de beek benedenstrooms gevoed door de A-watergang ’t Laar – de
Hegge.
De Nijmolense beek is een goed functionerende sprengenbeek, zoals te zien is in het lengteprofiel.
De grondwaterstand staat overal boven de bodemhoogte van de beek. De plaatsen waar de beek
wordt opgeleid zijn ook goed te zien in het lengteprofiel. De figuur met de grondwaterstand bij de
sprengkop laat ook zien dat de beek goed functioneert. Hieruit kan worden opgemaakt dat deze
beek (bijna) altijd watervoerend zal zijn.
Het lengteprofiel van A-watergang Cannenburgherweg laat zien dat de beek over het algemeen goed
functioneert. Een klein gedeelte bevindt zich in een kritische situatie, doordat de grondwaterstand
lager is dan de bodem van de beek. In de figuur waarbij de grondwaterstand bij peilbuis B27D0142 is
uitgezet tegen de bodemhoogte, is te zien dat de grondwaterstand bijna altijd boven de bodem
uitkomt. Alleen in (extreem) droge periodes kan de grondwaterstand lager komen te staan dan de
bodemhoogte van de beek zoals in 2003 is gebeurd, zie bijlage 4, p. 28.
5.2.4 Smallertse Beek
Zoals te zien is in bijlage 8, p. 37 is de Smallertse beek een groot bekensysteem. Verschillende
sprengenbeken komen uiteindelijk uit op de Smallertse beek. Bij dit onderzoek is voornamelijk
gekeken naar de onderste sprengkop van de Smallertse beek.
De situatie bij de Smallertse beek is kritisch te noemen. Dit komt doordat de grondwaterstand bijna
gelijk ligt aan de bodemhoogte van de beek. Dit is goed te zien in het lengteprofiel van de Smallertse
beek. In de figuur van peilbuis B27D0509 bij de sprengkop is te zien dat de grondwaterstand af en
toe onder de bodemhoogte ligt. De kans is groot dat in droge periodes de sprengkop droog zal
vallen.
5.2.5 Verloren Beek (met noordelijke tak)
In bijlage 9, p. 38 en p. 39 is te zien dat de Verloren beek bestaat ui vier sprengen die uiteindelijk
allemaal samen komen. In dit onderzoek is gekeken naar de onderste en bovenste sprengen.
De onderste spreng van de Verloren beek is, net als de Nijmolense beek, een goed functionerende
sprengenbeek. Duidelijk te zien in het lengteprofiel is dat de grondwaterstand ruim boven de bodem
van de beek uitkomt. Daarnaast is ook goed te zien waar de beek is opgeleid. In de figuur waar
peilbuis B27D0416 is uitgezet tegen de bodemhoogte van de sprengkop komt duidelijk naar voren
dat deze sprengkop watervoerend is.
De noordelijke tak van de Verloren beek bevindt zich in een kritischere situatie. In het lengteprofiel
komt de grondwaterstand boven de bodemhoogte uit, maar in de andere figuur waar de
grondwaterstaand bij peilbuis B27D0412 is uitgezet tegen de bodemhoogte is te zien dat deze
eromheen schommelt. In het lengteprofiel zijn de grondwaterstanden verkregen door middel van
interpolatie, waardoor deze onnauwkeuriger is. Bij deze beek kan van de andere figuur worden
uitgegaan omdat deze gebaseerd is op correcte data.
27

De grondwaterstand schommelt rond de bodemhoogte. Hierdoor bestaat de kans dat de beek in
droge periodes droog zal vallen.

5.3 Relatie grondwaterstand Veluwe en afvoer van de Oude Beek te Lieren
Om de relatie tussen de grondwaterstand van de Veluwe en de afvoer van de Oude Beek te Lieren te
bepalen wordt gebruik gemaakt van de peilbuisgegevens van peilbuizen: B33B0322 en B33B0368.
Daarnaast worden de afvoergegevens van de Oude Beek in Lieren, die het Waterschap Vallei en
Veluwe heeft, gebruikt. In figuur 20 zijn de locaties van de peilbuizen en de locatie van de
afvoermeting (groene stip) weergegeven.

Figuur 20. Oude Beek te Lieren en locaties peilbuizen

Om een goed beeld te krijgen of er een relatie is tussen de grondwaterstand van de Veluwe en de
afvoer van de Oude Beek, is eerst gekeken of de peilbuizen dezelfde fluctuaties hebben als de
Veluwe. Hiervoor worden de peilbuizen B33B0322 en B33B0368 vergeleken met peilbuis B33A0066.
Peilbuis B33A0066 is een goede weergave van de Veluwe grondwaterstand door de jaren heen. De
grondwaterstand van de Veluwe staat niet onder invloed van het seizoen, hierdoor zijn dus geen
seizoenfluctuaties in de grondwaterstand te zien. Met seizoenfluctuaties worden de pieken in de
winter (veel neerslag) en dalen in de zomer (weinig neerslag) bedoeld.
In bijlage 10, p. 40 zijn de grafieken van de drie peilbuizen weergegeven. Goed te zien is dat de
grondwaterstand bij de Veluwepeilbuis B33A0066 een ander en vooral een groter verloop heeft dan
de grondwaterstand bij de andere twee peilbuizen. De twee peilbuizen die gebruikt worden voor de
Oude Beek vertonen weinig extreme fluctuaties en worden grotendeels beïnvloed door het seizoen.
Dit is te zien in de vele pieken en dalen die het vertoont. Daarentegen is ook een lichte
overeenkomst te zien met de Veluwepeilbuis. Voornamelijk tussen 1995 en 2012 is, echter in
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mindere mate, hetzelfde verloop te zien. Hieruit kan worden opgemaakt dat de grondwaterstand bij
beide peilbuizen onder lichte invloed staat van het grondwatersysteem van de Veluwe, maar
grotendeels wordt beïnvloed door het seizoen.
De afvoer van de Oude Beek is gemeten in de periode januari 2004 tot en met februari 2008. Van de
grondwaterstand bij de twee peilbuizen is ingezoomd op dezelfde periode. Vervolgens zijn de afvoer
en de grondwaterstanden in die periode onder elkaar gezet om een goed overzicht te creëren. Dit is
weergegeven in bijlage 11, p. 41. De afvoer van de Oude beek heeft vele pieken en dalen. Het
verloop van de grondwaterstand van de twee peilbuizen verloopt echter vloeiender. Er zijn duidelijk
overeenkomsten te zien in de grondwaterstanden en de afvoer van de Oude Beek. Vooral tussen de
periodes januari 2004 tot en met augustus 2004 en november 2006 tot en met februari 2008. Hieruit
kan worden aangenomen dat de grondwaterstand bij de peilbuizen een relatie heeft met de afvoer
van de Oude Beek. Doordat de peilbuizen in het beekdal van de Oude beek liggen hebben zij meer te
maken met de fluctuaties van de Oude Beek dan met die van de Veluwe.
Ondanks dat er overeenkomsten zijn tussen de afvoer en de grondwaterstand bij de peilbuizen, zijn
een aantal pieken in de afvoer niet terug te zien in de grondwaterstand. Bij dit soort grote pieken in
de afvoer zouden er veranderingen in de grondwaterstand zijn. Drie pieken in de afvoer van de Oude
Beek (07-05-2006, 28-07-2006 en 25-10-2006) zijn nader onderzocht. De neerslaggegevens van de
maanden waarin deze pieken hebben plaatsgevonden, zijn vergeleken met de afvoer. De
neerslaggegevens zijn afkomstig van het KNMI en zijn gemeten in het meetstation in Beekbergen.
In bijlage 12, p. 42 zijn de neerslaggegevens onder de afvoer van de Oude Beek gezet. De eerste piek
vindt plaats op 07-05-2006. Als dit wordt vergeleken met de neerslaggegevens van die maand kan
worden opgemerkt dat in de dagen voorafgaand aan 07-05-2006 geen neerslag is gevallen en ook na
deze datum valt nog geruime tijd geen neerslag. Deze piek is dus niet te verklaren uit de
neerslaggegevens van die maand.
De tweede piek in de afvoer is op 28-07-2006. In de neerslaggegevens van die maand is te zien dat
op de 28-07-2006 bijna 5 mm neerslag valt, wat de piek zou kunnen verklaren. Echter valt op 31-072006 ruim 6 mm neerslag en die piek is niet terug te vinden in de grafiek. Dit valt niet te verklaren
met de beschikbare gegevens.
Op 23-10-06, de derde piek, is de afvoer ongeveer 200 l/s. Vervolgens neemt de afvoer in ongeveer
twee dagen tijd af tot ongeveer 50 l/s. Dit is een zeer grote verandering in een zeer korte tijd. Als
naar de neerslaggegevens van 23-10-2006 wordt gekeken is te zien dat op 23, 24, 25 en 26-07-2006
veel neerslag valt. In de grafiek van de afvoer neemt in deze periode juist de afvoer drastisch af. In
de dagen voor de piek valt er nauwelijks neerslag, terwijl de afvoer duidelijk oploopt.
De pieken kunnen niet worden verklaard met de neerslaggegevens, terwijl dat wel wordt verwacht
van een beek die deels onder invloed staat van het seizoen. Een aanname kan zijn dat het
meetsysteem door een externe factor is beïnvloed, waardoor het niet de juiste metingen door heeft
gegeven. Naast deze, op dit moment, niet verklaarbare pieken missen er enkele afvoergegevens. Dit
is het geval in de periode 01-10-2004 tot en met 01-05-2005. Mede hierdoor kan men zich gaan
afvragen of deze afvoergegevens wel voldoende betrouwbaar zijn om een goede uitspraak te doen
over de relatie tussen de afvoer van de Oude Beek en de grondwaterstand op de Veluwe.
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6. Bevindingen en aanbevelingen
Na het analyseren en visualiseren van peilbuisgegevens, de ondergrond en afvoergegevens wordt in
dit hoofdstuk de bevindingen en aanbevelingen weergegeven.

6.1 Bevindingen
Door verschillende bodemvormende processen is de bodem van de Veluwe zeer complex. Daarnaast
bevinden zich kleischotten op de oostflank van de Veluwe, die zorgen voor grondwatersprongen.
Door de complexiteit van de bodem is het haast onmogelijk om van de Veluwe een samenvattend
geheel te maken. De bodem moet per transsect/deelgebied beschreven worden, zodat een
eenduidig beeld wordt gecreëerd.
De afgelopen decennia is de grondwaterstand op de gehele Veluwe afgenomen. Het Veluwesysteem
vertoont extremere fluctuaties dan gebieden die onder invloed staan van seizoenfluctuaties. Waar
deze daling precies door komt is niet onderzocht.
Om een duidelijk uitspraak te doen of er een relatie is tussen bepaalde beken en de
grondwaterstand op de Veluwe zijn er meer afvoergegevens nodig van de Beken. Deze
afvoergegevens moeten over een langere periode plaatsvinden zodat een goede uitspraak gedaan
kan worden. Van de Oude Beek te Lieren, mede door aannames wel een uitspraak gedaan worden.
De Oude Beek te Lieren staat nauwelijks in relatie met de grondwaterstand van de Veluwe. Deze
beek wordt voornamelijk beïnvloed door seizoenfluctuaties. Men kan zich afvragen of de
afvoergegevens wel betrouwbaar zijn, aangezien een aantal pieken in de afvoer niet te verklaren zijn
uit de neerslaggegevens. Ook het missen van afvoergegevens vermindert de betrouwbaarheid.

6.2 Aanbevelingen
De bodembeschrijving moet per gebied plaatsvinden aangezien de Veluwe een zeer complexe
bodemopbouw heeft. Daarnaast moet meer onderzoek plaatsvinden naar de exacte locaties van de
kleischotten en slecht doorlatende lagen.
Om een betere analyse van de grondwaterstand te doen moeten op enkele plekken nieuwe
peilbuizen geplaatst worden. Met name in het gebied boven Arnhem zijn (te) weinig peilbuizen
aanwezig.
De beken waarvan de relatie tussen de afvoer en grondwaterstand van de Veluwe moet worden
bepaald, moeten meer bemeten worden. Daarnaast moeten de meetinstrumenten en meetplekken
worden gecontroleerd, zodat de betrouwbaarheid van de afvoergegevens gegarandeerd kan
worden.
Voor het vervolgonderzoek kan het rapport ‘Beken op de Veluwe’ (Kant, G.R., 1982) kan gebruikt
worden voor het analyseren van de hoogteligging van de sprengenbeken t.o.v. de grondwaterstand,
de watervoerendheid van de sprengenbeken en de grondwaterstand. Voornamelijk de bijlages, kaart
1 Beken op de oost – en zuid Veluwe, kaart 2 Hydrologische kenmerken en watervoerendheid van de
beken op de oost –en zuid Veluwe en kaart 4a en 4b Isohypsenkaart ondiep grondwater, in dat
rapport kunnen bruikbaar zijn voor de analyse.
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