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1.

INLEIDING

Dit rapport behandelt de derde fasevan de karakterisering van de
hydrogeologische opbouwvan deprovincie Gelderland. Deze fase omvat de
karakterisering van de Gelderse Vallei en deVeluwe.
De hydrogeologische karakterisering van Gelderland vindt in 3 fasen plaats
(zie fig. 1 ) .Fase 1,Oost Gelderland, is afgesloten inbegin 1991.De
tweede fase, het Gelders Rivierengebied, is afgerond in 1993. In dit
rapport wordt de derde fase,de Gelderse Vallei en deVeluwe,weergegeven.
Dehydrogeologische karakterisering wordt uitgevoerd inopdracht van de
Provincie Gelderland door de Rijks Geologische Dienst,De opdracht is
gegeven bij brief MW88.3025-MW4407.
Allereerst worden indit rapport de doelstelling en dewerkwijze voor de
regionalisering en dekarakterisering van de Gelderse Vallei en de Veluwe
behandeld. Inhoofdstuk vier wordt de globale geologische opbouw van het
onderzochte gebied besproken. Tenslotte worden inhoofdstuk vijf de
verschillende hydrogeologische regio's en subregio's aan dehand van de
hydrogeologische regiokaart endehydrogeologische profielen beschreven.
Van elke subregio worden één ofmeerdere geselecteerde boorbeschrijvingen
gegeven, die representatief zijnvoor dehydrogeologische opbouw van de
subregio inkwestie. Dehydrogeologische regiokaart enprofielen zijn, net
zoals de geselecteerde boorbeschrijvingen, opgenomen indebijlagen.
Deze derde fase isuitgevoerd in deherfst van 1993 door Drs. S.O.K.J. van
Ansenwoude. De afwerking vond eind 1994plaats.Het geologisch model is
samengesteld door C.J. van Houten,medewerker vanhet district Midden-Oost
van de RGD te Lochern.Het project stond onder leiding van Drs. J.P.
Weijers, medewerker van de afdeling Hydrogeologie van deRGD teHeerlen.
2.

DOELSTELLING

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig:
1.

Regionalisering:
Het indelenvan de Provincie Gelderland inuniforme hydrogeologische
regio's en subregio's op grond van geologische en hydrogeologische
gegevens.

2.

Karakterisering:
Het karakteriseren van dehydrogeologische opbouw van deze
(sub)regio's metbehulp vanbestaande boringen uit het boorarchief
van de Rijks Geologische Dienst. Hierbij wordt ook devariatie inde
hydrogeologische opbouw (laagdikte, lithologie en doorlatendheid)
aangegeven.
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Fig. 1- Globale begrenzing van de drie deelgebieden t.b.v. het
hydrogeologisch karakteriseren van de provincie Gelderland

3.

WERKWIJZE

3.1. Regionalisering hydrogeologie
De onderverdeling inregio's en subregio's van de Gelderse Vallei en de
Veluwe (zie fig. 2) is tot stand gekomenmet behulp van alle beschikbare
geologische enhydrogeologische gegevens,zoals profielen en
onderzoeksrapporten. De opsplitsing inhydrogeologische regio's is inde
eerste plaats gebaseerd op de geologische opbouw. Eenmodel van de
geologische opbouw ismetbehulp van debij deRijks Geologische Dienst
beschikbare geologische gegevens goed te construeren. Van dekaartbladen 39
West, 39 Oost en 40 Oost zijn de geologische kaarten,profielen en
toelichtingen al gepubliceerd. Van kaartblad 40West en 32West is het
concept van de geologische kaart met debijbehorende profielen en
toelichting beschikbaar. Van de overige kaartbladen, diebetrekking hebben
ophet onderzochte gebied, (kaartblad 21C t/m 21D, 21G, 26D, 26F t/m 26H,
27A t/m 27E, 27G, 32E t/m 32H, 33A t/m 33E en 33G)zijnnog geen
geologische kaarten beschikbaar. Er zijn echter wel enkele andere rapporten
met geologische en/ofhydrogeologische profielen verschenen, die binnen het
onderzochte gebied vallen. Tenslotte zijn ook individuele
boorbeschrijvingenuit het boorbestand van de Rijks Geologische Dienst,
boorgatmetingen en rapportenbetreffende petrografisch onderzoek aan
boormonsters bestudeerd.
Voor de regionalisering zijnvier hydrogeologische profielen (bijlage 4)
door het onderzoeksgebied geconstrueerd. De ligging van de profielen is
weergegeven opbijlagen 1, 2en 3. Deze profielen geven zowel de
geologische als dehydrogeologische opbouwweer. De zoet/zout watergrens is
niet in deze profielen weergegeven. Dehorizontale schaalvan de profielen
is 1:100.000 en deverticale schaal 1:1000. De stratigrafie in de profielen
is enigszins vereenvoudigd doorhet samenvoegen vanpakketten die
hydrogeologisch gezien niet ofnauwelijks van elkaar verschillen. Het
pakket bestaande uit eenmengsel van Harderwijk (HA)enKedichem (KE) is
bij de Formatie van Harderwijk (HA)gerekend. De Formatie van Enschede
(EN), die inhet verleden aanwezig werd geacht onder grote delen van de
Gelderse Vallei en deVeluwe, isvolgens recent petrografisch onderzoek
grotendeels eenmix van Harderwijk (HA)enKedichem (KE).De discussie of
deze afzettingen deel uitmaken van de Formatie van Enschede (EN) of behoren
bij het HA/KE pakket isnog gaande. Indit rapport worden deze afzettingen
bij het HA/KE pakket gevoegd. Alleen inhet uiterste noordwesten van het
onderzochte gebied, tennoordenvan Nijkerk, worden afzettingen van de
Formatie van Enschede (EN)aanwezig geacht.
Vanuit het geologische model van de Gelderse Vallei en deVeluwe is de
hydrogeologische opbouwbepaald. Hierbij is,naast de bovengenoemde
gegevens, gebruikt gemaakt van de grondwaterkaarten (TNO-GG) en andere
beschikbare hydrologische rapporten. Dit alles resulteerde in onder andere
twee kaarten met deverbreiding van debelangrijkste hydrogeologische
eenheden:
kaart met deverbreiding van de gestuwde afzettingen, zowel boven- als
ondergronds, en de glaciale enpost-glaciale slecht-doorlatende lagen
(zie bijlage 2)
kaart met de verbreiding van debovengrondse gestuwde afzettingen en de
pre-glaciale slecht-doorlatende lagen (zie bijlage3 ) .
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Fig.2- Ligging hydrogeologische regio's

hoogte inmeters t.o.v. N.A.P.

De uit de hydrogeologische opbouw geconstrueerde regio's en subregio's zijn
daarna inkaart gebracht (bijlage 1 ) .Op dekaartenvanbijlage 1, 2 en3
zijn tevens de geselecteerde boringen en deprofielen aangegeven. Alle
kaarten hebben een schaal van 1:100.000.
3.2. Karakterisering hydrogeologie
Per regio is dehydrogeologische laagopbouw beschreven. Het gaat hierbij
vooral omhet aantal, de dikte en de lithologie van dewatervoerende en de
scheidende slecht-doorlatende laagpakketten. Dewatervoerende laagpakketten
bestaan voornamelijk uit grofkorrelige afzettingen (>150m u ) ,terwijl de
slecht-doorlatende laagpakketten voornamelijk bestaan uit kleiige en
fijnkorrelige afzettingen (<150mu).Van de regio's die indeel 1 en/of
deel 2 zijnbeschreven wordthier debeschrijving zoveel mogelijk
gehandhaafd en eventueel aangevuld met nieuwe gegevens en/ofboringen. In
sommige regio's, zoals bijvoorbeeld inhet bekken vanValburg, ontbreken
boringen die diep genoeg zijn om de diepere hydrogeologische laagopbouw te
karakteriseren. In deze gevallen isdoor middel van extrapolatie van de
gegevens van nabijgelegen regio's de diepere hydrogeologische laagopbouw
bepaald.
Binnen de regio's is er ook gekeken naar devariatie inde hydrogeologische
opbouw. Deze variatie resulteert inde opdeling van de regio's in
subregio's. Per subregio zijn één ofmeerdere boringen geselecteerd
(bijlage 8 ) .Er is gekeken naar dekwaliteit van deboorbeschrijving en de
boormethode en deboringen zijn zo gekozen, dat op de kaart met de
hydrogeologische regio's en subregio's (bijlage 1)een evenwichtige
verdeling ontstaat van de geselecteerde boringen overhet kaartblok. De
hydrogeologische opbouw van de geselecteerde boring(en) is representatief
voor de subregio waarbinnen deze boring(en) genomen is (zijn). Sommige
geselecteerde boringen zijn te ondiep om eenvolledig beeld te geven van
hydrogeologie. In deze gevallen moet men deboring combineren met
nabijgelegen boringen.

4.

GEOLOGISCHE OPBOUW VAN DE GELDERSE VALLEI EN DE VELUWE

4.1. Inleiding
De geologische opbouwvanhet onderzochte gebied isvoor de eerste
tientallen meters onder het maaiveld glaciaal bepaald. Het gebied is op te
splitsen in glaciale bekkens (4.2)en gestuwde gebieden (4.3).
Bijlage 5 geeft een overzicht van de Boven-Tertiaire enKwartaire formaties
inNederland, geordend naar ouderdom, globale geografische ligging en aard
vanhet afzettingsmilieu. De formatienamen en demogelijk aanwezige
onderverdelingen daarvanworden indit rapport achter devolledige naam
tussen haakjes met een afkorting aangegeven. Een overzicht van de gebruikte
afkortingen met debijbehorende verklaringen wordt gegeven inbijlage 6.
Deze afkortingen worden ook indeprofielen gebruikt (ziebijlage4 ) .
4.2. De Glaciale bekkens
Inhet Saalienwas het noordelijk deelvanNederland grotendeels bedekt met
landijs. Door de uitschurende werking van de gletschertongen ontstonden
glaciale bekkens vanverschillende diepte (van± 30 tot ± 140 meter
diepte).
Inhet onderzochte gebied worden zevenverschillende glaciale bekkens
onderscheiden: het bekkenvan de Gelderse Vallei,hetbekken van Otterlo,
eenklein deel vanhet bekkenvanValburg, eenklein deel van het bekken
van Kranenburg, het IJsseldal,het bekkenvan de Leuvenumse Beek enhet
bekken van Oldebroek (zie ookbijlage1 ) .
De bekkens zijn gedeeltelijk gevuld met fijnkorrelige afzettingen van de
Formatie van Drente (DR).Meestal betreft hetbekkenafzettingen (DR8). In
wat minder gevallen gaathet omkeileem (DR6)al danniet in combinatie met
bovenliggend bekken-materiaal (DR8). De randenvan debekkens worden vaak
gedomineerd door grofkorrelig hellingmateriaal (TW5 en DR7).Op de
afzettingen van Drente (DR)kunnen afzettingenvan de Formatie van
Kreftenheye (KR)voorkomen. Deze formatie bevat voornamelijk grofkorrelige
rivierafzettingen uit het Laat-Saalien enWeichselien. Inhet
tussenliggende Eemienwaren de afzettingen inhet onderzochte gebied
fijnkorreliger. Formaties van Eemien ouderdom zijn de Formatie van
Kreftenheye (KREE), de lokale continentale Formatie vanAsten (AS)ende
mariene Eem Formatie (EE).Deze vaak fijnkorrelige afzettingen bevinden
zich ook bovenop de afzettingen van de Formatie van Drente (DR).Bovenop de
genoemde formaties zijnvaak afzettingenvan de Formatie van Twente (TW)te
vinden. De toplaag van debekkens wordt inveel gevallen gevormd door
Holocene afzettingen. De afzettingen van de Betuwe- (BE)en de Westland
Formatie (WE)vormen vaak een fijnkorrelige enkleiige deklaag.
Onder de glaciale bekkens worden zeer plaatselijk de Formatie vanUrk(UR),
Sterksel (ST),Kedichem (KE)en Enschede (EN)aangetroffen. Het
Harderwijk/Kedichem pakket (HA/KE)kent een grotere verbreiding onder de
glaciale bekkens.Afzettingenvan alleen de Formatie van Harderwijk (HA)en
Tegelen (TE)komen onder alle bekkens voor,behalve grotendeels onder het
IJsseldal. Afzettingen van de Formatie vanMaassluis (MS)en Oosterhout(OO)
komen eveneens onder alle bekkens voor.

4.3. De gestuwde gebieden
Materiaal dat oorspronkelijk op deplaats van de glaciale bekkens lag is
door het ijsweggeschoven en opgestuwd. Dit gestuwde materiaal is nog
altijd op veel plaatsen inhet landschap zichtbaar als stuwwallen. In het
onderzochte gebied worden zesverschillende gestuwde regio's onderscheiden
(Garderen/Kootwijk, deVeluwe, de Stakenberg, Oud-Reemst, Ede en de
Utrechtse Heuvelrug).
Het gestuwde materiaal bestaat voornamelijk uit afzettingen die behoren tot
de Formatie van Kedichem (KE),Harderwijk (HA),Sterksel (ST)enUrk(UR).
Gestuwd materiaal afkomstig uithet IJsseldal bevat daarnaast ook
afzettingen van de Formatie van Tegelen (TE)enMaassluis (MS).Inhet
noordelijk deel vanhet onderzochte gebied (de stuwwal Garderen/Kootwijk,
het noordelijk deel van de stuwwal Veluwe en de stuwwal de Stakenberg kan
ook sediment van de formatie van Enschede (EN)gestuwd voorkomen. Nader
onderzoek moet uitwijzen of ditwerkelijk materiaal van de Formatie van
Enschede (EN) is,ofvanhet zogenaamde Harderwijk/Kedichem pakket (HA/KE).
Inhet algemeen zijn de stuwwallen opgebouwd uit scheefgestelde pakketten,
bestaande uit matig grof tot zeer grofkorrelige afzettingen. Plaatselijk
zijn fijnkorrelige afzettingen, voornamelijk van de Formatie van Kedichem
(KE), ingeschakeld inde stuwwallen.
Aan de randen van en in depressies op gestuwde gebieden wordt vaak
hellingmateriaal gevonden. Deels zijn deze grofkorrelige afzettingen
gesedimenteerd inhet Saalien en afkomstig uit de Formatie van Drente(DR),
een ander deel is afgezet inhetWeichselien en afkomstig uit de Formatie
van Twente (TW). In de lager gelegen gebieden liggen afzettingen van de
Betuwe Formatie (BE)en/of deWestland Formatie (WE)plaatselijk op het
hellingmateriaal enkunnen een deklaag vormen. Op enkele plaatsen, zoals
bijvoorbeeld in de omgeving van Rheden,kunnen grofkorrelige fluviatiele
afzettingen van de Formatie vanKreftenheye (KR)voorkomen boven het
gestuwde materiaal.
Plaatselijk komen inhet onderzochte gebied onder de gestuwde afzettingen
ongestoord afzettingen voor van de Formatie van Urk (UR),Sterksel (ST) en
Kedichem (KE) envan het Harderwijk/Kedichem pakket (HA/KE). Afzettingen
van opeenvolgend de Formatie vanHarderwijk (HA),Tegelen (TE),Maassluis
(MS)en Oosterhout (00)komen onder elk gestuwd gebied voor.

5.

HYDROGEOLOGISCHE REGIO-INDELING VAN DE GELDERSE VALLEI EN DE VELUWE

5.1. Inleiding
Op basis van geologische gegevens ishet onderzochte gebied in regio's
opgedeeld. Deze regio's zijn in drie categorieën te groeperen:

1.

De glaciale Bekkens:= Be

2.

De gebieden met Gestuwde afzettingen bovengronds -Gb

3.

De gebieden met Fluvioglaciale bedekking aanhet oppervlakte = Fg

Devolgende 19 regio's zijnherkend:
- de glaciale bekkens:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

het bekkenvan de Gelderse Vallei (Be,GV; zie ook deel 2)
het bekkenvan Otterlo (Be,Ot)
het bekkenvanValburg (Be,Va; zie ook deel 2)
het bekkenvanKranenburg (Be,K; zie ook deel 1 (wordt daarin
tothet IJsseldal gerekend) en deel 2)
het IJsseldal (Be,IJ; zie ook deel 1)
het bekken van de Leuvenumse Beek (Be,LB)
het bekken van Oldebroek (Be,01)

- de gebieden met stuwing aan de oppervlakte
1)
2)
3)
4)
5)
6)

stuwwal Garderen/Kootwijk (Gb.GK)
stuwwal Veluwe (Gb,Ve; zie ook deel 1en 2)
stuwwal de Stakenberg (Gb,St)
stuwwal Oud-Reemst (Gb,OR)
stuwwal Ede (Gb,E; zie ook deel 2)
stuwwal Utrechtse Heuvelrug (Gb,UH; zie ook deel 2)

- de gebieden met fluvioglacialebedekking aan de oppervlakte
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Fluvioglaciaal Utrechtse Heuvelrug (Fg,UH; zie ook deel 2)
Fluvioglaciaal Wolfheze (Fg,Wo; zie ook deel 2,wordt daarin;
"Fluvioglaciaal Veluwe", genoemd)
Fluvioglaciaal Arnhem (Fg,Ar; zie ook deel 2,wordt daarin;
"Rivieren,breukgebied 1", genoemd)
Fluvioglaciaal Rheden (Fg,Rh; zie ook deel 2,wordt daarin;
"Rivieren,breukgebied 1" genoemd, endeel 1,wordt daarin;
"ondergrondse uitloper van deVeluwe stuwwal", genoemd)
Fluvioglaciaal Noord-Veluwe (Fg, NV)
Fluvioglaciaal Elburg (Fg, El)

Op grond van dehydrogeologie zijn de regio's zo mogelijk verder
opgesplitst in subregio's. Dehydrogeologische criteria diebij het opdelen
van de regio's zijn gebruikt,zijn:
Lokaal voorkomen van de slecht-doorlatende laagvan Eemien ouderdom
(de Eem Formatie (EE),de Formatie vanAsten (AS)ende afzettingen
van Zutphen uit de Formatie vanKreftenheye (KREE)).
Lokaal voorkomen van de slecht-doorlatende lagen uit de Formatie van
Drente (DR),zoalsbekkenafzettingen (DR8)enkeileem (DR6).
Lokaal voorkomenvan de slecht-doorlatende laagvan Eemien ouderdom
en die uit de Formatie van Drente (DR)als één slecht-doorlatende
laag.
Lokaal voorkomen van de slecht-doorlatende laag uit de Formatie van
Kedichem(KE).
Lokaal voorkomenvan de slecht-doorlatende laag uit de Formatie van
Tegelen(TE).
Lokaal voorkomen van de gecombineerde slecht-doorlatende laag uit de
Formatie van Tegelen enMaassluis (TE/MS).
Lokaal voorkomen van gestuwde afzettingen(GG).
De kaart vanbijlage 2geeft deverbreiding aanvan: 1)de stuwing aan de
oppervlakte, 2) de stuwing inde ondergrond, 3)deholocene deklaag, 4) de
slecht-doorlatende laagvan Eemien ouderdom, 5) de slechtdoorlatende laag
uit de Formatie van Drente (DR6 en/of DR8)en 6)de slecht-doorlatende laag
van Eemien ouderdom endie uit de Formatie van Drente (DR6 en/of DR8) als
één slecht-doorlatende laag.
De kaart vanbijlage 3geeft deverbreiding aanvan: 1)de stuwing aan het
oppervlak, 2) de slecht-doorlatende laag uit de Formatie vanKedichem (KE)
3),de slecht-doorlatende laaguit de Formatie van Tegelen (TE),4)de
slecht-doorlatende laag uit de Formatie vanMaassluis (MS)en 5) de slechtdoorlatende laag uit Formatie van Tegelen (TE)en die uit de Formatie van
Maassluis (MS)als één slecht-doorlatende laag. De subregio's en regio's
zijnweergegeven opbijlage 1.
De overgangen tussen de (sub)regio's zijnvaak geleidelijk. De op de kaart
weergegeven grenslijnen geven geen exacte ligging van de overgangen weer.
De codering van de subregio's is afgeleid van die van de bijbehorende
regio's. Hieraan is een codevoor het al ofniet gestuwd zijn (Gs=
gestuwd, On = ongestuwd) en de aanwezigheid van slecht-doorlatende lagen
toegevoegd (e= slecht-doorlatende laagvan Eemien ouderdom, d= slechtdoorlatende laag uit de Formatie van Drente (DR6 en/of DR8),e/d = slechtdoorlatende laag van Eemien ouderdom en die uit de Formatie van Drente (DR6
en/of DR8) als één slecht-doorlatende laag, k = slecht-doorlatende laag uit
de Formatie van Kedichem (KE),t/m = gecombineerde slecht-doorlatende laag
uit de Formatie van Tegelen (TE)en/ofMaassluis (MS);zie ook bijlage 1en
8).
De codering van de subregio's indit rapport wijkt afvan de coderingen in
deel 1 en 2. In tabel 1worden deverschillen opgesomd.

Tabel 1.Verschillen incoderingenhydrologischeregio'sGelderland.
Omschrijving

1.Achterhoek

2.Rivierengeb.

3.G.Val.Veluwe

Gestuwd
Ongestuwd

-

Gs
On

Gs
On

Holocenedekl.

-

hd

-

SDPEemien

-

-

e

SDPDrente

-

-

d

SDP
Eemien/Drente

_

SDPKedichem

-

k

SDPKedichem
Sterksel

.

ks

SDPTegelen

-

t

-

SDPTegelen
Maassluis

-

-

t/m

e/d

k

SDP=Slechtdoorlatendpakket

Indeprofielen (bijlage4)zijnnaasteenaantalgeologische formatiesook
dewatervoerende enslecht-doorlatendepakkettenaangegeven.Zo'npakket
kanuiteendeelvaneenformatie,ééngeheleformatieofuitmeerdere
formaties ofdelendaarvanbestaan.Indeprofielenistevensde
hydrogeologische basisaangegeven.
Denummeringvandewatervoerende lagenendeslechtdoorlatende lagenis
gerelateerd aanhetaantalpakkettendatvoorkomtenkanvanplaatstot
plaatsvariëren. Ineenprofielkomtditbijvoorbeeld totuiting,doordat
opdeenelokatieeenwatervoerende laagalsderdewatervoerende laagwordt
gekenmerkt enopeenanderelokatiealsvierde.
De indithoofdstukgebruiktekD-enc-waarden zijnafkomstiguitde
literatuur enhebbenmeestalbetrekkingopeenbepaaldelocatie.Dewaarden
zijndusslechtseenindicatie.Bijenkeledieperliggendepakkettenzijn
geenafzonderlijke kD-enc-waarden gevonden.Bijdeslechtdoorlatende
lagenuitdeFormatiesvanTegelen (TE)enMaassluis (MS)ishetonduidelijk
waarop c-waardenbetrekkinghebben.

5.2.

Deglacialebekkens (BE)

5.2.1.Inleiding
Degeologievandeverschillende glacialebekkenswordtgekenmerktdoorde
aanwezigheidvanfijnkorreligeen/ofkleiigebekkenafzettingenvande
FormatievanDrente (DR8)aldannietgelegenopkeileem (DR6).Aande
randenvandebekkenskunnendefijneafzettingenvandeFormatievan
Drente (DR8en/ofDR6)opondergronds gestuwdmateriaalliggen.Debekkens
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vormen ieder een eigen regio en zijn, op grond van hydrogeologische
criteria (zie 5.1),inde meeste gevallen op te splitsen in kleinere
subregio's. Deze subregio's hebben iederhun eigen karakteristieke
hydrogeologische laagopbouw. Perbekken c.q. regio wordt de algemene
hydrogeologische laagopbouw behandeld. Van elke subregio wordt de
hydrogeologische opbouwweergegeven aan dehandvan een code en één of
meerdere geselecteerde boringen.
5.2.2. Het bekken van de Gelderse Vallei (Be,GV; zie ook deel2 ) :
Sub-regionummers: 1, 2, 3,4, 5, 6 (ziebijlage 1)
Deklaag
Deze laag is alleen inhet uiterste zuiden ennoorden vanhet bekken van de
Gelderse Vallei aanwezig (ziebijlage 2 ) .Inhet zuidenbestaat de deklaag
uit de fijnkorrelige enkleiige afzettingen van de Betuwe Formatie(BE),
terwijl inhet noorden de fijnkorrelige enkleiige afzettingen van de
Westland Formatie (WE)de deklaagvormen. De topvan deklaag bevindt zich
tussen 8meter +NAF en 3meter -NAP.De dikte varieert van 0 tot 8meter,
c = 0 -500 d.
Eerste watervoerend pakket
Dit pakket bestaat voornamelijk uit zandige afzettingen van de Formatie van
Twente (TW; onder andere dekzanden (TW3). Inhet uiterste noorden (ten
noorden van Nijkerk)maken ook grofkorrelige afzettingen van de Formatie
van Kreftenheye (KR)deel uitvan dit pakket. Zeer lokaal kan grofkorrelig
materiaal van de topvan de Eem Formatie tot dit pakket behoren. De top van
dit pakket bevindt zich tussen 15meter +NAP en 8meter -NAP.De dikte
varieert van 4 tot 30meter.kD =<100 -1000 m 2 /d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Het pakket bestaat uit fijnkorrelige afzettingen van de Eem Formatie (EE)
enhet continentale equivalent hiervan, de Formatie van Asten (AS).Lokaal
kan fijnkorrelig materiaal van de Formatie Twente (TW)deel uitmaken van
dit eerste slecht-doorlatende pakket. Dit slecht-doorlatend pakket is inde
subregio's 5en 6afwezig (ziebijlage 2 ) .De top van ditpakket bevindt
zich tussen 2,5 en 35meter -NAP.De dikte varieert van 0 tot 50meter, c=
0 -» 10000 d.
Tweede watervoerend pakket
Het pakket bestaat voornamelijk uit grofkorrelige afzettingen van de
Formatie van Drente (DR7 enhet grove deelvan DR8). Plaatselijk maakt ook
grofkorrelig materiaal van debasis van de Eem Formatie en/of de Formatie
vanAsten deel uit van het pakket. Dit pakket is afwezig in subregio 1
gelegen inhet noordelijk deelvanhetbekken van deGelderse Vallei (zie
bijlage 2 ) .De top van dit pakket bevindt zich tussen 5en40 meter -NAP.
De dikte varieert van 0 tot 60meter. kD = 0 -8000 m 2 /d.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Deze laag komt inhet gehele bekkenvoor enbestaat uit fijnkorrelig
materiaal van de Formatie van Drente (DR6 en DR8).De topvan dit pakket
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bevindt zich tussen 5en 85meter -NAP.De diktevarieertvan<1 tot 35
meter, c = 1 -» 1 0 0 0 0 d.
Derde watervoerend pakket
Het derde watervoerend pakket bestaat uit grofkorrelig materiaal van de
Formatie van Kedichem (KE).Dit pakket komt in subregio 4, gelegen inhet
uiterste zuidenvanhetbekkennabijVeenendaal voor (ziebijlage 2 ) .De
top van dit pakket bevindt zich tussen 25 en 30meter -NAP.De dikte
varieert van 0 tot 30meter.kD=0-4000m2/d.
Derde slecht-doorlatend pakket
Deze laag,bestaande uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van
Kedichem (KE),komt slechts alleen inhet uiterste zuidenvanhet bekken
nabij Veenendaal enWageningenvoor (subregio's: 3,4, 6 ) .De verbreiding
en diepteligging van slecht-doorlatende laaguit de Formatie van Kedichem
indit gebied isnog niet goedbekend. De top van ditpakket bevindt zich
tussen 25 en 60meter -NAP.De diktevarieert van 0 tot 20meter.
Vierde watervoerend pakket
Het vierde watervoerend pakketbestaat voornamelijk uit grofkorrelig
materiaal van de Formatie vanHarderwijk (HA),de Formatie van Kedichem
(KE; alleen inhet zuiden vanhet bekken) en een overgangsvorm tussen deze
twee formaties, het zogenaamde Harderwijk/Kedichem pakket (HA/KE). Inhet
uiterste noorden (tennoordenvanNijkerk)maakt ook de Formatie van
Enschede (EN)deel uit vanhet pakket.Aan de randenvanhetbekken kunnen
ook gestuwd materiaal (GG)en grofkorrelige afzettingen van de Formatie van
Urk (UR) en/of Sterksel (ST) tot dit pakket behoren. Deze laatste twee
formaties komen inhet noordenvanhet bekkenplaatselijk ook ongestuwd
voor. De top van dit pakket bevindt zich tussen 25 en 100meter -NAP.De
dikte varieert van 10 tot 135meter. kD = 500-8000 m2/d.
Vierde slecht-doorlatend pakket
Dit pakket bestaat uit fijnkorrelige afzettingen van de Formatie van
Tegelen (TE).Dit pakket isnabij Nijkerk afwezig (ziebijlage 3 ) .De top
van dit pakket bevindt zich tussen 70en 240meter -NAP.De dikte varieert
van 0 tot 30meter, c (slecht-doorlatend pakketvan de Formaties van
Maassluis (MS) enTegelen (TE)samen)= 2000 -> 10000 d.
Vijfde watervoerend pakket
Grofkorrelig materiaal van de Formatie van Tegelen (TE)en/of de Formatie
vanMaassluis (MS)vormt dit pakket. Dit watervoerend pakket kan
plaatselijk afwezig zijn (ziebijlage 3 ) .De topvan ditpakket bevindt
zich tussen 80 en 260meter -NAP.De dikte varieert van< 5tot 30meter.
Vijfde slecht-doorlatend pakket
De pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Maassluis
(MS). Ook dit pakket isplaatselijk afwezig (ziebijlage 3 ) .De top van dit
pakket bevindt zich tussen 110 en 275 meter -NAP.De diktevarieert van 0
tot 35 meter. c(slecht-doorlatend pakket van de Formatie vanMaassluis (MS)
enTegelen (TE) samen)= 2000 -> 10000 d.
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Zesde watervoerend pakket
Grofkorrelig materiaal van de Formatie vanMaassluis (MS)en de Formatie
van Oosterhout (00)vormen dit pakket dat onder het gehele bekken van de
Gelderse Vallei aanwezig is.De topvan dit pakket bevindt zich tussen 125
en 295 meter -NAP. De dikte isom ennabij de 70meter. kD = 500 -800
m2/d.
Hydrogeologische basis
Dehydrogeologische basis onderhet bekkenbevindt zich inde Formatie van
Oosterhout (00),tussen 150 (zuiden) en>300 meter -NAP (noorden).

Subregionummers met geselecteerde boringen en code (ziebijl. 1)
Subregionummer

boornummer code

1
2

26D42
32G127
39E129
32B258
32E58
39F298
32G100
26G81
39F305

3
4
5
6

Be,GV,On,e/d,t/m
Be,GV,On,e,d,t/m

Be,GV,On,e,d,k,t/m
Be,GV,0n,e,d,k,t/m
Be,GV,Gs,d,t/m
Be,GV,Gs,d,k,t/m

5.2.3. Het bekken van Otterlo (Be.Ot)
Subregionummers: 7, 8, 9, 10 (ziebijlage 1)
Eerste watervoerend pakket
Dit pakket bestaat inhet centrale deelvan het bekken uit de grofkorrelige
sedimenten van de Formatie van Twente (TW). Naar de stuwwallen toe
ontbreekt de eerst scheidende laag enmaakt ook de Formatie van Drente
(Dr7) onderdeel uit vanhet leWVP.
De top van dit pakket bevindt zich tussen 10 en 35meter +NAP. De dikte
varieert van 15 tot 45 meter. kD = 100 -1000m2/d.
Eerste slecht doorlatend pakket
Het pakket, dat voor een groot deel inhet bekken afwezig is (zie bijlage 2
enbijlage 1, subregios 8en 10),bestaat uit fijnkorrelige afzettingen van
voornamelijk de Formatie vanAsten (AS).Lokaal kan fijn-korrelig materiaal
van de Formatie van Twente (TW)en de Eem Formatie (EE)deel uitmaken van
dit pakket. De top van dit pakket bevindt zich tussen 1meter +NAP en 10
meter -NAP. De dikte varieert van 0 tot 10meter, c= < 250 d.
Tweede watervoerend pakket
Het pakket bestaat voornamelijk uit grofkorrelige afzettingen van de
Formatie van Drente (DR7 enhet grove deel van DR8).Plaatselijk maakt ook
grofkorrelig materiaal van de Eem Formatie en/of de Formatie van Asten deel
uitvan dit pakket. De topvan ditpakketbevindt zich tussen 5 en 15 meter
-NAP. De dikte varieert van 5 tot 25meter. kD = 200 -1000 m2/d.
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Tweedeslecht-doorlatendpakket
Ditpakket,datinsubregio9afwezigis(ziebijlage 2),bestaatuit
fijnkorreligmateriaalvandeFormatievanDrente (DR6enDR8).Detopvan
ditpakketbevindtzichtussen5en35meter -NAP.Dediktevarieertvan0
tot25meter,c=0-5000d.
Derdewatervoerendpakket
Hetderdewatervoerendpakketbestaatvoornamelijkuitgrofkorrelig
materiaalvandeFormatievanHarderwijk (HA)enhetzogenaamde
Harderwijk/Kedichempakket (HA/KE).Aanderandenvanhetbekkenkunnenook
gestuwdmateriaal (GG)engrofkorreligeafzettingenvandeFormatievanUrk
(UR)en/ofSterksel (ST)totditpakketbehoren.Fluvioglaciaalmateriaal
vandeFormatievanDrente (DR7),datonderdefijnkorreligebekkenafzettingen (DR8)kanvoorkomen,behoortplaatselijk totditpakket.Dit
pakketwordtonderhetgehelebekkenaangetroffen.Detopvanditpakket
bevindtzichtussen12en45meter -NAP.Dediktevarieertvan80tot200
meter.kD=4000 -7000m2/dDerdeslecht-doorlatendpakket
DitpakketbestaatuitdefijnkorreligeafzettingenvandeFormatievan
Tegelen (TE).Dezeslechtdoorlatende laagwordtonderhetgehelebekken
aangetroffen.Detopvanditpakketbevindtzichtussen115en215meter
-NAP. Dediktevarieertvan10tot20meter,c(slecht-doorlatendpakketvan
deFormatiesvanMaassluis (MS)enTegelen (TE)samen)-5000 ->10000d.
Vierdewatervoerendpakket
Grofkorrelige afzettingenvandeFormatievanTegelen (TE)en/ofde
FormatievanMaassluis (MS)vormenditpakket.Ookditpakket isonderhet
gehelebekkenaangetroffen.Detopvanditpakketbevindtzichtussen130
en230meter -NAP.Dediktevarieertvan5tot15meter.
Vierde slecht-doorlatendpakket
DitpakketbestaatuitfijnkorreligmateriaalvandeFormatievanMaassluis
(MS).Waarschijnlijk isditpakketonderhetgehelebekkenaanwezig.Detop
vanditpakketbevindtzichtussen140en235meter -NAP.Dediktevarieert
van15tot25meter.c(slecht-doorlatend pakketvandeFormatiesvan
Maassluis (MS)enTegelen (TE)samen)=5000->10000d.
Vijfdewatervoerendpakket
ZowelgrofkorreligmateriaalvandeFormatievanMaassluis (MS)alsvande
FormatievanOosterhout (00)vormenditpakket,datonderhetgehelebekken
vanOtterlo aanwezig is.Detopvanditpakketbevindtzichtussen165en
250meter -NAP.Dediktevarieertvan75tot95meter.kD=600 -800 mz/d.
Hydrogeologischebasis
Dehydrogeologische basisonderhetbekkenbevindtzichindeFormatievan
Oosterhout (00).Dehydrogeologischebasisbevindtzichtussen200en300
meter-NAP.
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Subregionummers met geselecteerde boringen en code (zie bijl. 1)
subregionummer

boornummer

code

7

32F34
32H109
32F30
32H107
33A67
33C4

Be,Ot ,0n,,e. d,t/m

8
9
10

Be,Ot ,Gs, d; t/m
Be,Ot;,0n, e, t/m
Be,Ot:,0n,,d,t/m

5.2.4. Het bekken van Valburg (Be,Va; zie ook deel 2)
Subregionummers: 11,12 (ziebijlage 1)
Deklaag
De deklaag bestaat uit de fijnkorrelige enkleiige afzettingen van de
Betuwe Formatie (BE).De deklaag is inhet gehele bekken aanwezig. De top
van de deklaag bevindt zich tussen 5en 10meter +NAP. De dikte is kleiner
dan 5meter, c= <250 d.
Eerste watervoerend pakket
Dit pakket bestaat uit de grofkorrelige sedimenten van de Formatie van
Kreftenheye (KR; Weichselien), mogelijk Twente (TW)envan de Formatie van
Drente (DR7 en grove deelvanDR8).
Nabij Velp bevindt zich indit pakket een slechtdoorlatende laag (zie
bijlage 1, subregio 11).Deze laagbestaat uit fijnkorrelige afzettingen
van de Formatie van Kreftenheye (KREE). De topvan dit pakket bevindt zich
op 5meter + NAP. De dikte varieert tussen 10 en 20meter. kD = 400-3000
m2/d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Drente
(DR6 en DR8),fijnkorrelig gestuwd (waarschijnlijk Kedichem (KE)) materiaal
(GG) en plaatselijk fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Kedichem
(KE).De top van ditpakket bevindt zich tussen 5en 15 meter -NAP.De
dikte varieert van 5 tot 25meter, c- 250 -5000 d.
Tweede watervoerend pakket
Het tweede watervoerend pakket bestaat uit grofkorrelig materiaal van de
Formatie vanKedichem (KE),Harderwijk (HA)enhet Harderwijk/Kedichem
pakket (HA/KE). De topvan dit pakket bevindt zich tussen 15 en 30 meter
-NAP. De dikte varieert van 30 tot45 meter. kD = 300 -3500 m2/d.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit pakket wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie
van Tegelen (TE).Dit pakket wordt onder het gehele bekken aangetroffen. De
top van dit pakket bevindt zich tussen 55 en 65meter -NAP.De dikte is om
ennabij de 20meter, c(slecht-doorlatend pakket van de Formaties van
Maassluis (MS)enTegelen (TE)samen)= 5000 -> 10000 d.
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Derde watervoerende pakket
Grofkorrelige afzettingenvan de Formatie van Tegelen (TE)en/of de
Formatie van Maassluis (MS)vormen ditpakket. De top en de dikte van het
pakket zijn onzeker.
Derde slecht-doorlatend pakket
Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaalvan de Formatie van Maassluis
(MS). Dit pakket iswaarschijnlijk grotendeels afwezig onder deze regio. De
top en de dikte vanhet pakket zijn onzeker.
Vierde watervoerend pakket
Zowel grofkorrelig materiaal van de Formatie vanMaassluis (MS)als van de
Formatie van Oosterhout (00)vormen ditpakket, dat onderhet gehele bekken
aanwezig is.De top en de dikte vanhet pakket zijn onzeker.
Hydrogeologische basis
De hydrogeologische basis bevindt zich rond de grens van de Formatie van
Oosterhout (00)met de Formatie van Breda (BR).Dehydrogeologische basis
bevindt zich tussen 80 en 95meter -NAP.
Subregionummers met geselecteerd boringen en code (zie bijl. 1)
subregionummer

boornummer

code

11
12

40B351
40B352

Be,Va,Gs,e,d,k,t/m
Be,Va,Gs,d,k,t/m

5.2.5. Het bekken van Kranenburg (Be,K; zie ook deel 1 (wordt in deel 1tot
het IJsseldal gerekend) en deel 2)
Subregionummers: 13 (ziebijlage1 ) .
Deklaag
De deklaag bestaat uit de fijnkorrelige enkleiïge afzettingen van de
Betuwe Formatie (BE).Deze deklaag is inhet gehele opbijlage 1
weergegeven bekken aanwezig. De topvan de deklaag bevindt zichhier om en
nabij de 10meter +NAP. De dikte iskleiner dan 5meter, c= <250 d.
Eerste watervoerend pakket
Dit pakket bestaat hier uit de grofkorrelige sedimentenvan de Formatie van
Kreftenheye (KR;Weichselien)ende Formatie van Drente (DR7 en grove deel
DR8) slechts plaatselijk onderbroken door eenpakketbestaande uit
fijnkorrelige afzettingen van de Formatie vanKreftenheye (KREE). De top
van dit pakket bevindt zich tussen 2,5 en 5meter +NAP. De dikte varieert
van 10 tot 25 meter. kD = 400 -2000m2/d.
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Eerste slecht-doorlatendpakket
DitpakketbestaatuitfijnkorreligmateriaalvandeFormatievanDrente
(DR6enDR8). Detopvanditpakketbevindtzichtussen7,5 en10meter
-NAP.Dediktevarieertvan<5tot15meter,c=<500 -2500d.
Tweedewatervoerendpakket
Hettweedewatervoerendpakketbestaatinhetopbijlage1afgebeelde
gebieduitgrofkorreliggestuwdmateriaal (GG)enmogelijkwatgrofkorrelige sedimentenvandeFormatievanDrente (DR7)enwaarschijnlijkhet
grovedeeluitdeFormatievanMaassluis (MS).Indehierbeschrevenregio
13wigtdeFormatievanTegelenuitvanwestnaaroost.Deliggingvande
verbreidingsgrens isnietexactbekend.Inenkeleboringenwordenklei/leem
lagenaangeboord,dietotdeFormatiesvanTegelenofMaassluiskunnen
behoren.
Meernaarhetzuidenbestaatditwatervoerendpakketuitafzettingenuitde
KiezeloölietformatieendeFormatievanOosterhout (ziedeel2).
Hydrogeologischebasis
DehydrogeologischebasisbevindtzichindeFormatievanOosterhout(00).
Dehydrogeologischebasisbevindtzichinditweergegevengebiedop125
meter-NAP.

Subregionummermet geselecteerde boringenencode (ziebijl.1)
subregionummer

boornummer

code

13

40E75
40E162

Be,K,Gs,d,t/m?
Be,K,Gs,d

5.2.6.Het IJsseldal (Be,IJ;zieookdeel1)
Subregionummers:14,15,16,17,18 (ziebijlage1)
Deklaag:
Dedeklaagwordt ineenaanzienlijkdeelvanhetIJsseldalaangetroffen.De
laagwordtgevormd doordefijnkorreligeenkleiigeafzettingenvande
BetuweFormatie (BE).Detopvandedeklaagbevindtzichtussen2,5 en10
meter+NAP.Dediktevarieertvan0tot5meter,c=<500d.
Eerstewatervoerendpakket:
Ditpakketbestaatvoornamelijkuitdegrofkorrelige afzettingenvande
FormatievanTwente (TW)en/ofdeFormatievanKreftenheye (KR;Weichselien). Ditpakket isoverhetgehelebekkenaanwezig.Detopvandit
pakketbevindtzichtussen20meter+NAPen10meter -NAP.Dedikte
varieertvan5tot30meter.kD=<1000m2/d.
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Eerste slecht-doorlatendpakket:
HetpakketbestaatuitdefijnkorreligeafzettingenvandeFormatievan
Kreftenheye (KREE).Ditpakketwordtovereengrootdeelvanhetbekken
aangetroffen,behalve indesubregio's14en17.Detopvanditpakket
bevindtzichtussen0en15meter -NAP.Dediktevarieertvan0tot10
meter,c=0-2500d.
Tweedewatervoerendpakket
Hetpakketbestaatuitgrofkorreligeafzettingenvanvoornamelijkde
FormatievanKreftenheye (KR;Saalien).Ook grofkorreligeafzettingenvan
deFormatievanDrente (DR7enhetgrovedeelvanDr8)makendeeluitvan
ditpakket.Hetpakket isoverhetgehelebekkenaanwezig.Detopvandit
pakketbevindtzichtussen0en20meter -NAP.Dediktevarieertvan5tot
50meter.kD-250 -2500m2/d.
Tweede slecht-doorlatendpakket
DitpakketbestaatuitfijnkorreligmateriaalvandeFormatievanDrente
(DR6enDR8). Hetpakket isonderhetgehelebekkenaanwezig.Detopvan
ditpakketbevindtzichtussen5en60meter -NAP.Dediktevarieertvan5
tot100meter,c=250-» 10000d.
Derdewatervoerendpakket
Hetderdewatervoerendepakketkomtslechtsvooraandewestrandvanhet
bekken (nabijdeVeluwe)enbestaatuitgrofkorrelig gestuwdmateriaal (GG)
en/ofgrofkorrelige afzettingenvandeFormatievanHarderwijk (HA).Detop
endediktevanhetpakketzijnonzeker.
Derde slecht-doorlatend pakket
DitpakketwordtgevormddoordefijnkorreligeafzettingenvandeFormatie
vanTegelen (TE).Ditpakketwordtslechts inhetwestenvanderegio
aangetroffen (nabijdeVeluwe;ziebijlage 3en4a). Detopvanditpakket
bevindtzichtussen60en140meter -NAP.Dediktevarieertvan0tot30
meter.c(slecht-doorlatend pakketvandeFormatiesvanMaassluis (MS)en
Tegelen (TE)samen)=<250 ->10000d.
Vierdewatervoerendpakket
Grofkorrelige afzettingenvandeFormatievanTegelen (TE)en/ofde
FormatievanMaassluis (MS)vormenditpakket.Ditpakketwordtslechtsin
hetwestenvanderegioaangetroffen (nabijdeVeluwe;ziebijlage 4a).De
topvanditpakketbevindtzichtussen70en135meter -NAP.Dedikte
varieertvan0tot25meter.
Vierde slecht-doorlatendpakket
DitpakketbestaatuitfijnkorreligmateriaalvandeFormatievanMaassluis
(MS).Ditpakket islokaalafwezig (ziebijlage 3en4). Detopvandit
pakketbevindtzichtussen70en160meter -NAP.Dediktevarieertvan0
tot25meter,c(slecht-doorlatendpakketvandeFormatiesvanMaassluis
(MS)enTegelen (TE)samen)=<250 ->10000d.

Vijfde watervoerend pakket
Zowel grofkorrelig materiaal van de Formatie vanMaassluis (MS)als van de
Formatie van Oosterhout (00)vormen dit pakket, dat onderhet gehele bekken
aanwezig is.De topvan dit pakket bevindt zich tussen 70 en 175 meter
-NAP. De dikte varieert van 30 tot 80meter.kD = 500 -2000 m2/d.
Hydrogeologische basis
Dehydrogeologische basis onder het bekkenbevindt zich in de Formatie van
Oosterhout (00).Dehydrogeologische basis bevindt zich tussen 100 en 225
meter -NAP.
Subregionummers met geselecteerde boringen en code (ziebijl. 1)
subregionummer

boornummer

code

14
15

27E220
33G222
33E250
33E102
33E190
40E128

Be,IJ,On,d, t/m
Be,IJ,0n,e,d,t/m

16
17
18

Be,IJ,On,e,d
Be,IJ,On,d
Be,IJ,On,d (plaats boring valt
buiten dekaarten vanbijlagen 1,
2 en 3)

5.2.7. Het bekken van de Leuvenumse Beek (Be.LB)
Subregionummers: 19 (ziebijlage 1)
Eerste watervoerend pakket
Dit pakket wordt gevormd door grofkorrelige afzettingen van de Formatie van
Twente (TW)en Drente (DR7 enhet grove deel van DR8).Dit pakket is over
het gehele bekken aanwezig. De topvan dit pakket bevindt zich tussen 20 en
45 meter +NAP. De dikte varieert van 15 tot 60meter. kD = 2000 -4000
m2/d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Het pakket bestaat uit fijnkorreligebekkenafzettingen van de Formatie van
Drente (DR8). De topvan dit pakket bevindt zich tussen 5meter +NAP en 20
meter -NAP.De dikte varieert van<1 tot 15meter, c = 1 ->10000 d.
Tweede watervoerend pakket
Het pakket bestaat uit grofkorrelige gestuwde afzettingen (GG)met
daaronder de grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Harderwijk (HA)
enplaatselijk vanhet Harderwijk/Kedichem pakket (HA/KE).
Plaatselijk kan zich tussenhet gestuwde materiaal (GG)en de Formatie van
Harderwijk (HA) grofkorrelig materiaal bevinden van de Formatie van Urk
(UR)en/of Sterksel (ST).De topvan dit pakket bevindt zich tussen 5meter
+NAP en 25 meter -NAP.De dikte varieert van 130 tot 195 meter. kD = 50008000 m 2/d.
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Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit pakket wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingenvan de Formatie
van Tegelen (TE).Dit pakket is onder de gehele regio aanwezig. De top van
dit pakket bevindt zich tussen 155 en 190meter -NAP.De dikte varieert van
10 tot 30meter, c (slecht-doorlatend pakketvan de Formatie van Maassluis
(MS)enTegelen (TE)samen)= 5000 ->10000 d.
Derde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Tegelen (TE)en/of de
Formatie van Maassluis (MS)vormen ditpakket. Ook dit pakket is
waarschijnlijk onder het gehelebekken aanwezig. De top van dit pakket
bevindt zich tussen 180 en 220meter -NAP.De dikte varieert van< 5 tot 30
meter.
Derde slecht-doorlatend pakket
Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Maassluis
(MS). Ook dit pakket iswaarschijnlijk onder het gehele bekken aanwezig. De
top van dit pakket bevindt zich tussen 205 en 250m -NAP.De dikte varieert
van< 5 tot 20meter, c (slecht-doorlatend pakket van de Formaties van
Maassluis (MS)en Tegelen (TE)samen)= 5000 ->10000 d.
Vierde watervoerend pakket
Zowel grofkorrelig materiaal van de Formatie vanMaassluis (MS)als van de
Formatie van Oosterhout (00)vormen dit pakket, dat onderhet gehele bekken
aanwezig is.De top van dit pakketbevindt zich tussen 225 en 260 meter
-NAP. De dikte varieert van 50 tot 80meter. kD = 700 -1000 m 2 /d.
Hydrogeologische basis
Dehydrogeologische basis onder hetbekkenbevindt zich inde top van de
Formatie van Oosterhout (00).Inhet oosten ligt de geohydrologische basis
stratigrafischhoger enkan zichplaatselijk inde Formatie van Maassluis
bevinden. Dehydrogeologische basis bevindt zich tussen 275 en 325 meter
-NAP.

Subregionummer met geselecteerde boring en code (ziebijl. 1)
subregionummer
19

boornummer

code

27C40

Be,LB,Gs,d,t/m

5.2.8. Het bekken van Oldebroek (BE,01)
Subregionummers: 20,21,22 (ziebijlage 1)
Deklaag
De deklaag komt slechts zeer plaatselijk voor inditbekken (zie bijlage 2)
enbestaat uit fijnkorrelig enkleiïg materiaal van deWestland Formatie
(WE). De top van de deklaag bevindt zich tussen 5meter +NAP en2,5
meter -NAP. De dikte varieert van 0 tot 5meter, c - <250 d.
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Eerste watervoerend pakket
Dit pakket bestaat voornamelijk uit de grofkorrelige afzettingen van de
Formatie van Twente (TW)en/of de Formatie vanKreftenheye (KR).Dit pakket
is over het gehele bekken aanwezig. De topvan dit pakketbevindt zich
tussen 5meter +NAP en 5meter -NAP.De dikte varieert van 10 tot 15meter.
kD = 100 -200m2/d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Het pakket bestaat uit de fijnkorrelige afzettingenvan de Formatie van
Asten (AS) en de Eem Formatie (EE).Dit pakket is inhet bekken plaatselijk
afwezig (ziebijlage 2, subregio 21).De topvan dit pakket bevindt zich
tussen 10 en 15 meter -NAP.De dikte varieert van 0 tot 15meter, c= <500
d.
Tweede watervoerend pakket
Het pakket bestaat uit grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Drente
(DR7 enhet grove deelvan DR8).Ditpakket kanplaatselijk afwezig zijn.
De top van dit pakketbevindt zich tussen 10 en 30meter -NAP. De dikte
varieert van 0 tot 35meter. kD = 0 -> 1500 m 2 /d.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Drente
(DR6 en DR8).Het pakket is overhet gehele bekken aanwezig. De top van dit
pakket bevindt zich tussen 25 en45 meter -NAP.De dikte varieert van <5
tot 40 meter, c= 1 -5000 d.
Derde watervoerend pakket
Het derde watervoerend pakketbestaat uit grofkorrelig materiaal van de
Formatie van Harderwijk (HA)enplaatselijk mogelijk van het
Harderwijk/Kedichem pakket (HA/KE). Mogelijk isplaatselijk ook
grofkorrelig sediment aanwezig van de Formatie vanUrk (UR)en/of Sterksel
(ST). De top van dit pakket bevindt zich tussen 35 en 65meter -NAP.De
dikte varieert van 55 tot 125 meter. kD = 5000 -7000m2/d.
Derde slecht-doorlatend pakket
Dit pakket wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie
van Tegelen (TE)enMaassluis (MS).De top van dit pakket bevindt zich
tussen 120 en 160meter -NAP.De dikte is om ennabij de 45 meter, c= 5000
- 10000 d.
Vierde watervoerend pakket
Dit watervoerend pakket bestaat voornamelijk uit grofkorrelig materiaal van
de Formatie vanMaassluis (MS).Plaatselijk maakt ook grofkorrelig
materiaal van de Formatie van Oosterhout (00)onderdeel uit van dit pakket.
De top van dit pakketbevindt zich tussen 165 en 205 meter -NAP. De dikte
varieert van 35 tot 80meter. kD = 600 -800 m 2 /d.
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Hydrogeologische basis
Dehydrogeologische basis onderhet bekkenbevindt zich rond de grens van
de Formatie van Oosterhout (00)met de Formatie vanMaassluis (MS).De
hydrogeologische basis bevindt zich tussen 200 en 275meter -NAP.

Subregionummers met geselecteerde boringen en code (ziebijl. 1)
subregionummer
20
21
22

5.3

boornummer

code

27A136
27A58
27B123

Be,01,On,e,d,t/m
Be,01,On,d,t/m
Be,01,On,e,d,t/m

De gebieden met stuwing aan de oppervlakte (GB)

5.3.1. Inleiding
Deze gebieden worden gekenmerkt door gestuwde afzettingen (GG),die vrijwel
onbedekt aan de oppervlakte liggen en een duidelijk reliëfvormen.
Plaatselijk worden de gestuwde afzettingen bedekt door hellingafzettingen
van de Formatie van Twente (TW5)en/of Drente (DR7). De zes gestuwde
gebieden (regio's), die indit rapport worden onderscheiden, zijnvaak op
te splitsen in subregio's. De opsplitsing in subregio's gebeurt op basis
vanhydrogeologische criteria (zie 5.1).Deze subregio's hebben ieder hun
eigen karakteristieke hydro-geologische laagopbouw. Per gebied
c.q.
regio wordt de algemene hydrogeologische laagopbouw behandeld. Van elke
subregio wordt de hydrogeologische opbouwweergegeven aan dehand van een
code en één ofmeerdere geselecteerde boringen.

5.3.2. Stuwwal Garderen/Kootwijk (Gb,GK)
Subregionummer: 23 (ziebijlage 1)
Eerste watervoerend pakket
Dit pakket bestaat uit grofkorrelige gestuwde sedimenten(GG),
grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Sterksel en/of Urk,
grofkorrelige sedimenten van de Formatie van Harderwijk (HA)en plaatselijk
grofkorrelige sedimenten vanhet Harderwijk/Kedichem pakket (HA/KE).
Bovenop de gestuwde afzettingen komtplaatselijk nog hellingmateriaal van
de Formatie van Drente (DR7)en/of Twente (TW5)voor. De top van dit pakket
bevindt zich tussen 15 en 60meter +NAP. De dikte varieert van 215 tot 290
meter. kD = 5000 -7000 m 2 /d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Dit pakket wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie
van Tegelen (TE).Inhet uiterste westenvan deze regio ontbreekt het
pakket (ziebijlage 3 ) .De topvan dit pakketbevindt zich tussen 180 en
235 meter -NAP.De dikte varieert van 0 tot 20meter, c(slecht-doorlatend
pakket van de Formaties vanMaassluis (MS)enTegelen (TE)samen)= 5000>10000 d.
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Tweede watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Tegelen (TE)en/of de
Formatie vanMaassluis (MS)vormen ditpakket. Dit pakketwordt onder de
gehele regio aangetroffen. De top van dit pakketbevindt zich tussen 200 en
250meter -NAP. De dikte varieert van<5 tot 25meter.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Maassluis
(MS). Dit pakket is onder de gehele regio aanwezig. De topvan dit pakket
bevindt zich tussen 220en 255meter -NAP.De diktevarieert van<10 tot 20
meter. c(slecht-doorlatend pakketvan de Formatie vanMaassluis (MS) en
Tegelen (TE) samen)= 5000 ->10000 d.
Derde watervoerend pakket
Zowel grofkorrelige afzettingen van de Formatie vanMaassluis (MS)als van
de Formatie van Oosterhout (00)vormen dit pakket, dat onder de gehele
stuwwal aanwezig is.De topvan dit pakketbevindt zich tussen 235 en 275
meter -NAP. De diktevarieert van 60 tot 80meter. kD = 700 -800 m 2 /d.
Hydrogeologische basis
Dehydrogeologische basis onder de stuwwal bevindt zich inde Formatie van
Oosterhout (00).Dehydrogeologische basis bevindt zich tussen 215 en 325
meter -NAP.
Subregionummer met geselecteerde boring en code (ziebijl. 1)
subregionummer
23

boornummer

code

32F113

Gb,Gk,Gs,t/m

5.3.3 Stuwwal Veluwe (Gb,Ve;zie ook deel 1en2 ) .
Subregionummers: 24,25,26,27 (ziebijlage 1)
Eerste watervoerend pakket
Dit pakket bestaat uit grofkorrelig gestuwde sedimenten (GG).Boven deze
gestuwde afzettingen komt plaatselijk nog helling-materiaal van de Formatie
van Drente (DR7) en/of Twente (TW5)voor. De topvan dit pakket bevindt
zich tussen 3en 100meter +NAP. De dikte varieert van 65 tot 190 meter.
kD = 1000 ->5000 m2/d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Dit pakket komt alleen inhet uiterste zuiden inde subregio's: 25, 26 en
27voor (ziebijlagen 1en 3)enwordt gevormd door de fijnkorrelige
afzettingen van de Formatie van Kedichem (KE).De topvan dit pakket
bevindt zich tussen 5en 25meter -NAP.De dikte varieert van 0 tot 20
meter, c= 0 -2500 d.
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Tweede watervoerend pakket
Voornamelijk grofkorrelige sedimentenvan Formatie van Harderwijk (HA) en
vanhet Harderwijk/Kedichem pakket (HA/KE)vormen deze laag. Inhet zuiden
kan grofkorrelig sediment van de Formatie vanKedichem (KE) plaatselijk
deel uitmaken vanhetwatervoerend pakket. De topvan ditpakket bevindt
zich tussen 20 en 130meter -NAP.De diktevarieert van<5 tot 110meter.
kD = 500 -4000 m 2 /d.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingenvan de Formatie van
Tegelen (TE).In subregio 26 isdit slecht-doorlatend pakket afwezig (zie
bijlage 3 ) .De top van dit pakket bevindt zich tussen 65 en 195 meter -NAP.
De dikte varieert van<5 tot 35meter, c (slecht-doorlatend pakket van de
Formaties vanMaassluis (MS)enTegelen (TE)samen)= 250 ->10000 d.
Derde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Tegelen (TE)en/of de
Formatie van Maassluis (MS)vormen ditpakket. Ditpakket is plaatselijk
afwezig (ziebijlage 3 ) .De topvan ditpakketbevindt zich tussen 105 en
205 meter -NAP.De diktevarieert van 0 tot40meter.
Derde slecht-doorlatend pakket
Dit pakket bestaat uit fijnkorreligmateriaal van de Formatie van Maassluis
(MS). Dit pakket is in subregio 26 afwezig (ziebijlage 3 ) .De top van dit
pakket bevindt zich tussen 110 en 230meter -NAP.De dikte varieert van 0
tot 25meter.
c (slecht-doorlatend pakket van de Formaties vanMaassluis (MS)en Tegelen
(TE) samen)- 250 ->10000 d.
Vierde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingenvan de FormatievanMaassluis (MS)envan de
Formatie van Oosterhout (00)vormen dit pakket, dat onder de gehele stuwwal
aanwezig is.Plaatselijk ontbreekt inhet noorden de Formatie van
Oosterhout indit pakket (indebuurtvan Zwolle). De topvan dit pakket
bevindt zich tussen 120 en 250meter -NAP.De diktevarieert van <25 tot 70
meter. kD = 500 -1100 mZ/d.
Hydrogeologische basis
De hydrogeologische basis onder de stuwwal bevindt zich inhet algemeen in
de Formatie van Oosterhout (00).Inhet noorden (indebuurt van Zwolle)
komt deze echter stratigrafischhoger, inde Formatie vanMaassluis(MS),
voor. Dehydrogeologische basis bevindt zich tussen 150 en 285 meter -NAP.
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Subregionummers met geselecteerde boringen en code (ziebijl. 1)

subreRionummer
24

25
26
27

boornummer

code

27B155
33A192
33D135
33D168
40B128
40A336

Gb,Ve,Gs,t/m

Gb,Ve,Gs,k,t/m
Gb,Ve,Gs,k
Gb,Ve,Gs,k,t/m

5.3.4. Stuwwal de Stakenberg (Gb.St)
Subregionummer: 28 (ziebijlage 1)
Eerste watervoerend pakket
Dit pakket bestaat uit grofkorrelige gestuwde sedimenten (GG).Bovenop de
gestuwde afzettingen komt plaatselijk noghelling-materiaal van de Formatie
van Drente (DR7)en/of Twente (TW5)voor. Beneden de stuwing behoren de
Formatie vanUrk (UR)en/of Sterksel (ST)mogelijk tot dit pakket. De
daaronder gelegen Formatie van Harderwijk (HA)behoort zeker tot dit
pakket. De top van dit pakket bevindt zich tussen 15 en40meter +NAP. De
dikte varieert van 185 tot 210meter. kD =>7000 m 2 /d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Dit pakket wordt waarschijnlijk gevormd door de fijnkorrelige afzettingen
van de Formatie van Tegelen (TE).Dit pakket iswaarschijnlijk onder de
gehele regio aanwezig. De topvan dit pakket bevindt zich rondom 170
meter -NAP. De dikte is om ennabij de 15meter, c (slecht-doorlatend
pakket van de Formaties van Maassluis (MS)enTegelen (TE)samen)= >
10000 d.
Tweede watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingenvan de Formatie van Tegelen (TE)en/of de
Formatie vanMaassluis (MS)vormen dit pakket. Het isniet duidelijk of dit
pakket in de gehele regio aanwezig is.De topvan dit pakket bevindt zich
rondom 185 meter -NAP.De diktevarieert van <5 tot 15meter.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Maassluis
(MS). Dit pakket iswaarschijnlijk onder de gehele regio aanwezig. De top
van dit pakket bevindt zich tussen 190 en 200meter -NAP.De dikte varieert
van 5 tot 15meter, c (slecht-doorlatend pakket van de Formaties van
Maassluis (MS)en Tegelen (TE)samen)=>10000 d.
Derde watervoerend pakket
Zowel grofkorrelige afzettingen van de Formatie vanMaassluis (MS)als van
de Formatie van Oosterhout (00)vormen dit pakket, dat onder de gehele
stuwwal aanwezig is.De topvan ditpakket bevindt zich tussen 200 en 210
meter -NAP. De dikte varieert van 60 tot 80meter. kD = 800 -900 m 2 /d.
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Hydrogeologischebasis
Dehydrogeologischebasisonderdestuwwalbevindtzichwaarschijnlijk in
detopvandeFormatievanOosterhout (00).Dehydrogeologischebasis
bevindt zichomennabij275m-NAP.
Subregionummermetgeselecteerdeboringencode (ziebijl.1)
subregionummer
28

boornummer

code

26H82

Gb,St,Gs,t/m

3.3.5.StuwwalOud-Reemst (Gb.OR)
Subregionummers:29,30(ziebijlage1)
Eerstewatervoerendpakket
Ditpakketbestaatuitgrofkorrelige gestuwdesedimenten (GG).Bovendeze
gestuwde afzettingenkomtplaatselijknoghelling-materiaalvandeFormatie
vanDrente (DR7)en/ofTwente (TW5)voor.Onderdegestuwde afzettingen
maaktgrofkorrelig sedimentvandeFormatievanUrk (UR)en/ofSterksel
(ST)deeluitvanditpakket.Grofkorrelig sedimentvandetopvande
FormatievanKedichemen/ofvandetopvanhetHarderwijk/Kedichempakket
kanplaatselijkooknogdeeluitmakenvanditpakket.Detopvanditpakket
bevindtzichtussen20en40meter+NAP.Dediktevarieertvan70tot90
meter.kD=1000-3000mZ/d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Ditpakketkomtplaatselijk (ziesubregio 30inbijlage 1en 3), inhet
zuidenvanderegiovoorenwordtgevormddoordefijnkorreligeafzettingen
vandeFormatievanKedichem (KE).Detopvanditpakketbevindtzich
tussen45en55meter
-NAP.Dediktevarieertvan0tot10meter,c=0-2500d.
Tweedewatervoerendpakket
Grofkorrelige sedimentenvandeFormatievanHarderwijk (HA),deFormatie
vanKedichem (KE)envanhetHarderwijk/Kedichempakket (HA/KE)vormendeze
laag.De topvanditpakketbevindtzichtussen50en60meter -NAP.De
diktevarieertvan55tot90meter.kD=2000 -4000mZ/d.
Tweede slecht-doorlatendpakket
DitwordtgevormddoordefijnkorreligeafzettingenvandeFormatievan
Tegelen (TE).Detopvanditpakketbevindtzichtussen110en140meterNAP.Dediktevarieertvan15tot25meter,c(slecht-doorlatend pakketvan
deFormatiesvanMaas-sluis (MS)enTegelen (TE)samen)=5000 ->10000d.
Derdewatervoerendpakket
Grofkorrelige afzettingenvandeFormatievanTegelen (TE)en/ofde
FormatievanMaassluis (MS)vormenditpakket.Ditpakket isplaatselijk
afwezig (ziebijlage 3). Detopvanditpakketbevindtzichtussen130en
165meter -NAP.Dediktevarieertvan0tot15meter.
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Derde slecht-doorlatend pakket
Dit pakket bestaat uit fijnkorreligmateriaal van de Formatie van Maassluis
(MS). Dit pakket ismogelijk plaatselijk afwezig (ziebijlage 4d).De top
van dit pakket bevindt zich tussen 140 en 180meter -NAP.De dikte varieert
van 15 tot 25 meter, c (slecht-doorlatend pakket van de Formaties van
Maassluis (MS)enTegelen (TE) samen)= 5000 ->10000 d.
Vierde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingen van de Formatie vanMaassluis (MS)envan de
Formatie van Oosterhout (00)vormen ditpakket, dat onder de gehele stuwwal
aanwezig is.De top van dit pakketbevindt zich tussen 160 en 190meterNAP. De dikte is om ennabij de 90meter. kD - 600 -800m2/d.
Hydrogeologische basis
Dehydrogeologische basis onder de stuwwal bevindt zich inhet algemeen in
de Formatie van Oosterhout (00).Inhet zuiden ligt de hydrogeologische
basis stratigrafisch ietshoger, ongeveer op de grens van de Formatie van
Oosterhout (00)met de Formatie van Breda (BR).Dehydrogeologische basis
bevindt zich tussen 225 en 265 meter -NAP.

Subregionummers met geselecteerde boringen en code (zie bijl. 1)
subregionummer
29
30

boornummer

code

32H190
32H195

Gb,0R,Gs,t/m
Gb,0R,Gs,k,t/m

5.3.6. Stuwwal Ede (Gb.E; zie ook deel 2)
Subregionummers: 31,32 (ziebijlage 1)
Eerste watervoerend pakket
Het pakket bestaat uit fijnkorrelige tot zeer grofkorrelige gestuwde
afzettingen (GG).Boven deze gestuwde afzettingen komt plaatselijk nog
hellingmateriaal van de Formatie van Drente (DR7)en/of Twente (TW5)voor.
Onder de gestuwde afzettingen maakt grofkorrelig sediment van de Formatie
Urk (UR) en/of Sterksel (ST)deel uitvan dit pakket. Grofkorrelig sediment
van de top van de Formatie vanKedichem en/ofvan de top van het
Harderwijk/Kedichem pakket kan plaatselijk ook nog deel uitmaken van dit
pakket. De top van dit pakket bevindt zich tussen 15 en40meter +NAP. De
dikte varieert van 30 tot 90meter. kD = 2000 -5000m2/d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Dit pakket wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie
van Kedichem (KE).Inhet noorden (subregio 31) is dit pakket plaatselijk
afwezig (ziebijlage 3 ) .De top van dit pakket bevindt zich tussen 20 en 50
meter -NAP. De dikte varieert van 0 tot 20meter, c= 0 ->5000 d.
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Tweede watervoerend pakket
Grofkorrelige sedimenten van de Formatie vanHarderwijk (HA),de Formatie
van Kedichem (KE)envanhet Harderwijk/Kedichempakket (HA/KE)vormen deze
laag. De top van ditpakket bevindt zich tussen40 en 60meter -NAP. De
dikte varieert van 20 tot 60meter.kD = 1500 -5000m2/d.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie van
Tegelen (TE).De topvan dit pakketbevindt zich tussen 70 en 110 meter
-NAP. De dikte varieert van 10 tot 20meter. c(slecht-doorlatend pakket van
de Formaties vanMaassluis (MS)enTegelen (TE)samen)= 2000 -10000 d.
Derde watervoerend pakket
Het gaat hier om grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Tegelen (TE)
en/of de Formatie vanMaassluis (MS).Ditpakket isplaatselijk afwezig
(ziebijlage 3 ) .De topvan dit pakketbevindt zich tussen 85 en 130
meter -NAP. De diktevarieert van 10 tot 30meter.kD = 1500 -2000 m2/d.
Derde slecht-doorlatend pakket
Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Maassluis
(MS). Dit pakket isplaatselijk afwezig (ziebijlage 3 ) .De topvan dit
pakket bevindt zich tussen 115 en 145meter -NAP.De dikte varieert van 0
tot 20meter. c(slecht-doorlatend pakket van de Formaties van Maassluis
(MS) en Tegelen (TE)samen)- 2000 -10000 d.
Vierde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingen van de Formatie vanMaassluis (MS) envan de
Formatie van Oosterhout (00)vormen dit pakket, dat onder de gehele stuwwal
aanwezig is.De topvan dit pakket bevindt zich tussen 125 en 160 meter
-NAP. De dikte is om ennabij de 70meter. kD = 500 -700m2/d.
Hydrogeologische basis
De hydrogeologische basis bevindt zich ongeveer op de grens van de Formatie
van Oosterhout (00)met de Formatie van Breda (BR).De hydrogeologische
basis bevindt zich tussen 100 en 250meter -NAP.
Subregionummers met geselecteerde boringen en code (ziebijl.1 ) .
subregionummer

boornummer code

31
32

32H110
32H189

Gb,E,Gs,t/m
Gb.E.Gs,k,t/m
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5.3.7. Stuwwal Utrechtse Heuvelrug (Gb.UH; zie ook deel 2)
subregionummer: 33 (ziebijlage 1)
Eerste watervoerend pakket
Ditwatervoerend pakket bestaat uit fijnkorrelige tot zeer grofkorrelige
gestuwde afzettingen (GG).Boven deze gestuwde afzettingen komt plaatselijk
nog hellingmateriaal van de Formatie van Drente (DR7)en/of Twente (TW5)
voor. Onder de gestuwde afzettingen maakt grofkorrelig sediment van de
Formatie vanUrk (UR)en/of Sterksel (ST)deel uitvan ditpakket.
Grofkorrelig sediment van de topvan de Formatie van Kedichem en/ofvan de
topvan het Harderwijk/Kedichem pakket kan plaatselijk ooknog deel
uitmaken van dit pakket. De topvan dit pakket bevindt zich tussen 15 en 60
meter +NAP. De dikte varieert van 40 tot 90meter. kD = 1000 -3000 m2/d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Dit pakket wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingenvan de Formatie
van Kedichem (KE).De top van ditpakketbevindt zich tussen 20 en 55 meter
-NAP. De dikte varieert van<2 tot 10meter, c= 200 -1000 d.
Tweede watervoerend pakket
Grofkorrelige sedimenten van de Formatie van Harderwijk (HA),de Formatie
van Kedichem (KE) envan het Harderwijk/Kedichem pakket (HA/KE)vormen deze
laag. De top van dit pakket bevindt zich tussen 25 en 65meter -NAP. De
dikte varieert tussen 35 en 55meter.kD - 1000 -3000 m 2 /d.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie van
Tegelen (TE).De topvan dit pakket bevindt zich tussen 65 en 85 meterNAP. De dikte is ongeveer 15 â 20meter. c(slecht-doorlatend pakket van de
Formaties van Maassluis (MS)enTegelen (TE)samen)= 2000 -5000 d.
Derde watervoerend pakket
Het gaat hier om grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Tegelen (TE)
en/of de Formatie vanMaassluis (MS).De top van dit pakket bevindt zich
rondom 95 meter -NAP. De dikte is om ennabij de 50meter.kD = 1500 -2000
m2/d.
Derde slecht-doorlatend pakket
Het pakket bestaat uit fijnkorreligmateriaal van de Formatie van Maassluis
(MS). Dit pakket kanplaatselijk afwezig zijn. De top van dit pakket
bevindt zich rondom 115 meter -NAP.De dikte varieert van<10 tot 15meter.
c(slecht-doorlatend pakket van de Formaties van Maassluis (MS)en Tegelen
(TE) samen)= 2000 -5000 d.
Vierde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingenvan de Formatie van Maassluis (MS)envan de
Formatie van Oosterhout (00)vormen ditpakket. De top van dit pakket
bevindt zich tussen 125 en 130m -NAP.De dikte is om ennabij de 70meter.
kD - 400 -600 m2/d.
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Hydrogeologische basis
Dehydrogeologische basis bevindt zich rond de grensvan de Formatie van
Oosterhout (00)met de Formatie van Breda (BR).Dehydrogeologische basis
ligt tussen 130 en 200meter -NAP.

Subregionummer met geselecteerde boring en code (ziebijl. 1)
Subregionummer
33

5.4.

boornummer

code

39E185

Gb.UH.Gs,k,t/m

De gebieden met fluvioglaciale bedekking aan de oppervlakte (FG)

5.4.1. Inleiding
Deze gebieden worden gekenmerkt door fluvioglaciale afzettingen uit het
Saalien (DR7). Dehydrogeologie vertoont grote overeenkomsten met de
gebieden met gestuwde afzettingen aanhet oppervlak. Hetverschil met deze
gebieden zit inde geologie enhet reliëf. De gebieden liggen aan de randen
van de relatief hooggelegen gestuwde afzettingen ende reliëfverschillen
zijn niet groot. Op sommige plaatsen liggen de fluvioglaciale afzettingen
direct op ongestuwd preglaciaal materiaal.Vijfverschillende regio's
worden onderscheiden. Per regio wordt de algemene hydrogeologische
laagopbouw behandeld. Van elke subregio wordt dehydrogeologische opbouw
weergegeven aan dehand van een code en één ofmeerdere geselecteerde
boringen.

5.4.2. Fluvioglaciaal Utrechtse Heuvelrug (Fg.UH; zie ook deel 2)
Subregionummers: 34 (ziebijlage 1)
Tot deze regio behoren ook twee kleine gebieden,bij Veenendaal en
Emminkhuizen, met gestuwd materiaal aan de oppervlakte. Deze regio's zijn
teklein om als aparte regio's tebeschouwen.
Eerste watervoerend pakket
Dit watervoerend pakket bestaat uit grofkorrelige afzettingen die behoren
tot de Formaties vanTwente (TW), Drente (DR),Urk (UR)en/of Sterksel (ST)
en tot de gestuwde formaties (GG).Grofkorrelig sedimentvan de top van de
Formatie van Kedichem en/ofvan de topvanhetHarderwijk/Kedichem pakket
kan plaatselijk ook nog deel uitmaken van dit pakket. De topvan dit pakket
bevindt zich tussen 5en 15meter +NAP. De diktevarieert van 35 tot 65
meter. kD = 500 -2000m2/d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Dit pakket wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie
van Kedichem (KE). Dit pakket kan plaatselijk afwezig zijn. De top van dit
pakket bevindt zich tussen 25 en 60meter -NAP.De diktevarieert van 5 tot
15meter, c= 200 -2500 d.
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Tweede watervoerend pakket
Grofkorrelige sedimenten van de Formatie van Harderwijk (HA),de Formatie
van Kedichem (KE) envanhet Harderwijk/Kedichem pakket (HA/KE)vormen deze
laag. De top van dit pakket bevindt zich tussen 30 en 65meter -NAP.De
dikte varieert van 10 tot 50meter.kD = 500 -3000 m 2 /d.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie van
Tegelen (TE).De top van dit pakketbevindt zich tussen 70 en 80meterNAP. De dikte is om ennabij de 15meter. c(slecht-doorlatend pakket van de
Formaties vanMaassluis (MS)enTegelen (TE)samen)- 2000 -5000 d.
Derde watervoerend pakket
Het gaat hier om grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Tegelen (TE)
en/of de Formatie vanMaassluis (MS).De topvan dit pakket bevindt zich
tussen 80 en 90meter -NAP.De dikte is om ennabij de 30meter.
Derde slecht-doorlatend pakket
Het pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Maassluis
(MS). Dit pakket kan plaatselijk afwezig zijn. De topvan dit pakket
bevindt zich tussen 110 en 120meter -NAP.De dikte is om ennabij de 10
meter. c(slecht-doorlatend pakket van de Formaties vanMaassluis (MS) en
Tegelen (TE) samen)- 2000 -5000 d.
Vierde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingen van de Formatie vanMaassluis (MS)envan de
Formatie van Oosterhout (00)vormen ditpakket. De top van dit pakket
bevindt zich tussen 120 en 130meter -NAP.De dikte varieert van 70 tot 80
meter. kD - 400 -600m2/d.
Hydrogeologische basis
Dehydrogeologische basis bevindt zich rond de grens van de Formatie van
Oosterhout (00)met de Formatie van Breda (BR).Dehydrogeologische basis
bevindt zich tussen 140 en 210meter -NAP.
Subregionummer met geselecteerde boringen en code (zie bijl. 1)
subregionummer
34

boornummer

code

39E241
39E132

FG,UH,Gs,k,t/m
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5.4.3 Fluvioglaciaal Wolfheze (Fg.Wo; zie ook deel 2 (wordt daarin
fluvioglaciaal Veluwe genoemd)
Subregionumraer: 35,36,37,38,39 (ziebijlage1 ) .
Eerste watervoerend pakket
Dit watervoerend pakket bestaat uit grofkorrelige afzettingen die behoren
tot de Formaties vanTwente (TW), Drente (DR),Urk (UR)en/of Sterksel (ST)
en tot de gestuwde formaties (GG). Inhet oosten, terhoogte van Arnhem,
kunnen de Formaties vanUrk (UR)en/of Sterksel (ST)afwezig zijn.
Grofkorrelig sediment van de topvan de Formatie vanKedichem en/ofvan de
top van het Harderwijk/Kedichem pakket kanplaatselijk ooknog deel
uitmaken van dit pakket. De topvan ditpakketbevindt zich tussen 15 en45
meter +NAP. De dikte varieert van 45 tot 70meter.kD - 1000 -3000 m 2 /d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Dit pakket wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie
van Kedichem (KE).Inhet noorden isditpakket plaatselijk afwezig (zie
bijlage 3 ) .De top van ditpakket bevindt zich tussen 20 en 35meter -NAP.
De dikte varieert van 0 tot 15meter, c= 0 ->2500 d.
Tweede watervoerend pakket
Grofkorrelige sedimenten van de Formatie van Harderwijk (HA),de Formatie
van Kedichem (KE)envanhet Harderwijk/Kedichempakket (HA/KE)vormen deze
laag. De top van dit pakket bevindt zich tussen 35en45 meter -NAP. De
dikte varieert van 30 tot 60meter. kD = 1000 -3000m2/d.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingenvan de Formatie van
Tegelen (TE).Plaatselijk is deze laag afwezig (ziebijlage 3 ) .De top van
dit pakket bevindt zich tussen 65 en 105meter -NAP.De dikte varieert van
0 tot 30meter. c(slecht-doorlatend pakketvan de Formaties van Maassluis
(MS) en Tegelen (TE)samen)= 250 -10000 d.
Derde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingen van de Formatie vanTegelen (TE)en/of de
Formatie vanMaassluis (MS)vormen ditpakket. Dit pakket kan plaatselijk
afwezig zijn. De top en de dikte vanhet pakket zijn onzeker.
Derde slecht-doorlatend pakket
Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Maassluis
(MS). Dit pakket isplaatselijk afwezig (ziebijlage 3 ) .De top en de dikte
van het pakket zijn onzeker. c(slecht-doorlatend pakket van de Formaties
van Maassluis (MS)enTegelen (TE)samen)= 250 -10000 d.
Vierde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingen van de Formatie vanMaassluis (MS)envan de
Formatie van Oosterhout (00)vormen dit pakket, dat onder de gehele regio
aanwezig is.De top en de diktevanhet pakket zijn onzeker. kD = 500 -700
m2/d.
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Hydrogeologische basis
Dehydrogeologische basis bevindt rond de grensvan de Formatie van
Oosterhout (00)met de Formatie van Breda (BR).Dehydrogeologische basis
bevindt zich tussen 175 en 225 meter -NAP.

Subregionummers met geselecteerde boringen en code
(ziebijl. 1)

subreeionummer
35
36
37
38
39

boornummer

code

40A245
40A401
32H191
33D133
33D134

Fg,Wo,0n,k,t/m
Fg,Wo,Gs,k,t/m
Fg,Wo,Gs,k,t/m
Fg,Wo,Gs,t/m
Fg,Wo,Gs,k

5.4.4 Fluvioglaciaal Arnhem (Fg.Ar; zie ook deel 2 (wordt daarinRivieren,
breukgebied 1 genoemd)
Subregionummer: 40 (ziebijlage 1)
Deklaag
De deklaag bestaat uit de fijnkorrelige enkleiïge afzettingen van de
Betuwe Formatie (BE).Deze deklaag is slechts plaatselijk aanwezig (zie
bijlage 2 ) .De top van de deklaag bevindt zich tussen 5 en 10meter +NAP.
De dikte varieert van 0 tot 5meter, c=< 250 d.
Eerste watervoerend pakket
Ditwatervoerend pakket bestaat uit grofkorrelige afzettingen die behoren
tot de Formaties van Twente (TW), Drente (DR)en tot de gestuwde formaties
(GG).De top van dit pakket bevindt zich tussen 2,5 en 20meter +NAP. De
dikte varieert van 20 tot 40 meter.kD = 500 -3000 m 2 /d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Dit pakket wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie
van Kedichem (KE).De top van dit pakket bevindt zich tussen 15 en 25 meter
-NAP. De dikte varieert van 5tot 20meter, c= 1000 -> 2500 d.
Tweede watervoerend pakket
Grofkorrelige sedimenten van de Formatie van Harderwijk (HA),de Formatie
vanKedichem (KE)envanhet Harderwijk/Kedichem pakket (HA/KE)vormen deze
laag. De top van dit pakket bevindt zich tussen 25 en 35meter -NAP. De
dikte is om ennabij de 50meter.kD = 1000 -2700 m 2 /d.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie van
Tegelen (TE).Dit pakket iswaarschijnlijk grotendeels afwezig onder deze
regio (zie bijlage 3 ) .De topvan dit pakket bevindt zich tussen 70 en 80
meter -NAP. De dikte (0à 30meter)vanhet pakket is onzeker. c(slechtdoorlatend pakket van de Formaties vanMaassluis (MS) enTegelen (TE)
samen) = 250 -2500 d.
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Derde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingenvan de Formatie van Tegelen (TE)envan de
Formatie van Maassluis (MS)vormen ditpakket. De top en de dikte van het
pakket zijn onzeker. kD = 1500 -2000m2/d.
Derde slecht-doorlatend pakket
Dit pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Maassluis
(MS). Dit pakket kanplaatselijk afwezig zijn. De top ende dikte van het
pakket zijn onzeker. c(slecht-doorlatend pakketvan de Formaties van
Maassluis (MS)en Tegelen (TE)samen- 250 -2500 d.
Vierde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingenvan de Formatie vanMaassluis (MS)envan de
Formatie van Oosterhout (00)vormen ditpakket, dat onder de gehele regio
aanwezig is.De top en de dikte vanhet pakket zijn onzeker. kD = 500 -600
m2/d.
Hydrogeologische basis
Dehydrogeologische basis bevindt rond de grensvan de Formatie van
Oosterhout (00)met de Formatie van Breda (BR).Dehydrogeologische basis
bevindt zich tussen 150 en 175 meter -NAP.

Subregionummer met geselecteerde boring en code (ziebijl. 1)
subregionummer
40

boornummer

code

40B254

Fg,Ar,Gs,k,t/m

5.4.5 Fluvioglaciaal Rheden (Fg.Rh; zie ook deel 2 (wordt daarin Rivieren,
breukgebied 1genoemd) en 1 (wordt daarin ondergrondse uitloper van
de Veluwe stuwwal genoemd).
Subregionummers: 41,42 (ziebijlage 1)
Deklaag
De deklaag bestaat uit de fijnkorrelige enkleiige afzettingen van de
Betuwe Formatie (BE).Deze deklaag kanplaatselijk afwezig zijn. De top van
de deklaag bevindt zich tussen 5en 10meter +NAP. De dikte varieert van 0
tot 5meter, c= <250 d.
Eerste watervoerend pakket
Dit watervoerend pakket bestaat uit grofkorrelig materiaal van de Formaties
van Twente (TW)Kreftenheye (KR),Drente (DR7)en gestuwde formaties(GG).
De Formatie van Drente (DR) is insubregio 41 afwezig. Mogelijk is deze
formatie hier geërodeerd door fluviatiele activiteiten tijdens de afzetting
van de Formatie van Kreftenheye (KR).Plaatselijk komt fijnkorrelig
materiaal voor (ziebijlage 2)uit de Formatie van Kreftenheye (Eemien,
KREE). De top hiervanbevindt zich tussen 0 en 2,5 meter -NAP en de dikte
varieert tussen 0 en 5meter (c= 0 -250 d).
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De top van ditpakket bevindt zich tussen 5en 15meter +NAP. De dikte
varieert van 70 tot 90meter. kD = 200 -2000 m 2 /d.
Eerste slecht-doorlatend pakket
Dit pakket wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie
vanKedichem (KE).Dit pakket is alleen inhet uiterste westen aanwezig
(ziebijlage 3 ) .De top van ditpakketbevindt zich tussen 60 en 70 meter
-NAP. De dikte varieert van 0 tot 10meter, c= 0 -2500 d.
Tweede watervoerend pakket
Grofkorrelige sedimenten van de Formatie van Harderwijk (HA),de Formatie
van Kedichem (KE)envanhet Harderwijk/Kedichem pakket (HA/KE)vormen deze
laag. Ook ditpakket komt alleen inhet uiterste westenvoor (nabij
Rheden). De top van dit pakketbevindt zich tussen 60 en 75meter -NAP.De
dikte varieert van 0 tot 10meter.kD - 0 -3000 m 2 /d.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingen van de Formatie van
Tegelen (TE).Dit pakket ontbreekt mogelijk inhet oostelijk deel van de
regio (ziebijlage 3 ) .De topvan ditpakket bevindt zich tussen 60 en 80
meter -NAP. De dikte varieert van 0 tot 15meter.
Derde watervoerend pakket
Het gaat hier om grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Tegelen (TE)
en/of de Formatie vanMaassluis (MS).De top en de dikte vanhet pakket
zijn onzeker.
Derde slecht-doorlatend pakket
Het pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Maassluis
(MS). Dit pakket is plaatselijk afwezig. De top en de dikte vanhet pakket
zijn onzeker.
Vierde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingenvan de Formatie vanMaassluis (MS)envan de
Formatie van Oosterhout (00)vormen dit pakket. De top ende dikte van het
pakket zijn onzeker.
Hydrogeologische basis
Dehydrogeologische basis bevindt zich rond de grens van de Formatie van
Oosterhout (00)met de Formatie van Breda (BR).Dehydrogeologische basis
bevindt zich tussen 125 en 150meter -NAP.
Subregionummer met geselecteerde boringen en code (zie bijl.1 ) .
subregionummer

boornummer

code

41
42

40E22
40E157

Fg,Rh,Gs,e,t/m
Fg,Rh,Gs,t/m
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5.4.6 FluvioglaciaalNoord-Veluwe(Fg.NV)
Subregionummers:43,44,45,46,47 (ziebijlage1).
Deklaag
Dedeklaagbestaatuitdefijnkorreligeenkleiigeafzettingenvande
Westland Formatie (WE).Dezedeklaagkomtalleeninhetnoordenvande
regiovoor (ziebijlage 2). Detopvandedeklaagbevindtzichtussen5
meter+NAPen2,5meter -NAP.Dediktevarieertvan0tot5meter,
c=<250d.
Eerstewatervoerendpakket
Ditwatervoerendpakketbestaatuitgrofkorrelige afzettingendiebehoren
totdeFormatiesvanTwente (TW)enKreftenheye(KR).
Plaatselijkkanditpakketafwezigzijn.Detopvanditpakketbevindtzich
tussen40meter+NAPen7,5meter -NAP.Dediktevarieertvan0tot25
meter.kD=0-200m2/d.
Eerste slecht-doorlatendpakket
DitpakketvanEemienouderdom,datslechtsplaatselijkvoorkomt (zie
bijlage 2), bestaatuitfijnkorreligmateriaalvandeFormatieAsten (AS)
en/ofdeEemFormatie (EE).Detopvanditpakketbevindtzichtussen7,5
en15meter -NAP.Dediktevarieertvan0tot15meter,c=0-500d.
Tweedewatervoerendpakket
DitwatervoerendpakketbestaatuitgrofkorreligmateriaalvandeFormaties
vanDrente (DR7),Urk (UR),Sterksel (ST),Harderwijk (HA),engestuwde
formaties (GG).DeformatiesvanUrk (UR)enSterksel (ST)komen
waarschijnlijk alleeninhetwestelijkdeelvanderegiovoor (tenwesten
vandelijnKootwijk-Elburg).PlaatselijkkanookhetHarderwijk/Kedichem
pakket (HA/KE)deeluitmakenvanditwatervoerendpakket.Aandebasisvan
deFormatievanDrente (DR)komtindesubregio's44en45eendunnelaag
keileem (DR6)voor (ziebijlage 2). Dezelaagvormtgeenapartslechtdoorlatendpakket.Detopvanditpakketbevindtzichtussen40meter+NAP
en30meter -NAP.Dediktevarieertvan75tot215meter.kD-3000-8000
m2/d.
Tweede slecht-doorlatendpakket
DitwordtgevormddoordefijnkorreligeafzettingenvandeFormatievan
Tegelen (TE).Detopvanditpakketbevindtzichtussen80en240meterNAP.Dediktevarieertvan5tot30meter,c(slecht-doorlatendpakketvan
deFormatiesvanMaassluis (MS)enTegelen (TE)samen)-5000 ->10000d.
Derdewatervoerendpakket
HetgaathieromgrofkorreligeafzettingenvandeFormatievanTegelen (TE)
en/ofdeFormatievanMaassluis (MS).Hetpakketisafwezig inhet
noordelijkdeelvanderegio (tennoordenvandestuwwalVeluweende
stuwwalGarderen/Kootwijk).Detopendediktevanhetpakketzijnonzeker.
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Derdeslecht-doorlatendpakket
HetpakketbestaatuitfijnkorreligmateriaalvandeFormatievanMaassluis
(MS).Plaatselijkkanditpakketafwezigzijn.Detopvanditpakket
bevindtzichtussen125en260meter -NAP.Dediktevarieertvan0tot30
meter.c(slecht-doorlatendpakketvandeFormatiesvanMaassluis (MS)en
Tegelen (TE)samen)=5000->10000d.
Vierdewatervoerendpakket
Grofkorrelige afzettingenvandeFormatievanMaassluis (MS)envande
FormatievanOosterhout (00)vormenditpakket.Inhetoostelijkdeelvan
ditpakket.Detopvanditpakketbevindtzichtussen125en280meterNAP.Dediktevarieertvan25tot80meter.kD=700-1000m2/d.
Hydrogeologischebasis
Dehydrogeologischebasisbevindtzichvoornamelijk indeFormatievan
Oosterhout (00).Inhetoosten (indebuurtvanZwolle)ligtdezeechter
stratigrafischhoger,indeFormatievanMaassluis (MS).Dehydrogeologischebasisbevindtzichtussen150en375meter-NAP.
Subregionummersmetgeselecteerdeboringenencode (ziebijl.1)
subregionummer

boornummer

code

43

26H36
33A138
27A178
21G502
26H42
27A49
21D101
27A35

Fg,NV,Gs,t/m

44
45
46
47

Fg,NV,Gs,d,t/m
Fg.NV.Gs,d,t/m
Fg,NV,0n,e (plaatselijk),t/m
Fg.NV.On,e,t/m

5.4.7.Fluvioglaciaal Elburg (Fg.El)
Subregionummer:48 (ziebijlage1)
Deklaag
Dedeklaagbestaatuitdefijnkorreligeenkleiigeafzettingenvande
WestlandFormatie (WE).Dezedeklaagiszeerplaatselijkafwezig (zie
bijlage 2).Detopvandedeklaagbevindtzichtussen2,5meter+NAPen2,5
meter -NAP.Dediktevarieertvan0tot5meter,c=<500d.
Eerstewatervoerendpakket
Ditwatervoerendpakketbestaatuitgrofkorrelige afzettingendiebehoren
totdeFormatiesvanTwente (TW)enKreftenheye (KR).Detopvanditpakket
bevindtzichtussen2,5meter+NAPen7,5meter -NAP.Dediktevarieertvan
10tot15meter.kD=100-200m2/d.
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Eerste slecht-doorlatend pakket
Dit pakket van Eemien ouderdombestaat uit fijnkorreligmateriaal van de
Formatie vanAsten (AS)en/of de Eem Formatie (EE).Plaatselijk kan dit
pakket afwezig zijn. De topvan ditpakketbevindt zich tussen 10 en 15
meter -NAP. De diktevarieertvan 0 tot 15meter, c= <250d.
Tweede watervoerend pakket
Dit watervoerend pakket bestaat uit grofkorrelig materiaal van de Formaties
van Drente (DR7)enHarderwijk (HA).De topvan ditpakketbevindt zich
tussen 10 en 30meter -NAP.De dikte varieert van 110 tot 150meter.
kD = 5000 -8000m2/d.
Tweede slecht-doorlatend pakket
Dit wordt gevormd door de fijnkorrelige afzettingenvan de Formatie van
Tegelen (TE).De topvan ditpakketbevindt zich tussen 140 en 160meterNAP. De dikte van dit pakket isonzeker. c(slecht-doorlatend pakket van de
Formaties vanMaassluis (MS)enTegelen (TE)samen)= 5000 ->10000 d.
Derde watervoerend pakket
Het gaat hier om grofkorrelige afzettingen van de Formatie van Tegelen (TE)
en/of de Formatie vanMaassluis (MS).Dit pakket isniet aangetoond en is
mogelijk inzijn geheel afwezig. De top ende diktevanhetpakket zijn
onzeker.
Derde slecht-doorlatend pakket
Het pakket bestaat uit fijnkorrelig materiaal van de Formatie van Maassluis
(MS). De top en de dikte vanhet pakket zijn onzeker. c(slecht-doorlatend
pakket van de Formaties vanMaassluis (MS)enTegelen (TE)samen)= 5000>10000 d.
Vierde watervoerend pakket
Grofkorrelige afzettingenvan de Formatie vanMaassluis (MS).De formatie
van Oosterhout (00)maakt mogelijk geen deel uitvan ditpakket. De top en
de dikte vanhet pakket zijn onzeker. kD = 500 -700m 2 /d.
Hydrogeologische basis
Dehydrogeologische basis bevindt zich rond de grens van de Formatie van
Maassluis (MS)met de Formatie van Oosterhout (00).De hydrogeologische
basis bevindt zich tussen 225 en 275meter -NAP.

Subregionummer met geselecteerde boring en code (ziebijl. 1)
subregionummer
48

boornummer

code

21C52

Fg,El,On,e,t/m
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6.

SAMENVATTING

HetgebiedvandeGelderseValleiendeVeluweisinhydrogeologische
regio's onderverdeeld.Deonderverdeling isindeeersteplaatsgebaseerd
opdegeologische opbouw,endientengevolge ookopdehydrogeologische
opbouw.Perregio isdealgemenehydrogeologische laagopbouwbeschreven.
Hetgaathierbij omhetaantal,dedikte,delithologie endedoorlatendheidvandewatervoerende endescheidendeslecht-doorlatendepakketten.
Deregio'szijnophunbeurtvaakonderverdeeld insubregio's.De
onderverdeling isgebaseerdophydrogeologischevariatiesbinnende
regio's.Vanelkesubregiowordtdehydrogeologische opbouwweergegevenaan
dehandvaneencodeenéénofmeerderegeselecteerdeboringen.De
hydrogeologische opbouwvandegeselecteerdeboring(en)isrepresentief
voordesubregiowaarbinnendezeboring(en)genomenis (zijn).
Hetrapportgeefteenoverzichtvandeglobalegeologischeen
hydrogeologische opbouwvandeGelderseValleiendeVeluwe.
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BIJLAGE 5OVERZICHTVANDEBOVENTERIAIREENKWARTAIREFORMATIESIN
NEDERLAND,GEORDENDNAAROUDERDOM,GLOBALEGEOGRAFISCHELIGGING
ENAARDVANHETAFZETTINGSMILIEU.
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BIJLAGE 6GEOLOGISCHE FORMATIES ENHUN AFKORTINGEN
NN = Onbekend
Holoceen:
AA = Anthropogeen
BE = Betuwe Formatie
KO = Formatie van Kootwijk
SI = Formatie van Singraven
WE =Westland Formatie
Pleistoceen:
TW = Formatie van Twente
TW3 = dekzand
TW4= fluvioperiglaciale afzettingen
TW5 = hellingafzettingen
KR « Formatie van Kreftenheye
KREE = Formatie van Kreftenheye van Eemien ouderdom
EE= Eem Formatie
AS = Formatie van Asten
DR = Formatie van Drente
DR6 = keileem, grondmorene
DR7 = fluvioglaciaal
DR8 = lacustroglaciaal
UR = Formatie van Urk
ST = Formatie van Sterksel
EN = Formatie van Enschede
KE = Formatie van Kedichem
HA = Formatie van Harderwijk
HA/KE = Harderwijk/Kedicherapakket
TE = Formatie van Tegelen
MS = Formatie van Maassluis
GG of ..XX= Gestuwde afzettingen
Tertiair:
00 = Formatie van Oosterhout
BR = Formatie van Breda
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BIJLAGE 8 SUBREGIONUMMERS MET GESELECTEERDE BORINGEN EN CODE
Subregionummer

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

boornummers
26D42
32G127
39E129
32B258
32E58
39F298
32G100
26G81
39F305
32F34
32H109
32F30
32H107
33A67
33C4
40B351
40B352
40E75
40E162
27E220
33G222
33E250
33E102
33E190
40E128
27C40
27A136
27A58
27B123
32F113
27B155
33A192
33D135
33D168
40B128
40A336
26H82
32H190
32H195
32H110
32H189
39E185
39E241
39E132
40A245
40A401
32H191
33D133
33D134
40B254
40E22

code
Be,GV,On,e/d,t/m
Be,GV,On,e,d,t/m

Be
Be
Be
Be
Be

GV,On,e,d,k,t/m
GV,On,e,d,k,t/m
GV,Gs,d,t/m
GV,Gs,d,k,t/m
Ot,On,e,d,t/m

Be Ot,Gs,d,t/m
Be Ot,On,e,t/m
Be Ot,On,d,t/m
Be Va,Gs,e,d,k,t/m
Be Va,Gs,d,k,t/m
Be K,Gs,d,t/m?
Be IJ,On,d,t/m
Be IJ,On,e,d,t/m
Be
Be
Be
de
Be
Be
Be
Be
Gb
Gb

IJ,On,e,d,
IJ,On,d
IJ,On,d (plaatsboringvalt buiten
kaartenvanbijlage 1, 2en 3)
LB,Gs,d,t/m
01,On,e,d,t/m
01,On,d,t/m
01,On,e,d,t/m
GK,Gs,t/m
Ve,Gs,t/m

Gb,Ve,Gs,k,t/m
Gb,Ve,Gs,k
Gb,Ve,Gs,k,t/m
Gb,St,Gs,t/m
Gb,0R,Gs,t/m
Gb,0R,Gs,k,t/m
Gb,E,Gs,t/m
Gb,E,Gs,k,t/m
Gb,UH,Gs,k,t/m
Fg,UH,Gs,k,t/m
Fg,Wo,0n,k,t/m
Fg,Wo,Gs,k,t/m
Fg,Wo,Gs,k,t/m
Fg,Wo,Gs,t/m
Fg,Wo,Gs,k
Fg,Ar,Gs,k,t/m
Fg,Rh,Gs,e,t/m
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VERVOLG BIJLAGE8
42
43

44
45
46
47
48

40E157
26H36
33A138
27A178
21G502
26H42
27
A49
21D101
27
A35
21C52

Fg,Rh,Gs,t/ra
Fg,NV,Gs,t/m

Fg,NV,Gs,d,t/m
Fg,NV,Gs,d,t/m
Fg,NV,On,e(plaatselijk),t/m
Fg,NV,On,e,t/m
Fg,El,On,e,t/m

legenda hydrogeologische codes
Be.GV =
Be.Ot =
Be,Va =
Be,K =
Be,IJ =
Be.LB =
Be,01 =
Gb,GK =
Gb,Ve Gb.St =
Gb.OR =
Gb,E =
Gb.UH =
Fg.UH Fg.Wo =
Fg,Ar =
Fg.Rh =
Fg.NV =
Fg.El =
Gs
On
e
=
d
e/d

k
t/m

bekken van de Gelders Vallei
bekkenvan Otterloo
bekken van Valburg
bekken van Kranenburg
IJsseldal
bekken van de Leuvenumse Beek
bekken van Oldebroek
stuwwal Garderen/Kootwijk
stuwwal Veluwe
stuwwal de Stakenberg
stuwwal Oud-Reemst
stuwwal Ede
stuwwal Utrechtse Heuvelrug
Fluvioglaciaal Utrechtse Heuvelrug
Fluvioglaciaal Wolfheze
Fluvioglaciaal Arnhem
Fluvioglaciaal Rheden
Fluvioglaciaal Noord-Veluwe
Fluvioglaciaal Elburg
gestuwd
ongestuwd
slecht-doorlatende laagvan Eemien ouderdom
slecht-doorlatende laag uit de Formatie van Drente
(DR6 en/of Dr8)
slecht-doorlatende laagvan Eemien ouderdom en die uit
de Formatie van Drente (DR6 en/of DR8)als éénslechtdoorlatende laag
slecht-doorlatende laaguit de Formatie vanKedichem (KE)
gecombineerde slecht-doorlatende laaguit de Formatie van
Tegelen (TE)en/ofMaassluis (MS)

46

