ACHTERGROND

W M O ZOEKT LOCATIES VOOR ONDERGRONDSE OPSLAGDRINKWATER

Elektromagnetisch veld
tastbodem af
Voorwaterleidingmaatschappijen isinformatie overdebodemopbouwessentieelbijhetnemenvan
beslissingenoverwaterwinningenondergrondseopslagvandrinkwater.Doordat boringenkostbaar
entijdrovendzijn, isvaakslechtsopenkelepuntendergelijkeinformatie beschikbaar.Omineen
gebieddebodemsnelenindetail inkaarttebrengenkandeNanoTEM-techniekwordeningezet: een
niet-destructievegeofysische techniekdievanafhetmaaiveldwordttoegepastvoorkarteringvande
bodemopbouw.HetbednjfT&A brachtmetdezetechniektussendegemeentenOldenzaalenLosser
debodemopbouwtoteendieptevan150meterminusmaaiveldinkaart.Ditresulteerdeineennauwkeurigebepaling vandediepteligging endiktevanverschillendeJormaties,diekunnendienenvoor
ondergrondseopslagvandrinkwater.
Hetbodemonderzoek inTwentevond
plaatsinnovember 1999inopdracht vande
WaterleidingMaatschappij Overijssel.WMO
inventariseert inhetgebied tussen OldenzaalenLosserdemogelijkheden omondergrondsdrinkwater opteslaan.Het onderzoekmoest inzicht verschaffen in het
verloopvandediktevandetwee formaties
diealsbufferopslag dienst kunnen doen:het
zandenkeileemvandeFormatievanDrente
endezandigeVlielandFormatie.
Inafbeelding 1 isdebodemopbouw van
oost-Twenteweergegeven.Bovendezanden
vandeVlielandFormatie(OnderKrijt) zijn
kleienenfijne zandenvandeFormatievan
Dongen afgezet, dievervolgens deelsdoor

Afb.i.
Formatie van Twente
(fijne zanden)
Formatie van Drente
(keileem, zand)
Formatie van Dongen
(klei,fijne zanden)

Vlieland formatie
(zandsteen, schalie)

ü

Nedersaksen Groep
(schalie)

48

H7O

10-2002

landijs totstuwwallenzijn opgestuwd.
Bovendezeformatie bevindenzichkeileem
(FormatievanDrente)enfijne zanden (FormatievanTwente).

Geofysische onderzoekstechniek
DeNanoTEM-techniek, dieindit onderzoekistoegepastomdeondergrond inbeeld
tebrengen, isgebaseerd opde voorplanting
vanelektromagnetische veldenindeondergrond.Demeetmethode wordtookwelelektromagnetisch sonderengenoemd enis
gevoeligvoorveranderingen in elektrische
weerstandindeondergrond. Doordat verschillende(geologische) materialen verschillendeelektrische weerstandbezitten,isde
NanoTEM-techniek geschiktvoorzowel
geologischealsgeohydrologische verkenning,karteringvanbepaaldegrondwaterverontreinigingen endetectievan metalen
objecten indeondergrond.

Principe
VooreenNanoTEM-meting wordteen
elektrische stroomdooreenzendspoel,die
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- • secundair elektromagnetisch veld

ophet maaiveldligt,gestuurd.Destroom
dieindezendspoelgaat lopen,wekteen
elektromagnetisch veldop.Ditprimaireveld
verdwijnt indeondergrondenwektopzijn
beurt inductiestromen opinde ondergrond.
Hierbij hangtdesterktevandeopgewekte
stromen afvandeelektrischeweerstand van
hetmateriaalwaarinzewordenopgewekt.
Deinductiestromen wekkenvervolgenseen
secundair elektromagnetisch veldop,datna
zekererijdhetmaaiveld bereikt.Doorde
sterktevanditsecundaire elektromagnetischveldtemeten,komt informatie vrij
overdeverdeling indedieptevandeelektrischeweerstand indeondergrond. Herprincipevandemeting isinafbeelding 2schematisch weergegeven.
Doordatdeverschillende formaties verschillendeelektrischeeigenschappen bezitten,kondenzijmetdeNanoTEM-techniek
inkaartwordengebracht.Doortevensde
beperkt beschikbare boorgegevensuit het
onderzoeksgebied alsijkpunten indeverwerkingvandedata tegebruiken,washet
mogelijk deverschillende formaties inde
data te karakteriseren.

Diepteligging en dikte formaties
Inhetonderzoeksgebied meteentotale
oppervlakte vancirca35vierkante kilometer,
zijn pervierkantekilometer drie sonderingengezet.Iederesonderingbevar informatie
overdeondergrond toteendieptevancirca
150meter minus maaiveld,endaarmeeover
dediepteligging vanendieptetotdeverschillendegeologischeformaties die kunnen
dienen voorondergrondseopslagvan drinkwater.
Voorelkemeringzijn dediktevanen
diepte totdeFormatievanDrenteendeVlielandFormatiebepaald.Doordeze informatie
overhet heleonderzoeksgebied tecombineren,zijn contourkaarten gemaakt vande
onder-enbovengrens vandeFormatievan
DrenteendeVlielandFormatiebinnen het
onderzochtegebied.
Eenvoorbeeldhiervan vormt afbeelding
3,diededieptetotdebasisvandeFormatie
vanDrenteweergeeft. Derodekleuren zijn
representatiefvoorkleinedieptesendegele
kleurenvoorgroteredieptes.Uitde afbeeldingblijkt datoverhetalgemeendezediepte
maximaal25meter minus maaiveld
bedraagt.Binnen het onderzoeksgebied
bevindenzichechterplaatsen waardeze
dieptetoeneemt totcirca50meter minus
maaiveld.

I22

Dieptetotdebasis van
deFormatievanDrente j
inm-mv.
I—1.50

Gemiddelde elektrische
weerstandvan de
FormatievanDrente.
(ohm-meter)
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Zandgehalte vande formaties
Inverband methetdoelvandekartering,
ondergrondsedrinkwateropslag,ishetvan
belangomintekunnen schattenopwelke
plaatsdedesbetreffende formatie daarhet
meestgeschiktvooris.Dematevangeschiktheidvoorbufferopslag vandrinkwateris
afhankelijk vanhetzandgehalte.Zonesmet
eenrelatiefhoogzandgehalte kunnen vervolgensmetmeerdetailworden onderzocht.
Ominzichttekrijgen inhetrelatieve
zandgehalte indeverschillendeformaties kan
deberekendeelektrischeweerstandvande
verschillendeformaties worden onderzocht.
Aangeziendeelektrischeweerstand vanzand
hoger isdandievanklei,betekenteentoenameindeelektrischeweerstand eentoename
vanhetzandgehaltebinnendeformatie.
Omderelatieveverdelingvanzand binnendeFormatievanDrenteendeVlieland
Formatieinkaarttebrengen,zijn contourkaartengemaaktvandegemiddeldeelektrischeweerstand binnendeze formaties.
Afbeelding 4betreft eendergelijke kaartvan
deFormatievanDrente.Metnameinhet
centrum vanhetonderzoeksgebied isde
elektrischeweerstand relatieflaag(lichtblauwekleuren)enzalhetzandgehalte dientengevolgelagerzijn.TenzuidenvanOldenzaal,
tennoordoosten vanLosserenaandewestelijkezijde vanhetonderzoeksgebied isde
elektrischeweerstand relatiefhoog(donkerblauwekleuren)enwordteenhoger zandgehalteindeFormatievanDrenteverwacht.

Dwarsprofielen
Terverduidelijking vande contourkaartenzijn opbasisvandezelfde meetgegevens
dwarsprofielen door het onderzoeksgebied
gemaakt.Hetbovenstedwarsprofiel hieronderlooptvanwestnaaroostoverhet zuiden
vanhetonderzoeksgebied. Het onderste
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dwarsprofiel looptvanwestnaaroostover
het noorden vanhetonderzoeksgebied.De
lichtblauwe kleur representeert deFormatie
vanDrente,derodekleurgeeft hetverloop
vandeVlielandFormatie weer.
Meestopvallend indezeprofielen isdat
deVlielandFotmatienietinhetgehele
onderzoeksgebied voorkomt.Tevenskomt
uit deprofielen duidelijk naarvorendatde
FormatievanDrentebeduidend minder dik
isdandeVlielandFormatie.

Nader onderzoek
Omeendefinitieve locatievoorondergrondseopslagvandrinkwater tebepalen
kannadet onderzoekmetgroter detail
(metingen dichter opelkaar)worden uitgevoerd.Idealeomstandigheden vootdeopslag
vandrinkwater wordengevormd dooreen
zandpakket datwordtomringd door nietdoorlatende lagen.
Omverantwoord uitspraken tedoen
overdegeschiktheid vandeVlieland Formatievoorondergrondse opslagvandrinkwatet
zoudaarom middelseendetailstudie onderzocht kunnen wordenwaardeVlielandFormatiewordt afgesloten door omringende
kleilagenuithetTertiait(aandebovenkant),
enschaliesuitdeNedersaksen groep(aande
onderkant).
OokvoordeFormatievanDrentezou
eenvergelijkbare studieuitgevoerd kunnen
worden.HetverschilmetdeVlielandFormatieisdatdeverwachtediktevanzandlagenindeFormatievanDrentekleineris.
Middelsdetailonderzoek vanbepaaldezones
indezeFormatie,bijvoorbeeld daarwaar
zijn elektrischeweerstand endaarmeehet
zandgehalte relatiefhoogis,kandan worden
onderzocht waarzichbmnendezeFormarie
zandpakketten bevindendiedoor kleilagen
zijn omgeven.

Conclusies
MetdeNanoTEM-techniek kanineen
relatiefkottetijd, vaneengrooronderzoeksgebied dediepegeo(hydro)logische bodemopbouwinkaart wordengebracht.Deze
resultaten kunnen vetvolgensgebruikt wordenindemodelleringvangrondwaterstromenenbijhetbepalenvanplaatsenvoor
ondergrondse bufferopslag van drinkwater.
Hetonderzoek heeft naast informatie over
dediepteligging endiktevan verschillende
formaties geresulteerdingegevensoverhet
zandgehalte binnen deverschillende formaties.Opgrond vandezeinformatie kaneen
meerverantwoordebeslissingomtrent de
ondergrondse opslagvandrinkwater inhet
onderzochregebied wordengenomen, f
HarmJanssen (T&ASurveyBV)
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