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1. INLEIDING
In dit rapport wordt fase 2behandeld vanhet karakteriseren van de
hydrogeologische opbouw van de provincie Gelderland; dekarakterisering van
het Gelderse Rivierengebied.
Invier fasenwil de Provincie Gelderland komen tot een algehele hydrogeologische karakterisering van de gehele provincie. Fase 1; Oost-Gelderland,
is in 1991 afgesloten. In de loop van 1993 zullen zowel het rivierengebied
(fase 2) alsook de Veluwe en deGelderse Vallei (fase 3)worden afgerond. Dit
wordt mogelijk gevolgd door fase 4,waarin de drie deelgebieden zullen worden
samengevoegd.
Dehydrogeologische karakterisering wordt inopdracht van de Provincie
Gelderland uitgevoerd door deRijks Geologische Dienst. Dit gebeurt bij brief
MW88.3025-MW4407.
Fase 2vanhet project isuitgevoerd indemaanden januari en februari van
1992 door drs. L. Bezembinder. Het construeren vanhet geologisch model is
direct ondersteund door het district Midden-Oost teLochern.Het project stond
onder leiding van J.P. Weijers, medewerker van de afdeling hydrogeologie van
de RGD te Heerlen.
Indit rapport worden allereerst de doelstelling en dewerkwijze voor de
regionalisering en de daarbijbehorende karakterisering van het Gelderse
rivierengebied behandeld. Vervolgens wordt inhoofdstuk 4kort de geologische
opbouw van het gelders rivierengebied behandeld en tenslotte worden in
hoofdstuk 5deverschillende hydrogeologische regio's aan dehand van de
vervaardigde hydrogeologische regiokaarten envier hydrogeologische profielen
beschreven. Deze kaarten enprofielen zijn evenals de karakteristieke
boorbeschrijvingen opgenomen indebijlagen.
Het onderzoeksgebied binnen dit rapport beslaat naast het gehele Gelderse
rivierengebied ook een deel van de stuwwallen vanhet Rijk van Nijmegen, de
Zuid-Veluwe, Ede en deUtrechtse Heuvel-rug, het tussen de stuwwallen van de
Zuid-Veluwe en Ede liggende gebied enhet zuidelijke deelvan de Gelderse
Vallei,
De namen van de verschillende geologische formaties worden in dit rapport als
afkortingen tussen haakjes gegeven. Inbijlage 7worden deze afkortingen
nogmaals verklaard.

2. DOELSTELLING
De doelstelling van het onderzoek is tweeledig:
1. Regionalisering:
Het indelen van de Provincie Gelderland inuniforme hydrogeologische
regio's en subregio's op grond van geologische en hydrogeologische
gegevens.
2. Karakterisering:
Het karakteriseren van dehydrogeologische opbouwvan deze (sub)regio's
met behulp vanbestaande boringen uit het boorarchief van de Rijks
Geologische Dienst. Hierbij wordt devariatie in de hydrogeologische
opbouw (laagdikte, lithologie en doorlatendheid) aangegeven.

3. WERKWIJZE
3.1 Regionalisering hydrogeologie.
Met behulp van debeschikbare geologische enhydrogeologische gegevens zoals
onderzoeksrapporten enprofielen, ishet Gelderse rivierengebied in een
aantal hydrogeologische regio's en subregio's verdeeld. De onderverdeling van
deverschillende regio's is inde eerste plaats gebaseerd op de geologie. De
geologische opbouw ismet behulp vanbij deRijks Geologische Dienst
beschikbare gegevens vrij nauwkeurig tebepalen. Van dekaartbladen 38Oost,
39 Oost enWest zijn de geologische kaartenmet toelichting beschikbaar en
van het kaartblad 40West is een concept-geologische kaart met toelichting
aanwezig. Van de overige kaartbladen, die onderdeel vormenvan het
onderzochte gebied, zoals debladen 44 en46,zijnnog geen geologische
kaarten beschikbaar. Wel zijn er indeze gebieden enkele rapporten met
geologische enhydrogeologische profielenverschenen, die bruikbare
informatie opleverden. Voor het overige is gebruik gemaakt van de individuele
boorbeschrijvingenuit het boorbestand van deRijks Geologische Dienst.
Voor de regionalisering zijnvier hydrogeologische profielen (AA', BB',CC'
en DD' zie bijlage 3) door het onderzoeksgebied geconstrueerd. In deze
profielen is de geologische opbouwweergegeven. Hetbetreft twee zuidwestnoordoost lopende profielen (AA' enBB')één zuid-noord profiel ( C C ) en één
zuidoost-noordwest lopend profiel (DD'). Tevens is dehydrogeologische opbouw
weergegeven. De geologische opbouw isvertaald naar de hydrogeologische
opbouw van het gelders rivierengebied. Hiervoor zijnnaast de hierboven
genoemde gegevens, de grondwaterkaarten en andere beschikbare hydrologische
rapporten gebruikt. De hieruit geconstrueerde hydrogeologische regio's en
subregio's zijn daarna inkaart gebracht. Op dehydrogeologische regiokaart
(Bijlage 1) staan deverschillende hydrogeologische regio's en subregio's die
bij dit onderzoek zijn onderscheiden. Hierop zijn tevens de geselecteerde
boringen en de ligging van devier profielen aangegeven. Inbijlage 2 zijn
naast de vier regio's deverbreiding van de slechtdoorlatende pakketten,
behorende tot de Formaties vanKedichem enTegelen, en de ligging vanbelangrijkste breuken weergegeven.

3.2 Karakterisering hydrogeologie
Per regio is dehydrogeologische laagopbouwbeschreven. Het gaat hierbij
vooral omhet aantal, de dikte en de lithologie van dewatervoerende ende
scheidende slechtdoorlatende laagpakketten. Tevens is erbinnen deze
subregio's gekeken naar devariatie indehydrogeologische opbouw. Per
subregio zijn één of meerdere boringen geselecteerd (ziebijlage 4 ) .De
hydrogeologische opbouw van de geselecteerde boring is representatief voor de
subregio waarbinnen deboring isuitgevoerd. Een enkele keer is er een
subregio ontstaan waarvoor geenbruikbare boring aanwezig is. In dat geval is
op de kaart deze subregio voorzien van eenvraagteken.

4. GEOLOGISCHE OPBOUW VAN HET GELDERSE RIVIERENGEBIED

4.1. Inleiding
Geologisch ishet onderzoeksgebied in tweeën te splitsen. Een deelwaar de
geologische opbouw glaciaal beïnvloed is en een deel waar de glaciale invloed
niet nadrukkelijk aanwezig is.Tothet eerste gebied behoren de glaciale
bekkens (4.2) en de gestuwde gebieden (4.3). Tothet tweede gebied behoort
het westelijke rivierengebied (4.4).
Inbijlage 5wordt een overzicht gegevenvan deboventertiaire en kwartaire
formaties inNederland, geordend naar ouderdom, globale geografische ligging
en aard vanhet afzettingsmilieu.

4.2. De glaciale bekkens
Gedurende het Saalien is een groot deelvanNederland bedekt geweest met
landijs. Aanhet zuidelijke uiteinde hiervan, inhet onderzoeksgebied langs
de lijn Utrecht,Arnhem, Nijmegen,warenhet gletsjertongen die diepe bekkens
uitschuurden.
Inhet onderzoeksgebied komenvier van deze glaciale bekkens voor. Drie van
deze bekkens,het bekken van Kranenburg, Bemmel enValburg komen inhet
oostelijk rivierengebied voor,het vierde bekken ligt inde Gelderse Vallei.
Deze bekkens zijn inhet Saalien, doorhet ijs tot ongeveer 35 tot 40 meter
uitgeschuurd. De bekkens zijn onderin opgevuld met fijnkorrelige afzettingen.
Meestal gaat het om meer- ofbekkenafzettingen van de Formatie van Drenthe
(Dr8). Een enkele keer is aan debasis nog een rest keileem aanwezig (Dr6).
In de drie bekkens inhet oostelijk rivierengebied ligt aan de randen vaak
een pakket grofkorrelige hellingafzettingen (Dr7).
Op de afzettingen van de Formatie van Drenthe liggen de afzettingen van de
Formatie van Kreftenheye (Kr).Deze formatie bevat voornamelijk grofkorrelige
rivierafzettingen uit het Laat-Saalien, Eemien enhet Weichselien. Aan de top
van deze bekkens liggen fijnkorrelige enkleiïgeholocene rivierafzettingen
die tot de Betuwe Formatie (Bt)worden gerekend. Alleen inhet uiteinde van
het Bekken vanKranenburg liggen op de Formatie van Drenthe matig fijne tot
matig grove afzettingen van de Formatie van Twente (Tw).Het betreffen hier
afzettingen van lokale herkomst die onder periglaciale omstandigheden inhet
Weichselien zijn afgezet.
In de Gelderse Vallei liggen op de afzettingen van de Formatie van Drenthe op
enkele plaatsen fijnkorrelige, kleiïge en somsvenige afzettingen uit het
Eemien. Deze mariene afzettingen behoren tot de Eem Formatie. Op deze
formatie liggen de afzettingen die behoren tot de Formatie van Twente. Deze
bestaan meestal uit matig fijn tot matig grof zand met lokaal een dunne kleiofveenlaag ingeschakeld.

4.3. De gestuwde gebieden
Het materiaal dat oorspronkelijk op de plaats van de glaciale bekkens lag is
door de gletsjertongen opzij geduwd. Dit gestuwde materiaal is op veel
plaatsen nog inhet landschap zichtbaar als stuwwallen. Er zijn inhet
onderzoeksgebied vier verschillende gestuwde gebieden te onderscheiden. In
het zuid-oosten is dat het Rijk van Nijmegen en inhet noordelijk deel zijn
dat de Zuid-Veluwe, de stuwwal van Ede en deUtrechtse Heuvelrug. Het betreft
hier afzettingen die behoren tot de Formaties vanKedichem (Kd),Harderwijk
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(Hw), Sterksel (St)enUrk (Ur). Met uitzondering van de fijnkorrelige en
soms kleiïge afzettingen diebehoren tot de Formatie vanKedichembetreft het
hier matig grof tot zeer grofkorrelige afzettingen. In depressies en flanken
op de gestuwde gebiedenbevinden zichvaak matig fijne totmatige grove
hellingafzettingen uithetWeichselien die behoren tot de Formatie van Twente
(Tw).
Aan de randen van de gestuwde gebieden bevinden zichvaak grofkorrelige
hellingafzettingen uithet Saalien diebehoren tot de Formatie van Drenthe
(Dr7). In de meeste gevallen liggen deze afzettingen hier op de dieper
liggende, "begraven", gestuwde pakketten. Inhet gebied tussen de stuwwallen
van de Veluwe en Ede-Wageningen liggen deze afzettingen waarschijnlijk direct
op ongestuwd grofzandige afzettingen diebehoren tot de Formatie van Urk
(Ur).
Aan de oppervlakte wordt de Formatie van Drenthe meestal bedekt door matig
fijne tot matige grove hellingafzettingen diebehoren tot de Formatie van
Twente (Tw).Inhet uiterste zuidenvan de Gelderse Vallei liggenhier nog de
afzettingen van de Betuwe Formatie bovenop.
Inhet oosten is een groot deelvan de gestuwde gebiedenbedekt met
fluviatiele afzettingen uithet Boven-Pleistoceen enhet Holoceen. Het
betreft hier grofkorrelige afzettingen van de Formatie vanKreftenheye met
daarboven de Betuwe Formatie,waarin fijnkorrelige enkleiïge afzettingen
overheersen.

4.4 Het rivierengebied
Het rivierengebied wordt gekenmerkt door fluviatiele afzettingen die na het
Saalien zijn neergelegd. Allereerst zijn dit de grofkorrelige, afzettingen
van de Formatie van Kreftenheye (Kr)uithet Boven-Pleistoceen. Inhet
Holoceen zijnhierop fijnere afzettingen neergelegd. Inhet westen zijn dit
de fijnkorrelige, kleiïge en somsvenige afzettingen van deWestland Formatie
(Wl). Inhet oosten zijn dit de overwegend fijnkorrelige enkleiïge afzettingen van de Betuwe Formatie (Bt).
Deze formaties liggen op de ongestoorde grofkorrelige afzettingen van de
Formatie van Sterksel (St).Een enkele keer liggen de grofkorrelige
afzettingen van de Formatie vanUrk (Ur)nog tussen dievan de Formatie van
Kreftenheye en Sterksel in.
Inhet rivierengebied komt een aantal breukenvoor diebehoren tot een
breuksysteem dat inhet bijzonder zuidoost- enmidden-Nederland ineen aantal
horsten en slenken heeft verdeeld. Het verspringen van de laagpakketten kan
tot inde afzettingen van de Formatie van Kedichem en een enkele keer zelfs
tot in de afzettingen van de Formatie van Sterksel vervolgd worden.

5. HYDROGEOLOGISCHE REGIO-INDELING VAN HET GELDERSE RIVIERENGEBIED
5.1. Inleiding
Op grond van de geologische opbouw ishet Gelderse Rivierengebied verdeeld in
4 regio's. Deze zijn:
1. Glaciale Bekkens met glaciolacustriene afzettingen, afgekort Be.
2. De gebieden met Gestuwde afzettingen aan de oppervlakte (bovengronds),
afgekort Gb.
3. De gebieden met Fluvioglaciale afzettingen aan de oppervlakte, afgekort
Fg.
4. De gebieden met Rivierafzettingen aan de oppervlakte, met uitzondering de
glaciale bekkens, afgekort R.
Hierbij isuitgegaan van:
Gebieden met gestuwde afzettingen tot aanhet maaiveld en glaciale
bekkens overlappen elkaar niet.
Holocene rivierafzettingen bedekken een groot deelvan de glaciale
bekkens met glaciolacustriene afzettingen. Hier worden ze echter niet als
apart gebied onderscheiden.
Elke regio heeft een code. Deze codes geven inbeknopte vorm de
hydrogeologische opbouw van de regio weer. De geselecteerde boring krijgt
deze code als labelmee.
Op de kaarten (bijlage 1 en 2) is de ligging van deverschillende regio's
weergegeven. Omdat debij de regio-indeling gebruikte geologische opbouw op
meerdere locaties inhet onderzochte gebied voorkomt,bijvoorbeeld de
glaciale bekkens, ontstaat een onderverdeling in subregio's opbasis van
ligging. Twee deelgebieden met een zelfde hydrogeologische opbouw kunnen zo
door hun verspreide ligging 2verschillende subregio's vormen.
Bij het verder onderverdelen van de subregio's zijn devolgende hydrogeologische criteria gehanteerd :
Locaal voorkomen van slecht-doorlatende lagenuit de Formaties van
Tegelen enKedichem
Locaal voorkomen van gestuwde afzettingen
Veranderingen in laagdikte
Veranderingen indiepte en dikte van dewatervoerende en
scheidende
slechtdoorlatende laagpakketten.
Dit resulteerde in:
Be :verdeling in twaalf subregio's
Gb :verdeling invijf subregio's
Fg :verdeling in acht subregio's
R
:verdeling invijftien subregio's
Op de hydrogeologische regiokaart (Bijlage 1) zijn alle hydrogeologische
regio's en subregio's weergegeven.
De codering van de subregio's is ophet eerste niveau (zie onderverdeling)
gebaseerd op geologische opbouw (Be,Gb ,Fg, R ) .Op het tweede niveau isde
indeling gebaseerd op de topografische ligging of tektoniek:
B= Bemmel
K = Kranenburg
Va - Valburg
GV = Gelderse Vallei
RN = Rijk van Nijmegen
Ve = Veluwe
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EW = Ede-Wageningen
UH =Utrechtse Heuvelrug
Rl t/m R8 = Tektonische eenheden rivierengebied.

Vervolgens is ingedeeld op grond vanhet al ofniet gestuwd zijn (Gs =
gestuwd enOn= ongestuwd), behalve inde regio Gestuwd tot aanhet maaiveld
(Gb).Op het laagste niveauwordt ingedeeld op de aanwezigheid van de scheidende lagenbehorende tot:
t = Formatie van Tegelen
k = Formatie van Kedichem
s = Formatie van Sterksel
hd= Holocene deklaag.
De hydrogeologische opbouw per regio isonder op de regiokaart (bijlage 1) in
een tabel weergegeven.
In de profielen zijn dewatervoerende en de scheidende slechtdoorlatende
laagpakketten aangegeven. De laagpakkettenkomenniet altijd overeen met de
geologische formaties. Een formatie diebestaat uit een grover watervoerend
deel en een fijner slechtdoorlatend deel is opgedeeld. Twee boven elkaar
liggende formaties, diebestaan uit grofkorrelige afzettingen, zijn tot één
watervoerend pakket samengevoegd. Indeze profielen is eveneens de
hydrogeologische basis aangegeven. De profielen zijnweergegeven op een
horizontale schaal van 1:100.000 eneenverticale schaal 1:1000. De ligging
van deze profielen is op de overzichtskaart aangegeven. Op de bijkaart
(bijlage 2) zijn de vier regio's nogmaals afzonderlijk weergegeven. Tevens
zijnhierop deverbreiding van de slechtdoorlatende pakketten binnen de
Formaties van Kedichem enTegelen ende ligging van debelangrijkste breuken
aangegeven. De kaarten zijn eveneens gemaakt op een schaal 1:100.000.
In dit hoofdstuk wordt dehydrogeologische opbouw per regio beschreven.
Hierbij worden K- en c-waarden gegeven. Deze waarden zijn afkomstig uit de
literatuur enhebben meestal betrekking op eenbepaalde locatie en gelden dus
niet voor dehele regio.

5.2. De gebieden met glaciale bekkens (Be)
5.2.1 Inleiding
De geohydrologie van de glaciale bekkens wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van fijnkorrelige totkleiïgebekkenafzettingen die behoren tot
de Formatie van Drenthe (Dr8). Er zijn topografisch vier verschillende
bekkens te onderscheiden. Dit zijn achtereenvolgens het bekkenvan Kranenburg
(Be,K), het bekken van Bemmel (Be,B), het bekkenvanValburg (Be,Va) enhet
bekken van de Gelderse Vallei (Be,GV). Elkbekkenwordt gekenmerkt door een
aparte hydrologische laagopbouw inde subregio's.
In de eerste drie bekkens komt,metuitzondering vanhet uiteinde van het
bekken van Kranenburg, overal eenkleiïge deklaag voor. Inhet bekken van de
Gelderse Vallei komt deze deklaag alleen inhet uiterste zuiden voor. Aan de
randen liggen de fijne afzettingen van de Formatie van Drenthe (Dr8)op
ondergronds gestuwd materiaal. Perbekkenwordt de algemene hydrogeologische
laagopbouw behandeld.
5.2.2 Het bekken van Kranenburg (Be,K)
Deklaag: De laag bestaat uit kleiïge afzettingen behorend tot de Betuwe
Formatie. Alleen inhet zuidenvanhet gebied ontbreekt ditpakket.
II

De top van deze laag bevindt zich tussen 25 en 10meter +NAP. De dikte is
ongeveer 5meter.
Eerste watervoerend pakket: Het pakket bestaat uit grofkorrelige afzettingen
behorend tot de Formaties van Kreftenheye (Kr)en Drenthe (Dr7) en inhet
uiterste zuiden ook grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Twente
(Tw), de Formatie van Kreftenheye ontbreekt hier. Plaatselijk kan dit pakket
onderbroken zijn door een slechtdoorlatend pakketbestaande uit fijnkorrelige
afzettingen uit de Formatie vanKreftenheye.
De top van dit pakket bevindt zich tussen 20 en 5meter +NAP. De dikte
varieert van 15 tot 25meter.kD = 400-2000 m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket:Het pakket bestaat uit fijnkorrelige en
kleiïge afzettingen behorend tot de Formatie van Drenthe (Dr6 en Dr8)).
In de op bijlage 1weergegeven regiobevindt de topvan dit pakket zich
tussen 0 en 10meter -NAP en de dikte varieert van 10 tot 30meter, c=>
1000 d.
Tweede watervoerend pakket:Het pakketbestaat hier uit grofkorrelige
afzettingen behorend tot de Kiezeloöiet Formatie (Koö)en de Formatie van
Oosterhout. Meer naar het noordenbestaat hetwatervoerend pakket uit gestuwd
materiaal, uit sedimenten van de Formatie van Drente (Dr7) en de Formatie
van Oosterhout. De Formatie vanMaassluis ontbreekt hier vermoedelijk.
De top van dit pakket bevindt zichhier tussen 25 en 55meter -NAP.De dikte
varieert tussen 10 en 70meter.
Hydrologische basis:Het pakket bestaat uit zeer fijnkorrelige afzettingen
behorend tot de Formatie van Oosterhout.
Dehydrologische basis bevindt zich tussen 35 en 125meter -NAP.
De geselecteerde boringen zijn:

40D143, code = Be,K,Gs,hd
40D150, code = Be,K,0n,hd
46B37, code = Be,K,Gs,0
46B77, code - Be,K,0n,0

Regionummer (Bijlage 1)
4
2
3
1

5.2.3 Het Bekken van Bemmel (Be.B)
Deklaag:Deze laag bestaat uit kleiïge afzettingen behorend tot de Betuwe
Formatie.
De top van deze laag bevindt zich tussen 25 en 10meter +NAP. De dikte is
ongeveer 5meter.
Eerste watervoerend pakket: Het pakket bestaat uit grofkorrelige afzettingen
behorend tot de Formaties vanKreftenheye (Kr)enDrenthe (Dr7).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 20 en 5meter +NAP. De dikte
varieert van 15 tot 25 meter.kD = 500 -1000m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket: Het pakket bestaat uit fijnkorrelige en
kleiïge afzettingen behorend tot de Formatie van Drenthe (Dr8).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 5en 10meter -NAP. De diktevarieert van 10 tot 35 meter. c=> 1000 d.
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Tweedewatervoerendpakket: Hetpakketbestaatuitgrofkorrelige afzettingen
behorend totdeformatiesdiehiergestuwdvoorkomenendeFormatievanKedichem (Bunnik-Rijn).Somsontbreektditwatervoerendepakketenliggenhet
eerste entweedeslechtdoorlatendpakketdirectopelkaar.
Detopvanditpakketbevindtzichtussen15en40meter -NAP.Dedikte
varieertvan0tot35meter.
Tweede slechtdoorlatendpakket: Hetpakketbestaatuitfijnkorrelige
afzettingenbehorendtotdeFormatievanTegelen(Tg).
Detopvanditpakketbevindtzichtussen40en50meter -NAP.Dedikte
varieertvan10tot15meter.
Derdewatervoerendpakket:Hetpakketbestaatuitgrofkorrelige afzettingen
behorend totdeKiezeloöliet Formatie (Koö)endeFormatievanMaassluis
(Ms).
Detopvanditpakketbevindtzichtussen55en65meter -NAP.Dedikte
varieertvan25tot30meter.
Hydrologische basis:Hetpakketbestaatuitzeerfijnkorreligeafzettingen
behorend totdeFormatievanOosterhout.
Detopvandehydrologischebasisbevindtzichtussen80en95meter-NAP.
Degeselecteerdeboringenzijn:

40D97, code-Be,B,Gs,t+hd
40D141,code-Be,B,0n,t+hd

Regionr. (Bijlage1)
6
5
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5.2.4 Het bekken van Valburg (Be,Va)
Deklaag:Deze laagbestaat uit kleiïge afzettingen behorend tot de Betuwe
Formatie.
De top van deze laagbevindt zich tussen 10en 5meter +NAP. De dikte is
ongeveer 5meter. c=< 500 d.
Eerste watervoerend pakket: Het pakketbestaat uit grofkorrelige afzettingen
behorend tot de Formatie vanKreftenheye (Kr),mogelijk de Formatie van
Twente (Tw)en Drenthe (Dr7 enhet grove deelvan Dr8).Binnen het
Kreftenheye pakket wordt plaatselijk een slechtdoorlatende laag aangetroffen
(KrEe).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 10 en 0meter +NAP. De dikte
varieert van 10 tot 20meter. kD - 400 -3000m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket: Het pakket bestaat uit fijnkorrelige en
kleiïge afzettingen behorend tot de Formatie van Drenthe (Dr8 en op enkele
plaatsen Dr6),fijnkorrelig gestuwd materiaal (GG, gestuwd Formatie van
Kedichem (KE)) enplaatselijk ongestuwd fijnkorrelig materiaal van de
Formatie van Kedichem(KE).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 5en 15meter -NAP.De dikte
varieert van 5 tot 15meter, c= 250 -5000 d.
Tweede watervoerend pakket: Het pakket bestaat uit grofkorrelige afzettingen
behorend tot de formaties diehier gestuwd voorkomen, het grove deel van de
Formatie van Kedichem en de Formatie vanHarderwijk. Alleen inhet westen is
er een klein gebied waar dit pakket gescheiden wordt door een
slechtdoorlatende laag uit de Formatie vanKedichem (Kd).De top van dit
pakket bevindt zich tussen 25 en 30meter -NAP.De dikte varieert van 5tot
10meter, c circa 1000d
De top van dit pakket bevindt zich tussen 10en 30meter -NAP.De dikte
varieert van 30 tot 45 meter. kD = 300 -3500m2/d
Tweede slechtdoorlatend pakket: Het pakket bestaat uit fijnkorrelige
afzettingen behorend tot de Formatie van Tegelen(Tg).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 55 en 65meter -NAP. De dikte
varieert van 25 tot 30meter, c (slecht-doorlatend pakket van de Formaties
van Tegelen (Tg)enMaassluis (Ms) samen)= 5000 ->10.000 d.
Derde watervoerend pakket: Het pakket bestaat uit matig grofkorrelige
afzettingen behorend tot de Formaties vanTegelen (Tg) enMaassluis(Ms).
Betreffende de top en de dikte van het pakket zijn onvoldoende gegevens
aanwezig.
Derde slechtdoorlatend pakket: Ditpakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal
van de Formatie vanMaassluis (Ms).Ditpakket iswaarschijnlijk grotendeels
afwezig in deze regio. De top en de dikte zijn onbekend.
Vierde watervoerend pakket: Zowel grofkorrelig materiaal van de Formatie van
Maassluis (Ms) alsvan de Formatie vanOosterhout (Oh)vormen dit pakket, dat
onder het gehele bekken aanwezig is.De top en de dikte zijn onzeker.
Hydrologische basis: Dehydrologische basis bevindt zich inde ovegang tussen
de Formatie van Oosterhout enBreda. De diepte ligt tussen 80 en 95 meterNAP.
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De geselecteerde boringen zijn:

39H125, code = Be,Va,Gs,t+k+hd
40B351, code = Be,Va,Gs,t+hd
40C235, code = Be,Va,On,t+hd
40C406, code = Be,Va,Gs,t+hd
40C421, code = Be,Va,On,t+hd

Regionr. (Bijlage 1)
9
8
7
8
7

5.2,5. Het bekken van de Gelderse vallei (Be, Gv)
Deklaag:Deze laag is alleen inhet zuidelijk deelvan deGelderse Vallei
aanwezig. Zebestaat uit kleiïge afzettingenbehorend tot de Betuwe Formatie.
De top van deze laagbevindt zich tussen 10 en 5meter +NAP. De dikte
varieert van 0 tot 10meter.
Eerste watervoerend pakket: Het pakketbestaat uit grofkorrelige afzettingen
behorend tot de Formatie vanTwente (Tw).Inhet noorden ligt dit pakket aan
het maaiveld op 20 en 5meter +NAP. De diktevarieert van 10 tot 15meter. In
het zuidenbestaat het Iewatervoerend pakket uit grofkorrelige afzettingen
van de Formatie van Kreftenheye (Kr).Hierop liggen de fijnkorrelige
afzettingen van de Betuweformatie. De top van ditpakketbevindt zich tussen
5 en 0meter +NAP. kD = 100 -1000m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket: Hetpakket bestaat uit fijnkorrelige
afzettingen behorend tot de Eem Formatie (Em).De topvan dit pakket bevindt
zich ongeveer op 5meter -NAP.De diktevarieert van 3tot 8meter, c- >
2500 d.
Tweede watervoerend pakket: Het pakketbestaat uit grofkorrelige afzettingen
behorend tot de Formatie van Drenthe (Dr7).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 0 en 15meter -NAP.De dikte
varieert van 5 tot 20meter. kD = 100 -2000 m2/d.
Tweede slechtdoorlatend pakket: Het pakket bestaat uit fijnkorrelige en
kleiïge afzettingen behorend tot de Formatie van Drenthe (Dr8,en op enkele
plaatsen Dr6, Keileem).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 15 en 20meter -NAP.De dikte
varieert van 5 tot 10meter.
Derde watervoerend pakket: Het pakketbestaat uit grofkorrelige afzettingen
behorend tot de formaties die inhet zuidelijk deelvan deG.V. gestuwd inde
ondergrond voorkomen en de ongestuwde Formatie vanHarderwijk(Hw).
De topvan ditpakket bevindt zich tussen 20 en 30meter -NAP.De dikte
varieert van 10 tot 20meter.
Derde slechtdoorlatend pakket: In dit gebied vindt de overgang plaats tussen
de Formatie van Kedichem inhet zuiden en de Formatie van Harderwijk inhet
noorden.
Het 3e slecht doorlatend pakket wordt voornamelijk gevormd door de
fijnkorrelige afzettingen uit de Formatie van Kedichem. De formatie van
Harderwijk bestaat inhet algemeen uit goed doorlatende zanden.
Naar het noorden verdwijnt de Formatie van Kedichem en dus ookhet aandeel
hiervan inhet scheidend Pakket.
Deverbreiding van de Formatie vanKedichem indit gebied isniet goed
bekend.
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De top van dit pakket bevindt zich tussen 25 en 30meter -NAP.
Vierde watervoerend pakket:Het pakketbestaat uit grofkorrelige afzettingen
behorend tot de Formatie van Harderwijk (Hw).Waar de derde slechtdoorlatende
laag ontbreekt liggenhet derde envierde watervoerend pakket direct op
elkaar envormen eenwatervoerend pakket.
De top van dit pakket bevindt zich tussen 35 en 55meter -NAP.De dikte
varieert van 30 tot 60meter.
Vierde slechtdoorlatend pakket: Het pakket bestaat uit fijnkorrelige
afzettingen behorend tot de Formatie vanTegelen(Tg).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 75 en 110meter -NAP.De dikte
varieert van 15 tot 30meter.
Vijfde watervoerend pakket: Het pakketbestaat uit matig grofkorrelige
afzettingen behorend tot de Formatie vanMaassluis(Ms).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 100 en 125 meter -NAP. De dikte
varieert van 40 tot 50meter.
Hydrologische basis: Het pakket bestaat uit zeer fijnkorrelige afzettingen
behorend tot de Formatie van Oosterhout. De topvan dehydrologische basis
bevindt zich op 150meter -NAP of dieper.
De geselecteerde boringen zijn:

39E105, code = Be,Gv,Gs,t+k
39E129, code - Be,Gv,0n,t+k
39F215, code = Be,Gv,Gs,t+k
39F298, code = Be,Gv,On,t+k
39F301, code = Be,Gv,Gs,t+k+hd
39F209, code = Be,Gv, Gs, t+k+hd

Regionr. (bijlage 1)
13
11
13
11
14
14
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5.3. De gebieden met stuwing aanhet oppervlak (Gb)
5.3.1. Inleiding
Deze hydrogeologische regiowordt gekenmerkt door: -gestuwde afzettingen,deze afzettingen liggenvrijwel onbedekt aanhet oppervlakte en er is een
duidelijk reliëf. De gestuwde afzettingen worden plaatselijk door
hellingafzettingen bedekt, dezebehoren tot de Formatie van Twente (Tw) en/of
Drenthe. Topografisch gaathethier omvierverschillende gebieden. De
stuwwal vanhet RijkvanNijmegen (Gb.RN), de stuwwalvan deVeluwe (Gb,Ve),
de stuwwal van Ede-Wageningen (Gb,EW)ende stuwwal van de Utrechtse
Heuvelrug (Gb.UH). Per gebied worden de opeenvolgende hydrogeologische opbouw
behandeld.

5.3.2. De stuwwal van het Rijk van Nijmegen (Gb.RN)
Eerste watervoerend pakket: Het pakketbestaat uit fijnkorrelige tot zeer
grofkorrelige afzettingen van formaties diehier gestuwd voorkomen. Hierbovenop komen soms grofkorrelige hellingafzettingen van de Formatie van Twente
(Tw)en/of Drenthe voor. Onder de gestuwde pakketten komen soms grofkorrelige
afzettingen van de Formaties vanUrk (Ur)en Sterksel (St)voor. De relatief
dunne lagen met fijnmateriaal inde gestuwde lagenveroorzaken anisotropie
in de doorlatendheid.
De top van dit pakket bevindt zich tussen 70en 25meter +NAP. De dikte
varieert van 40 tot 80meter. kD = 800 -4000m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket:Het pakketbestaat uit fijnkorrelige
afzettingen behorend tot de Formatie van Tegelen (Tg).De top van dit pakket
bevindt zich tussen 0en 30meter -NAP.De dikte varieert van 15 tot 25
meter.
Tweede watervoerend pakket: Het pakketbestaat uitmatig fijnkorrelige tot
grofkorrelige afzettingenbehorend tot deKiezeloöliet Formatie (Koo).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 30en40meter -NAP. De dikte
varieert van 15 tot 25meter.
Hydrologische basis:Het pakket bestaat uit zeer fijnkorrelige afzettingen
behorend tot de Formatie van Oosterhout.
De top van dehydrologische basis bevindt zich tussen 35 en 60meter -NAP.
De geselecteerde boring is:

46B35, code = Gb,RN,t

Regionr. (Bijlage 1)
15
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5.3.3. De stuwwal van de Veluwe (Gb.Ve)
Eerste watervoerend pakket:Het pakket bestaat uit fijnkorrelige tot zeer
grofkorrelige afzettingen van formaties diehier gestuwdvoorkomen. Hierbovenop komen soms grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Twente (Tw)
en/of Drenthe voor. Onder de gestuwde pakketten komen soms grofkorrelige
afzettingen van de Formaties vanUrk (Ur)en Sterksel (St)voor. De lagen met
fijnmateriaal inde gestuwde lagenveroorzaken anisotropie in de
doorlatendheid.
De top van dit pakket bevindt zich tussen 70 en 10meter +NAP. De dikte
varieert van 35 tot 80meter. kD = 1000 -3000m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket:Het pakketbestaat uit fijnkorrelige en
kleiïge afzettingen behorend tot de Formatie vanKedichem (Kd).Hier moet
worden opgemerkt dat onder de stuwwal de overgang ligt tussen de afzettingen
van de Formaties van Kedichem inhet zuiden envan Harderwijk inhet noorden.
De exacte ligging van deze overgang is onbekend. Indekaart is deze overgang
als een zone weergegeven.
De top van dit pakket bevindt zich tussen 5en 25meter -NAP. De dikte
varieert van 0 tot 20meter, c= 2500 d.
Tweede watervoerend pakket: Inhet zuidenbestaat het pakket uit matig grofkorrelige afzettingen behorend tot de Formatie vanKedichem (Kd Bunnik-Rijn).
Inhet noorden bestaat het pakket uit grof- tot zeer grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Harderwijk(Hw).
De top van dit pakket-bevindt zich tussen 30 en45meter -NAP.De dikte
varieert van 35 tot 55meter.kD = 1000 -3000m2/d.
Tweede slechtdoorlatend pakket: Het pakket bestaat uit fijnkorrelige
afzettingen behorend tot de Formatie van Tegelen(Tg).
De top van dit pakket bevindt zichhier tussen 70en 100 meter -NAP. De dikte
varieert van 25 tot 35 meter, c= 250 -13000 d.
Derde watervoerend pakket: Hetbetreft hier ommatig grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Tegelen (Tg)enMaassluis(Ms).
De top van dit pakket bevindt zich ongeveer op 110meter -NAP. De dikte is
onzeker maar bedraagt minimaal 25meter.
Derde slechtdoorlatend pakket: Inhet noordelijk aangrenzende deel van de
Veluwe vormen fijnkorrelige afzettingen uit de Formatie vanMaassluis (Ms)
een slechtdoorlatende laag. Inhet hier onderzochte gebied is deze niet als
zodanig aangetroffen.
Vierde watervoerend pakket: Inhet gebied waar de derde slechtdoorlatende
laag voorkomt is ook eenvierde watervoerend pakket aanwezig. Deze bestaat
uit grofkorrelige afzettingen van de Formaties vanMaassluis (Ms) en
Oosterhout (Oh).Inhet hier onderzochte gebied ontbreekt deze.
Hydrologische basis:Het pakket bestaat uit zeer fijnkorrelige afzettingen
behorend tot de Formatie van Oosterhout(Oh).
De top van dehydrologische basis inhet opbijlage 1weergegeven deel van de
Veluwe bevindt zich ongeveer op 150meter -NAP.
De geselecteerde boringen zijn:
40A174, code =Gb,Ve,t+k
40A461, code = Gb,Ve,t+kl

Regionr. (Bijlage 1)
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5.3.4 De stuwwal van Ede -Wageningen (Gb,EW)
Eerste watervoerend pakket: Het pakket bestaat uit fijnkorrelige tot zeer
grofkorrelige afzettingen van formaties diehier gestuwd voorkomen. Hierop
komen soms grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Twente (Tw) en/of
Drenthe voor. Onder de gestuwde pakkettenkomen soms grofkorrelige afzettingen van de Formaties van Urk (Ur)en Sterksel (St)voor. Grofkorrelige
sedimenten van de topvan de Formatie vanKedichem en/ofHarderwijk kunnen
plaatselijk deel uitmaken van ditwatervoerend pakket.
De top van dit pakket bevindt zich tussen40 en 15meter +NAP. De dikte
varieert van 30 tot 90meter.kD = 2000 -5000m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket:Het pakket bestaat uit fijnkorrelige
afzettingen behorend tot de Formatie vanKedichem (Kd).Hier moet evenals bij
de stuwwal van deVeluwe worden opgemerkt dat onder de stuwwal de overgang
ligt tussen de afzettingen van de Formaties van Kedichem inhet zuiden envan
Harderwijk inhet noorden en dat de exacte ligging van de overgang niet
bekend is. Inhet noordelijke deelvan de stuwwal is dit pakket plaatselijk
afwezig. De top van dit pakket bevindt zich tussen 20 en 50meter -NAP.De
dikte varieert van 0 tot 20meter.
Tweede watervoerend pakket: Inhet zuiden onder de fijne afzettingen van de
Formatie van Kedichem bestaat het pakket uit grof- tot zeer grofkorrelige
afzettingen behorend tot de Formatie vanHarderwijk (Hw).De top van dit
pakket bevindt zich tussen 40 en 60meter -NAP.De dikte varieert van 20 tot
60meter. Kd = 1500 -5000m2/d.
Tweede slechtdoorlatend pakket: Het pakket bestaat uit fijnkorrelige
afzettingen behorend tot de Formatie vanTegelen(Tg).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 70en 110meter -NAP. De dikte
varieert van 10 tot 20meter.
Derde watervoerend pakket:Het gaathier om grofkorrelige afzettingen
behorend tot de Formaties van Tegelen (Tg)enMaassluis (Ms).Bij het
ontbreken vanhet derde slechtdoorlatend pakketwordenhier ook de
grofkorrelige sedimenten uit de Formatie van Oosterhout (Oh) toegerekend.
De top van dit pakket bevindt zich ongeveer tussen 85 en 130meter -NAP.De
dikte varieert van 10 tot 30meter. kD - 1500 -2000 m2/d.
Derde slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal
van de Formatie van Maassluis (Ms).Deze afzettingen zijnhier niet duidelijk
aangetoond. De topvan dit pakket bevindt zich tussen 115 en 145 meter -NAP.
De dikte varieert van 0 tot 20meter.
Vierde watervoerend pakket: Bestaat uit grofkorrelige afzettingen van de
Formatie vanMaassluis (Ms)enOosterhout (Oh).De topvan dit pakket bevindt
zich tussen 125 en 160meter -NAP.De dikte bedraagt circa 70meter. Indien
het derde slechtdoorlatend pakket ontbreekt worden deze sedimenten tot het
derde watervoerend pakket gerekend.
Hydrologische basis: Dehydrologische basis bevindt zich inde Formatie van
Oosterhout (Oh)of op de overgang naar de Formatie van Breda.
De top van dehydrologische basis bevindt zich tussen 160 en 250 meter -NAP.
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De geselecteerde boringen zijn:
39F35, code = Gb,EW,t+k
39F184, code = Gb,EW,t+k

Regionr. (Bijlage 1)
17
17

5.3.5 De stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug (Gb.UH)
Eerste watervoerend pakket; Het pakket bestaat uit fijnkorrelige tot zeer
grofkorrelige afzettingen van formaties diehier gestuwd voorkomen. Hierop
komen soms grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Twente (Tw) en/of
Drenthe voor. Onder de gestuwde pakketten komen soms grofkorrelige afzettingenvan de Formaties vanUrk (Ur)enSterksel (St)voor. Grofkorrelige
sedimenten aan de topvan de Formatie vanKedichem en/of Harderwijk kunnen
plaatselijk deel van dit pakket uitmaken.
De top van dit pakketbevindt zich tussen 60 en 15meter +NAP. De dikte
varieert van 40 tot 90meter. kD => 500m2/d. kD = 1000 -3000 m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket: Het pakket bestaat uit fijnkorrelige en
kleiïge afzettingen tot de Formatie vanKedichem (Kd).Dit pakket komt alleen
inhet uiterste zuidenvan de stuwwalvoor. Inde rest vanhet gebied ligt
het eerste watervoerend pakket direct ophet tweede watervoerend pakket.
De top van dit pakketbevindt zich tussen 20en 25meter -NAP.De dikte
varieert van 2 tot 10meter, c= 200 -1000 d.
Tweede watervoerend pakket: Dit pakket bestaat uit grof- tot zeer
grofkorrelige afzettingenbehorend tot de Formaties van Kedichem (Kd)en
Harderwijk (Hw).De topvan dit pakket bevindt zich tussen 25 en 30meterNAP. De dikte varieert van 35 tot 55meter. kD= 1000 -3000 m2/d.
Tweede slechtdoorlatend pakket: Het pakket bestaat uit fijnkorrelige
afzettingen behorend tot de Formatie van tegelen(Tg).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 65 en 85meter -NAP. De dikte is
ongeveer 20meter, c= 2000 -5000 d.
Derde watervoerend pakket: Het gaat hier om grofkorrelige afzettingen
behorend tot de Formaties van Tegelen (Tg)enMaassluis(Ms).
De top van dit pakket bevindt zich ongeveer tussen 85 en 105 meter -NAP.De
dikte is ongeveer 50meter. kD = 1500 -2000m2/d.
Derde slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal
van de Formatie vanMaassluis (Ms).Deze afzettingen zijnhier niet duidelijk
aangetoond.
Vierde watervoerend pakket: Bestaat uit grofkorrelige afzettingen van de
Formatie van Maassluis (Ms)enOosterhout (Oh).Indienhet derde
slechtdoorlatend pakket ontbreekt worden deze sedimenten tothet derde
watervoerend pakket gerekend.
Hydrologische basis:Dehydrogeologische basis bevindt zich rond de overgang
van de Formatie van Oosterhout (Oh) inde Formatie van Breda (Br)op een
diepte van tussen 140 en 200meter -NAP.
De geselecteerde boringen zijn:
39B275, code = Gb,UH,t
39E56T code = Gb,UH,t+k

Regionr. (Bijlage 1)
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5.4 De gebieden met f l u v i o g l a c i a l e a f z e t t i n g e n (Fg)
5.4.1 Inleiding
Het gaat hier om de gebiedenwaar fluvioglacialehellingafzettingen uit het
Saalien voorkomen behorend tot de Formatie van Drenthe (Dr7). De
hydrogeologie wijkt nietveel afvan die inde gebiedenmet gestuwde
afzettingen aanhet oppervlak. Het ismet name de geologie enhet reliëf die
hier verschillend zijn. Deze gebiedenhebben geenhoge ligging, de
reliëfverschillen zijnniet groot enop enkele plaatsen liggen de
fluvioglaciale afzettingen direct op de ongestuwde preglaciale afzettingen.
Deze fluvioglaciale afzettingen zijnnietbedekt metHolocene enLaatPleistocene rivierafzettingen. Zodoende kunnen zeniet tothet rivierengebied
(R)worden gerekend.
Evenals bij de stuwwallen zijn er topografisch vierverschillende gebieden te
onderscheiden. Dit zijn ookhierhet Rijkvan Nijmegen (Fg.RN), de Veluwe
(Fg,Ve), dewestkant van de stuwwal van Ede-Wageningen (Fg.EW)en de oostkant
van de Utrechtse Heuvelrug (Fg,UH). Per topografisch gebied worden de
voorkomende opeenvolgende hydrogeologische laagpakketten behandeld.

5.4.2 Het Rijk van Nijmegen (Fg.RN)
Eerste watervoerend pakket:Inhet noorden enwestenvan dit gebied bestaat
dit pakket uit grof- tot zeer grofkorrelige afzettingen diebehoren tot de
Formaties van Twente (Tw),Drenthe (Dr7), Urk (Ur)en Sterksel (St).De top
van dit pakket bevindt zich tussen 35 en 30meter +NAP. De dikte varieert van
35 tot 65meter. Een enkele keer komt erhier een dunne lens met fijnkorrelige afzettingen van de Formatie van Sterksel voor. Deze geïsoleerd liggende
lenzen hebben een dikte vanmaximaal 5meter. Inhet oostenkomen matig groftot zeer grofkorrelige afzettingen voor diebehoren tot de Formaties van
Twente (Tw)en Drenthe (Dr7) en gestuwde formaties.De topvan dit pakket
bevindt zich tussen 25 en 30meter +NAP. De dikte varieert van 25 tot 50
meter. kD = 800 -4000 m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket:Alleen inhet noordenvan dit gebied komen in
één subregio de fijnkorrelige enkleiïge afzettingen van de Formatie van
Kedichem (Kd)voor. Hier zorgen enkelebreuken ervoor, dat de afzettingen uit
deze formatie hier nog voorkomen. Elders zijn deze afzettingen door erosie
verdwenen. Dit eerste slechtdoorlatend pakket ligtvrijwel direct op het
tweede slechtdoorlatend pakket. De topvanhet pakket bevindt zich tussen5
en 15 meter -NAP. De dikte varieert van 5 tot 10meter.
Tweede slechtdoorlatend pakket: Dit pakket komt zowelvoor inde gebieden in
het westen ennoorden als inhet oosten.Hetbestaat uit fijnkorrelige
afzettingen van de Formatie vanTegelen en een deelvan deKiezeloöliet
Formatie (Koö). Inhet noorden enwestenbevindt de top vanhet pakket zich
tussen de 25 en45 meter -NAP, inhet oosten ongeveer op 30meter -NAP.De
dikte varieert van 20 tot 35meter inhet noorden enwesten tot ongeveer 5
meter inhet oosten.
Tweede watervoerend pakket: Hetbetreft hier inhet gehele gebied
grofkorrelige afzettingen van deKiezeloöliet Formatie (Koö). De top van dit
pakket bevindt zich tussen 35en40meter -NAP.De dikte varieert van 10 tot
meer dan 30meter. kD = 800 -4000m2/d.
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Hydrologische basis: De hydrologische basis wordt gevormd door fijn- tot zeer
fijnkorrelige afzettingenvan de Formatie van Oosterhout (Oh).De top van dit
pakket bevindt zich tussen de 45 en 70meter -NAP.
De geselecteerde boringen zijn:

40C2, code = Fg,RN,0n,t
40C229, code = Fg,RN,Gs,t
40C298, code - Fg,RN,0n,t+k
46A103, code = Fg,RN,0n,t
46B42, code = Fg,RN,Gs,t

Regionr. (Bijlage 1)
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5.4.3. De Veluwe (Fg.Ve)
Eerste watervoerend pakket: Hetbetreffen hier grof- tot zeer grofkorrelige
afzettingen die behoren tot de Formaties van Twente (Tw),Drenthe (Dr7), Urk
(Ur) en Sterksel (St).Inhet noorden enwesten van dit gebied komen er ook
afzettingen van gestuwde formaties inhet pakket voor. Grofkorrelige
sedimentenvan de top van de Formatie vanKedichem en de Formatie van
Harderwijk kunnen plaatselijk deel uitmaken van dit pakket. De top van dit
pakket bevindt zich tussen 45 en 15meter +NAP. De dikte varieert van 45 tot
70meter. kD = 1000 -3000m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket: Hetbetreffen hier de fijnkorrelige en
kleiïge afzettingen van de Formatie vanKedichem (Kd).Hier moet evenals bij
de stuwwallen worden opgemerkt, dat onder de stuwwallen de overgang ligt
tussen de afzettingen van de Formaties van Kedichem envan Harderwijk, dat de
grens moeilijk is tebepalen endat daarom de exacte verbreiding onbekend is.
De top vanhet pakket bevindt zich tussen 20 en 35meter -NAP.De diktevarieert van 0 tot 15 meter, c= 0 -2500 d.
Tweede watervoerend pakket: Hetbetrefthier grof- tot zeer grofkorrelige
afzettingen van de Formaties vanKedichem (Kd,)enHarderwijk (Hw).De top
van dit pakket bevindt zich tussen 35 en45 meter -NAP.De dikte varieert van
30 tot 60meter. kD = 1000 -3000m2/d.
Tweede slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelige
afzettingen van de Formatie van Tegelen. Plaatselijk is deze afwezig. De top
vanhet pakket bevindt zich tussen de 65 en 105 meter -NAP.De dikte varieert
van 20 tot 30meter, c- 250 -13000 d.
Derde watervoerde pakket: Hieronder bevindt zichwaarschijnlijk nog een derde
watervoerend pakket datbestaat uit afzettingen behorend tot de Formatie van
Tegelen (Tg)en de Formatie vanMaassluis (Ms).Dit pakket kan plaatselijk
afwezig zijn. De diepte van de top en de dikte zijn onbekend.
Derde slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal
van de Formatie van Maassluis (Ms).Deze afzettingen zijnhier niet duidelijk
aangetoond.
Vierde watervoerend pakket: Bestaat uit grofkorrelige afzettingen van de
Formatie vanMaassluis (Ms)enOosterhout (Oh).Dit pakket isminimaal 40
meter dik. Indienhet derde slechtdoorlatend pakket ontbreekt worden deze
sedimenten tothet derde watervoerend pakket gerekend.
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Hydrogeologische basis: Dehydrogeologische basis bevindt zich rond de grens
van de Formatie van Oosterhout (Oh)met de Formatie van Breda (Br).De diepte
ligt tussen 175 en 225 meter -NAP.
De geselecteerde boringen zijn:

39F224, code = Fg,Ve,On,t+k
40A132, code - Fg,Ve,0n,t+k

Regionr. (Bijlage 1)
23
23

5.4.4 Het gebied ten westen van de stuwwal van Ede-Wageningen (Fg.EW)
Eerste watervoerend pakket:Hetbetreffenhier grof- tot zeer grofkorrelige
afzettingen diebehoren tot de Formaties vanTwente (Tw),Drenthe (Dr7) en
tot de gestuwde formaties. De topvan dit pakketbevindt zich tussen 15 en 10
meter +NAP. De dikte is ongeveer 40meter.kD = 4000 -5000 m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket: Hetbetreffenhier de fijnkorrelige en
kleiïge afzettingen van de Formatie vanKedichem (Kd).Hier moet evenals bij
de stuwwallen worden opgemerkt dat onder de stuwwallen de overgang ligt
tussen de afzettingen van de Formaties vanKedichem envan Harderwijk en dat
dejuiste grens moeilijk tebepalen isendat de exacte ligging van het
totale pakket niet bekend is.De topvanhet pakket bevindt zich tussen 25 en
30meter -NAP.De dikte varieert van 10 tot 15meter.
Tweede watervoerend pakket:Het betrefthier matig grof- tot grofkorrelige
afzettingen van de Formaties van Harderwijk (Hw)enTegelen (Tg).De top van
dit pakket bevindt zich tussen40 en45meter -NAP.De dikte is ongeveer 30
meter. kD = 4000 -5000m2/d.
Tweede slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelige
afzettingen van de Formatie van Tegelen. De topvanhet pakket bevindt zich
tussen de 75 en 80meter -NAP.De dikte isongeveer 20meter.
Derde watervoerend pakket: Hetbetreffen hier grofkorrelige afzettingen van
de Formatie vanMaassluis (Ms).De topvan ditpakket bevindt zich tussen 100
en 105 meter -NAP.De dikte is ongeveer 15meter.
Derde slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal
van de Formatie vanMaassluis (Ms).Deze afzettingen zijnhier niet duidelijk
aangetoond.
Vierde watervoerend pakket: Bestaat uit grofkorrelige afzettingen van de
Formatie vanMaassluis (Ms)enOosterhout (Oh).De top en de dikte zijn
onzeker. Indienhet derde slechtdoorlatend pakket ontbreekt worden deze
sedimenten tothet derde watervoerend pakket gerekend.
Hydrologische basis:Dehydrologische basis bevindt inde Formatie van
Oosterhout of op de overgang van de Formatie vanOosterhout (Oh)naar de
Formatie van Breda (Br)op een diepte tussen 160 en 230meter -NAP.
De geselecteerde boring is:
39F27, code = Fg,EW,Gs,t+k

Regionr. (Bijlage 1)
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5.4.5 Het gebied ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug (Fg.UH)
Eerste watervoerend pakket: Het betreffenhier grof- tot zeer grofkorrelige
afzettingen die behoren tot de Formaties vanTwente (Tw),Drenthe (Dr7), Urk
(Ur), Sterksel (St)en tot de gestuwde formaties.Grofkorrelige sedimenten
van de top van de Formaties van Kedichem en/ofHarderwijk kunnen plaatselijk
ook deel uitmaken van dit pakket. De topvan dit pakket bevindt zich tussen
15 en 5meter +NAP. De dikte varieert van 35 tot 65meter. kD = 500 -2000
m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket: Hetbetreffen hier de fijnkorrelige en
kleiïge afzettingenvan de Formatie vanKedichem (Kd).Dit komt slechts in
eenklein deel vanhet gebied voor. Inhet overige deel liggenhet eerste en
tweede watervoerend pakket directboven elkaar. Hier moet evenals bij de
stuwwallen worden opgemerkt dat onder de stuwwallen de overgang ligt tussen
de afzettingen van de Formaties van Kedichem envan Harderwijk en dat de
juiste grens moeilijk tebepalen is en dat de exacte ligging vanhet totale
pakket niet bekend is.De top vanhet pakket is onzeker, maar ligt
waarschijnlijk tussen 25 en 60meter -NAP.De dikte is ongeveer van 10meter,
c = 200 -2500 d.
Tweede watervoerend pakket: Hetbetreft hier matig grof- tot grofkorrelige
afzettingen van de Formaties van Kedichem (Kd)envan Harderwijk (Hw).De top
van dit pakket bevindt zich tussen 30 en 65meter -NAP.De dikte varieert van
10 tot 50 meter. kD = 500 -3000 m2/d.
Voor de juiste ligging van dehier onderliggende hydrogeologische
laagpakketten zijn geen juiste gegevens bekend. Met behulp van extrapolatie
vanuit omringende gebieden is toch geprobeerd eenbeeld tegeven.
Tweede slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat waarschijnlijk uit
fijnkorrelige afzettingenvan de Formatie vanTegelen (Tg).De top van het
pakket bevindt zich ongeveer op 80meter -NAP. De dikte is ongeveer 15meter.
Derde watervoerend pakket: Hetbetreffen hier waarschijnlijk grofkorrelige
afzettingen van de Formaties van Tegelen (Tg),Maassluis (Ms)en Oosterhout
(Oh). De top van ditpakket bevindt zich ongeveer op 85meter -NAP. Indien
het derde slechtdoorlatend pakket afwezig is,bedraagt de dikte ongeveer 60
meter.
Derde slechtdoorlatend pakket: Dit pakketbestaat uit fijnkorrelig materiaal
van de Formatie vanMaassluis (Ms).Dit pakket kan plaatselijk afwezig zijn.
De top van dit pakket bevindt zich tussen 110 en 120meter -NAP. De dikte is
om en nabij de 10meter.
Vierde watervoerend pakket: Bestaat uit grofkorrelige afzettingen van de
Formatie van Maassluis (Ms)enOosterhout (Oh).De topvan dit pakket bevindt
zich tussen 120 en 130meter -NAP.De dikte varieert van 70 tot 80 meter. kD
- 400 -600 m2/d.
Hydrologische basis:Dehydrologische basis bevindt zichhier waarschijnlijk
rond de overgang van de Formatie van Oosterhout (Oh)naar de Formatie van
Breda (Br) op een diepte tussen 140 en 210meter -NAP.
De geselecteerde boringen zijn:
Regionr. (Bijlage 1)
39E180, code = Fg,UH,Gs,t
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39E241, code = Fg,UH,Gs,t+k
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5.5. Het Rivierengebied (R)

5.5.1. Inleiding
Deze geohydrologische regio wordt gekenmerkt door een deklaag bestaand uit
fijnkorrelige enkleiïge fluviatiele Holocene afzettingen met soms enkele
veeninschakelingen. Dit geldt echter alleenwanneer er geen sprake isvan een
glaciaal bekken. In dat gevalwordt het gebied namelijk tothet bekkengebied
gerekend. Verreweg het grootste deelvanhet onderzoeksgebied behoort tot
deze regio.
Het Rivierengebied is in 8 tektonische eenhedenverdeeld (1t/m 8 ) .Deze
tektonische eenheden wordenbegrensd door Noordwest-Zuidoost lopende breuken.
Voor debeschrijving van de geohydrologische laagpakketten wordt het gebied
gemakshalve in 3deelgebieden opgesplitst. Deze opsplitsing gebeurt op grond
van de ligging. Deze zijn;het gebied inhet oostenwaar geen belangrijke
breuken voorkomen (regio's; 28,29,30,31),het gebied inhet westen waar
noordwest-zuidoost lopende breukenvoorkomen (regio's; 33,35,37,39,40,
41, 42) en een gebied inhet zuiden tenoostenvan Tielwaar de Formatie van
Kedichem vrijwel geheel ontbreekt (regio's; 32,34,36,38).

5.5.2. Het oostelijk rivierengebied (Rl)
Deklaag: Deze laag bestaat uit fijnkorrelige enkleiïge afzettingen behorend
tot de Betuwe Formatie. Deze laag isplaatelijk aanwezig. De top van deze
laag bevindt zich tussen 5en 10meter +NAP. De dikte van de laag varieert
tussen 0 en 5meter, c=< 250 d.
Eerste watervoerend pakket: Dit pakket bestaat uit grof- tot zeer
grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Kreftenheye (Kr).In de buurt
van debekkens zijn dit ook de grofkorrelige afzettingenvan de Formaties
Twente en Drenthe (Dr7)en debegraven liggende gestuwde formaties. De top
vanhet pakket bevindt zich tussen 20en 2.5 meter +NAP. De dikte varieert
van 20 tot 40meter. kD - 500 -3000m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelige en
kleiïge afzettingen van de Formatie vanKedichem (Kd).Deze afzettingen komen
niet ten zuiden en oostenvanhetbekkenvanValburg voor. Daar ligt het
eerste watervoerend pakket direct ophet tweede.De topvan dit pakket
bevindt zich tussen 15 en 25meter -NAP.De dikte varieert van 5 tot 20
meter, c> 2500 d.
Tweede watervoerend pakket: Dit pakketbestaat uit grofkorrelige afzettingen
die inhet zuidelijke deel tot de Formatie van Kedichem (Kd)en inhet
noordelijkere deel tot de Formatie vanHarderwijk (Hw)behoren. De top van
dit pakket ligt tussen 25 en 35meter -NAP.De diktevarieert van 15 tot 50
meter. kD = 1000 -2700 m2/d.
Tweede slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelige
afzettingen van de Formatie van Tegelen (Tg).Dit pakket is waarschijnlijk
voor een deel afwezig indeze regio.De topvan ditpakket bevindt zich
tussen 70 en 80meter -NAP.De dikte varieert van 20 tot 30meter, c= 2502500 d.
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Derde watervoerend pakket: Ditpakketbestaat uit matig grofkorrelige
afzettingen van de Formatie vanTegelen (Tg)en de Formatie vanMaassluis.
Dit pakket komt niet overal voor. De topvan dit pakket bevindt zich tussen
de 80 en 85meter -NAP. De dikte varieert van 10 tot 20meter. kD = 1500-

2000 ml/d..
Derde slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal
van de Formatie vanMaassluis (Ms).Deze afzettingen zijnhier niet duidelijk
aangetoond.
Vierde watervoerend pakket: Bestaat uit grofkorrelige afzettingen van de
Formatie vanMaassluis (Ms)enOosterhout (Oh).Diepte en dikte zijn
onbekend. Indienhet derde slechtdoorlatend pakket ontbreekt worden deze
sedimenten tothet derde watervoerend pakket gerekend.
Hydrologische basis: Deze bevindt zich rond de overgang van de Formatie van
Oosterhout (Oh) in de Formatie van Breda (Br).De diepte ligt tussen 125 en
175 meter -NAP.
De geselecteerde boringen zijn:

39F12,
39H69,
40C173,
40C228,
40D27,
40A399,

R,1,On,t+k+hd
R,l,Gs,t+k+hd
R,l,Gs,t+hd
R,l,0n,t+hd
R,l,Gs,t+hd
R,l,Gs,t+k+hd

Regionr. (Bijlage1)
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28
30
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5.5.3 Het westelijk rivierengebied (2,3,6,7j8,)
Deklaag: Deze laag bestaat uit fijnkorrelige enkleiïge afzettingen met
venige inschakelingen van de Betuwe Formatie inhet oosten en de Westland
Formatie inhet westen. De grens tussenbeide formaties loopt ongeveer langs
de lijnWijk bij Duurstede, Tiel, Kerkdriel.
De top van deze laag bevindt zich tussen 3en 5meter +NAP. De dikte van de
laag varieert van 5 tot 10meter.
Eerste watervoerend pakket: Dit pakket bestaat uit grofkorrelige afzettingen
van de Formaties van Kreftenheye (Kr)en Sterksel (St)en af en toe Urk(Ur).
In gebied R6 (Regionr. 40)behoort een groot deelvan de afzettingen van de
Formatie van Sterksel tothet eerste slechtdoorlatend pakket.
De top van ditpakket bevindt zich op 0 tot 5meter -NAP.De dikte varieert
van 35 tot 60meter.
kD > 230 (oostelijk deel) totkD = 1000 -2000m2/d (westelijk deel).
Eerste slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelige en
kleiïge afzettingen van de Formatie vanKedichem (Kd).Inhet gebied R6
behoren ook de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie van Sterksel
hiertoe.
De top van dit pakket bevindt zich tussen 30 en 65 meter -NAP.De dikte
varieert van 20 tot 60meter. De spronghoogte van depakketten inde
verschillende breukgebieden varieert van 5 tot 15 meter,
c = 2500 -10000 d.
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Tweede watervoerend pakket: Dit pakketbestaat uit grofkorrelige afzettingen
van de Formatie van Harderwijk (Hw).Deze afzettingen komen alleen inhet
noordelijk deelvanhet gebied voor. Inhet zuiden ligthet eerste
slechtdoorlatend pakket direct op de tweede.
De top van dit pakket ligt ongeveer op 80meter -NAP.De dikte varieert van 0
tot 40 meter. kD = 1000 -2000m2/d.
Tweede slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelige
afzettingen van de Formatie van Tegelen(Tg).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 35 en 140meter -NAP. De dikte
varieert van 10 tot 40meter. De spronghoogte van depakketten varieert hier
van 5 tot 20meter.
Derde watervoerend pakket: Ditpakket bestaat uit matig grofkorrelige,
afzettingen van de Formatie vanMaassluis.Dit pakket komt niet overalvoor.
Vaak ligt de tweede slechtdoorlatende laag direct op dehydrologische basis.
De top van dit pakket bevindt zich tussen de 75 en 150meter -NAP. De dikte
varieert van 10 tot 20meter. kD- 1500 -2000.
Hydrologische basis: Deze bevindt zich inhet pakket datbestaat uit
fijnkorrelige afzettingen van de Formatie vanOosterhout.
De top van dit pakket ligt minimaal op 110meter -NAP.
De geselecteerde boringen zijn:

38E78, code =R,8,On,t+k+hd
39A187, code = R,6,On,t+k+hd
39A208, code = R,6,On,t+k+hd
39C130, code = R,6,On,t+ks+hd
39D175, code = R,6,On,t+ks+hd
39E36, code = R,3,On,t+k+hd
39E86, code = R,2,On,t+k+hd
39G050, code = R,5,On,k+hd
39G51, code = R,6,On,t+k+hd
44F97, code = R,7,On,t+k+hd

Regionr. (Bijlage 1)
42
39
39
40
40
35
33
37
39
41

5.5.4. Het zuidelijke rivierengebied (2,3,4,5)
Deklaag: Deze laagbestaat uit fijnkorrelige enkleiïge afzettingen met
venige inschakelingen van de Betuwe Formatie.
De top van deze laagbevindt zich tussen 3en 5meter +NAP. De dikte van de
laag is ongeveer 5meter.
Eerste watervoerend pakket: Dit pakket bestaat uit grofkorrelige afzettingen
van de Formatie van Kreftenheye(Kr).
De top van dit pakket bevindt zich op 0 tot 2meter +NAP. De dikte varieert
van 15 tot 20meter. kD = 600 -3000m2/d.
Eerste slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelige en
kleiïge afzettingen van de Formatie vanKedichem (Kd).Dit pakket komt alleen
in een kleine slenkvoor inhet centrum vanhet gebied(36).
De top van dit pakket bevindt zich ongeveer op 20meter -NAP.De dikte is
ongeveer 10meter.
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Tweede watervoerend pakket: Dit pakket bestaat uit grofkorrelige afzettingen
van de Formatie van Kedichem (Kd). Deze afzettingen komen alleen inhetzelfde
slenkgebied voor alshierboven(36).
De top van dit pakket ligt ongeveer op 30meter -NAP.De dikte is ongeveer 5
meter. kD - 1000 -2200m2/d.
Tweede slechtdoorlatend pakket: Dit pakket bestaat uit fijnkorrelige
afzettingen van de Formatie van Tegelen(Tg).
De top van dit pakket bevindt zich tussen 15 en 20meter -NAP.De dikte
varieert van 20 tot 25meter. De spronghoogte van de pakketten varieert hier
van 10 tot 25 meter. Inhet grootste deelvanhet gebied ligt dit pakket
direct onder het eerste watervoerend pakket, c> 2500 d.
Derde watervoerend pakket: Dit pakket bestaat uit matig grofkorrelige
afzettingen van de Formatie van Oosterhout. Dit pakket komt niet overal voor.
In de restvanhet gebied ligthet tweede slechtdoorlatend pakket direct op
dehydrologische basis.
De top van dit pakket bevindt zich ongeveer op 50meter -NAP De dikte is
ongeveer 55meter. kD = 200 -2000m2/d.
Hydrologische basis:Deze bevindt zich inhet pakket dat bestaat uit
fijnkorrelige afzettingenvan de Formatie vanOosterhout.
De top van dit pakket ligt tussen 45 en 65 -NAP tot 110meter -NAP onder het
derde watervoerend pakket.
De geselecteerde boringen zijn:

39G54, code - R,5,0n,t+hd
39G70, code = R,4,On,t+k+hd
39H25, code = R,2,0n,t+hd
39H165, code = R,3,0n,hd

Regionr. (Bijlage 1)
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36
32
34
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6. SAMENVATTING
Deprovincie Gelderland heeft bij briefMW88.3025-MW4407 deRijks Geologische
Dienst opdracht gegevenvoor eenhydrogeologische karakterisering van de
provincie. De opdracht wordt in 3fasenuitgevoerd, inelke fase wordt een
deel van de provincie behandeld: fase 1;Oost-Gelderland, fase 2;het
rivierengebied en fase 3; de Gelderse Vallei en deVeluwe. Fase 1 is in 1991
afgerond. In 1992 ishet rivierengebied hydrogeologisch gekarakteriseerd. De
resultatenhiervan zijn indit rapport metbijlagenweergegeven. Fase 3wordt
in 1993 uitgevoerd. Fase 2 isuitgevoerd door L. Bezembinder in samenwerking
met district Midden-Oost enonder leiding vanJ.P. Weijers.
Indit project wordt het rivierengebied ingedeeld inuniforme
hydrogeologische regio's op grond van geologische en hydrogeologische
gegevens. Dehydrogeologische opbouwvan deze regio's wordt gekarakteriseerd
met behulp vanbestaande boringen uithet boorarchief van de Rijks
Geologische Dienst.
Voor het regionaliseren zijn4hydrogeologische profielen door het
onderzoeksgebied geconstrueerd. Hiermee is een eerste inventarisatie gemaakt
van de voorkomende hydrogeologische regio's.Deze zijn daarna uitgekarteerd
voor het hele rivierengebied. Op dehydrogeologische regiokaart (bijlage 1)
zijn 42 regio's onderscheidden. Omdat deverbreiding van de slechtdoorlatende
lagen uit de Formaties vanKedichem enTegelen enhetvoorkomen van breuken
belangrijke criteria zijnbij de indelingvan de regio's zijn deze op een
aparte kaart weergegeven (ziebijlage2 ) .
Het rivierengebied is geologisch onder teverdelen in:de glaciale bekkens,
de gestuwde gebieden enhet rivierengebied. Eenverdere onderverdeling is te
maken naar ligging. Hydrogeologisch iseen onderverdeling temaken op grond
vanhet al ofniet aanwezig zijnvan gestuwde afzettingen en slecht
doorlatende lagen.
Tenbehoeve van debeschrijving van dehydrogeologische opbouw zijn regio's
die tot een geologische (hoofd)regio behoren,bijelkaar gevoegd. Zo zijn de
regio's die behoren tothet glaciale bekkenvanKranenburg (1 t/m 4) in een
keer beschreven. Tenbehoeve vanhetkarakteriseren isvoor elke regio
minimaal 1boring uithetboorarchief geselecteerd. Dezeboringen zijn
representatief voor dehydrogeologische opbouw van de regio. Deze boringen
zijn als bijlage (ziebijlage 4) toegevoegd.

Heerlen, 11januari 1994
De projectleider
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Drs. J.P. Weijers

Drs. H.J.M. Pagnier
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