R A P P O R T I N Z A K E E E N GE O - E L E K T R ISCH O N D E R Z O E K
IN W E S T E L I J K NOORD - B R AB ANT

Auteur

: D r s . J . Csonka

Opdrachtgever: D i r e c t i e Waterhuishouding en Waterbeweging van R i j k s w a t e r s t a a t
Rapport no.

: 42

Datum

:december1969

Jf/ ^7-2
DIENST GRONDWATERVERKENNING TNO
AFDELING GEOFYSISCH ONDERZOEK
DELFT

- 1 I N H O U D
I.

biz.

INLEIDING

II.

2

DEGEO-ELEKTRISCHEMETHODE

4

A. Principe
B. Interpretatiedermeetkrommen
C. Paktoren,welkedespecifiekeelektrischeweerstandvan

4
5

eenformatiebepalen
III.

7

DEGEOHYDROLOGISCHEGESTELDHEIDVANHETGEBIED
A.

Stratigrafischeindeling

B.

Geohydrologischebetekenisderafzettingen

11
11
13

C. GegevensoverhetCl*-gehalteendehardheidvanhet
grondwater
IV,

15

HETUITGEVOERDEGEO-ELEKTRISCHEONDERZOEK

18

A. Beschrijvingdermetingen
B. Toelichtingbijdeinterpretatie
a.Specifiekeelektrischeweerstandc.q.formatiefaktorder
afzettingen
b.Indelingdermeetkrommenintypen
c.Anisotropie.Correctieopdedieptevandebasislaag
V.

VI.

RESULTATENVANHETONDERZOEK

18
19
19
23

31
34

A. Algemeen
B. Toelichtingbijdekaarten

36

C. Toelichtingbijdeprofielen

40

SAMENVATTING

34

43

LITERATUURLIJST
LIJSTVANBIJLAGEN

44
45

- 2:.

INLEIDING
Inhet kader van een systematisch geo-elektrisch onderzoek van
het hoger gelegen gedeelte vanNederland,werd in opdracht van
deDirectieWaterhuishouding enWaterbeweging vanRijkswaterstaat door deGeofysische Afdeling vandeDienst Grondwaterverkenning TNO (destijdWerkgroep Geo-elektrisch Onderzoek TNO)
inde loopvan 1966eengeo-elektrisch onderzoekuitgevoerd in
hetwestelijke gedeelte vanNoord-West Brabant„ Het onderzochte
gebied bevat het gehele kaartblad 49 Oost endewestelijke
helft vanhet blad 50West,Ter aanvulling van een eerder in
het gebied van Oost-Zeeland enN.W»-Brabantuitgevoerd onderzoek (lit. 1),werd het Z0W= deel (43H)vanblad 43 Oost eveneens aandit onderzoek toegevoegd.
Het onderzoek had tendoel een inzicht teverkrijgen indegeohydrologische gesteldheid van de ondergrond, inhet bijzonder
wat betreft deverdeling van zoet en zout grondwater, alsmede
inhet voorkomen ende samenstelling van devoor dewaterwinningvanbelang zijnde afzettingen.
Het onderzoek omvatte 163metingen.
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Uit eenvoorlopige interpretatie dermetingen is dewenselijkheid van éénofmeer diepe boringen naar vorengekomen, Ineen
schrijven d,d„ 22-4-'68werd aan enige belanghebbenden een
boorvoorstel gedaan ter aanvulling en controle van demeetresultaten» Een enander resulteerde eind 1968ineen ca.320
m diepe boring bijKlundert,waarvan dekosten gezamenlijk
door deDirectieWaterhuishouding enWaterbeweging vanRijkswaterstaat,deDeltadienst vanRijkswaterstaat,deRijks Geologische Dienst,deN.V.WaterleidingMaatschappij "NoordWest-Brabant" endeDienst Grondwaterverkenning TNOwerden
gedragen.
Alvorens verdere boringen teprojecteren,werd injanuari 19^9
eenaanvullend geo-elektrisch onderzoekuitgevoerd tussen Etten
en Zundërt,bevattende 10metingen.Dit onderzoekwierp licht
op enkele inbovenaangehaald schrijven gestelde problemen,
waardoor ineerste instantie konworden afgezienvanhetverrichten vanverdere boringen.

-3Inhetrapport zijneveneens deresultaten vanfysischeboorgatmetingen opgenomenwelke in opdracht vandeN»V.WaterleidingMaatschappij "Noord-Vest-Brahant"werden uitgevoerd.
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DEGEO-ELEKTRISCHEMETHODE
A.

Principe
Het principe van degeo-elektrischemeting kan alsvolgtwordenbeschreven.Erwordenvier elektroden in eenrechte lijn
symmetrisch t.o.v.hetmiddelpunt opgesteld. Doormiddel van
debuitenste elektroden,gelegen opafstand Lvanelkaar,
wordt een stroom Idoor degrond gevoerd, tengevolge waarvan
eenelektrisch veld ontstaat.Daarinwordt tussen de twee
overige elektroden,die een onderlinge afstand ahebben,een
potentiaalverschil^ \ / gemeten.De afstand Lmoet tenminste
driemaal de afstand abedragen.Bij de z.g.Schlumbergerop§ie.lÜïïgjcLieveelalwordt toegepast,wordt telkens de afstand
Lvergroot» Indienhet potentiaalverschil niet meer nauwkeurig
kanworden bepaald danwordt verder gemetenmet eengrotere
waarde vana.
Uitgaande van eenhomogene ondergrond kanuit de Ien JLA V
waarden,gemetenbij eenwillekeurige elektrodenafstand,de
specifieke elektrischeweerstand Rvandegrond berekendworden. Isdebodemuit lagenmet uiteenlopende specifieke elektrischeweerstanden opgebouwd dankrijgt men de z.g. schijnbareweerstand R ,die slechts inenkele gevallen overeenkomt
3.

met de specifiekeweerstand van eenvan die lagen.
Als voorbeeld worden tweehorizontale isotrope lagenmet specifieke elektrische weerstandenR.enR ? voor de bovenste
resp. onderste laaggenomen.Bij een elektrodenafstandwelke
klein ist.o.v.dedikte vandebovenste laag,doorloopt de
stroom bijnauitsluitend deze laag.DegevondenR waarde komt
cl

nagenoeg overeenmetR..Naarmate Lgroterwordt neemt deinvloed vandetweede laag opdegemetenweerstand steedstoe.
Tenslotte groeit deze as^ymptotischnaarR„toe.
Degrootte van de schijnbareweerstand isdus afhankelijk van
de specifieke elektrische weerstanden endediktenvan deafzonderlijke lagen enVande stroomelektrodenafstand. Naarmate
de stroomelektrodenafstand toeneemt dringt de stroom dieper
door indegrond.
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Interpretatiedermeetkrommen.
Degevondenschijnbareweerstandenwordenineengrafiekuitgezettegendehalvestroomelektrodenafstanden,waarbijzij
werdenbepaald.Doordezepuntenwordteenzovloeiendmogelijkelijngetrokken,waardooreenkrommeontstaat,welkekenmerkendisvoorhetverloopmetdedieptevandespecifieke
elektrischeweerstandvandeondergrond.
Deinterpretatievandegemetenkrommengeschiedtdoorzete
vergelijkenmetberekendez.g.standaardkrommen.Bijdeberekeningisuitgegaanvaneenaantalhomogene,isotropelagen,
waarvoorverschillendediktenenelektrischeweerstandenwerdenaangenomen» Uiteentweelagenkrommekunnendediktevande
bovenstelaagalsmedeIL enR_eenduidigbepaaldworden«Voor
drieofmeerlagenmetverschillendeweerstand zijnverschillendeoplossingenmogelijk.(equivalentieprincipe,suppressieprincipe).Hetisdusnoodzakelijkdatmenoveraanvullende
geologischeenhydrologischegegevensvanhetbetrokkengebied
beschikt.Doordemeetkrommen,behorendetoteenbepaaldgebiedmetdezelfdegeologischeenhydrologischegesteldheidonderlingtevergelijken,kunnendeoplossingsmogelijkhedenverderbeperktworden.
Inspecialegevallen,wanneerb.v„eenlagenpakketopgebouwd
isuiteenafwisselingvandunneklei-enzandlagen,da\interpreteertmeneengemiddeldeweerstandvoorhetgehelepakketuitdemeetkromme.Ditpakketisevenwelanisotroop,
doW.z.deweerstandinhorizontaleenvertikalerichtingis
nietdezelfde.Ditheefttotgevolg,datbijdeinterpretatie
metbehulpvanstandaardkrommeneentehogediktevoorde
lagenwordtgevonden.Ermoetduseenkorrektiefactorworden
berekend endezemoetopdegeïnterpreteerde laagdiktenworden
toegepast„
Zoalsuitbovenstaandeblijkt,wordenmeteengeo-elektrisch
onderzoeklagenmetbepaaldeweerstandenendiktengevonden«
Dezelagendienengecorreleerd tewordenmetgeologischeformaties«
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Fig.1 Verband tussen de totale hardheid en het geleidingsvermogen van het
grondwater in het onderzochte gebied
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7Daartoedienttewordennagegaanwelkefaktorendeweerstand
vaneenlaagbepalen.
C. Faktorenwelkedespecifiekeelektrischeweerstandvaneen
formatie"bepalen.
DespecifiekeelektrischeweerstandR_vaneenformatiewordt
bepaalddoorverschillende lithologische enhydrologischefaktoren.DesamenhanghiertussenwordtgegevendoorArchie's
formule.Dezeluidtvooreenverzadigdlagenpakket:
R f =PR£
(1)
waarin
1.Rg,=spec.el.weerstandvandeporiënvloeistof (water)
2.P=formatie-faktor,waarinverschillendefaktorenzijn
verwerkt,o.a,deporositeit,
1.Despecifiekeelektrischeweerstandvanhetporiënwater
wordtbepaalddoorhetaantalioneninoplossing,deionensoortendetemperatuurvanhetwater.Inzeewaterenin
hetporiënwatervanverzilteformaties (verdundzeewater)
kandehoeveelheid Cl'-ionenalsbepalendvoordespec,
el.weerstandwordenbeschouwd.
BijeenlageCl'-concentratievanhetporiënwaterwordthet
geleidingsvermogenhoofdzakelijkdoordieionengroepenbeinvloedwelkebepalend zijnvoordehardheidvanhetwater
(HCO',,Ca ,Mg ).Uitdeanalysenvanwatermonsterskan
daneenempirischekrommewordenopgesteld,welkehetverbandgeefttussenhetgeleidingsvermogenendetotalehardheidvanhetgrondwater.
Pig.1geeftditverbandvoorhetonderhavigeonderzoekgebiedweer.
Hetgeleidingsvermogen,d.i.dereciprokewaardevande
elektrischeweerstandvaneenelektrolytwordtsterkbeinvloeddoordetemperatuur.Inhetlaboratoriumwordthet
geleidingsvermogenbij18Cbepaald,hetgeenafwijktvande
temperatuurvandeondergrond.Voordeomrekeningopbodemtemperatuurkandevolgendeformulewordentoegepast:

R
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VoorNaCl:a=0,0226
Algemeenwordtaangenomen,datop17mdiepteeentemperatuur
van10Cheerstendegeothermischegradient+3C/l00mbedraagt.Inonderstaandetabelzijnaangegevendegrondtemperatuurt,hetverschiltussentemperatuurwatermonster engrondtemperatuur18C-t endebijbehorendekorrektieC,
TABELI,
t

18-t

C

10

8

1,220,_

11
12

7
6

1,187,...
1,156.

13

5

U

4

1,127
1,106

15
16

3
2

17
18

1
0

1,072
1,047„
1,023
1,000

2.DeformatiefaktorFkanberekendwordenuitformule (1)op
dieplaatsen,waardebodemweerstandRfendeweerstand
vanhetgrondwaterR^bekendis.R„kaninsitubepaald
wordend.m.v.eenelektrischeboorgatmeting.Alsgeenresultatenvanboorgatmetingenterbeschikkingstaankanmen
deuitdemeetkrommengeïnterpreteerdeformatieweerstand
gebruiken.Dezeis,zoalseerdervermeld,eengemiddelde
waarde,enkanslechtsbetrouwbaarwordengeachtalshet
betrokkenlagenpakketnagenoeghomogeenisenhetequivalentieprincipegeenrolspeelt»Beschiktmenzowelover
eenboorgatalseenoppervlaktemeting,danvormtdeuitde
boorgatmetingberekendeformatiefaktoreenuitstekendmid-

,\.S
n

-9del om de interpretatie van de oppervlaktemeting nauwkeuriger temaken.
Deformatiefaktorvangrondwatervoerende lagen,dus hoofdzakelijk zanden engrinden,iso.nu ookafhankelijk vanhet
slibgehalte.Vaakwordt waargenomen,dat deafname vande
korrelgrootte parallel gaatmet de afname vandeformatiefaktor.Dit is evenwel niet het gevolgvanhet korrelgrootte
verschil,maar vanhet verschil in slibgehalte«,Fijne zandenhebben overhet algemeen eengroter slibgehalte.
Voor kleilagen enenigermate ookvoor slibhoudende zanden
isde ionenconcentratie vanhet poriënwater mede bepalend
voor deformatiefaktor.
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III.

DEGEOHYDROLOGISCHEGESTELDHEIDVANHETGEBIED
A.

Stratigrafischeindeling
Fig.2geefteenoverzichtvandeinhetonderzoekgebiedvoorkomendestratigrafischeeenheden.Inditfiguuriseveneens
eengeohydrologische indelinggegevenvandeafzettingen,
welkedevormvandemeetkrommenbeïnvloeden.
MarienTertiair
HetMiddenOligoceen(BoomseKlei)vormtdeondoorlatendebasis
voordewatervoerende lagen.Dezestugge,vette,samenhangende
kleiafzettingbereikteendiktevanca.100m.Detopervan
heltvan70m-N.A.P.inboring49G-82inhetzuidwestentot
316m-N.A.Po inboring43H-9/3"bijKlundertinhetnoorden
vanhetgebied.
HetMidden-enBoven-Mioceen,volgensdelitho-stratigrafische
indelingresp.deZandenvanAntwerpenenZandenvanDeurne
hebbenevenalshetOligoceeneenalgemeneverbreiding«Deze
overwegendfijnzandigeafzettingenzijnmeestalslibhoudenden
rijkaanglauconiet.Hierendaarkomenerenkelemetersdikke,
zandigekleilageninvoor» Inhetzuidwestenechterishet
Mioceengrofzandigennagenoegslibvrijontwikkeld.Dedikte
neemtoverhetalgemeenvanzuidwestnaarnoordoosttoe;34m
inboring49G-82en65minboring49E-83.Inboring43H-9/3
(Klundert)werdwederomeendiktevanca.45maangetroffen.
Inhetoostenzijndemiocèneafzettingenvermoedelijkdikker.
Inboring50B-57» enkelekilometersoostelijkvanhetonderzoekgebied,bedraagtdedikteca.155ni.
HetPlioceenkanlithostratigrafischinditgebiedwordenonderverdeeldtotdeZandenvanKattendijk (O.Plioceen)ende
AfzettingvanKallo(B.Plioceen).
ZandenvanKattendijk
Dezeformatiebestaatvooreengrootdeeluiteenopeenhoping
vanschelpfragmenten,afgezetineenlittoralefacies,en
wordtalgemeenalsdePlioceneSchelpenlaagaangeduid.De
diktevarieertvanenkelemetersinhetzuidentotoa.70min

- 12hetnoorden.NoordelijkvandelijnFijnaart-Zevenbergentreedt
eenveranderingopinhetafzettingsmilieuvanlittoraalnaar
neritisch.Indezezonewerdenhoofdzakelijkfijne,kleiïge,
matigglauconiethoudende zandenafgezet.Dedieptewaaropdeze
afzettingeninboring43H-9/3voorkomen,reiktvan244mtot
271,5m-N.A.P.
DeAfzettingvanKallobegintaandebasisveelalmeteensterk
slibhoudendpakketfijnezandenvanoa.10-15mdikte,Aande
bovenzijdeligteenca.5-10mdikkekleilaag,welkegoedvervolgbaarisinhetgrootstegedeeltevanhetgebied« Inhet
zuidwestenechterismeestalgeenkleiaanwezig» Indeneritischefaciesisdezeafzettingveeldikkerontwikkeld.In
boring43H-9/3komthetvoortussen169en244m-N.A.P.en
bestaatuitsterkkleihoudendefijnezandenmetmatigveel
glauconiet.
Kwartair
Pleistoceen
DemarieneformatiesZandenvanMerksemendedaaropliggende
AfzettingvanhetIcenienzijninWestelijkNoord-Brabantveelalmoeilijkteonderscheiden.Beideformatieszijnopgebouwd
uitmatigfijnetotmatiggrovezanden,waarinhierendaar
slibenkleilagenvoorkomen,AandebasisvandeZandenvan
Merksemkomtvaakeenenkelemetersdikkegroveschelpenbank
voor.Detotalediktevanhetinlittoralefaciesontwikkelde
pakketvarieertvan0totca.20m.Boring43H-9/3geeftvoor
deneritischefacieseenaanzienlijkgroteredikte:52mvoor
deAfzettingvanhetIcenienen57mvoordeZandenvan
Merksem.Delaatstgenoemdeafzettingishierookveelkleiïger
danindelittoralefacies.
DeFormatiesvanTegelenenKedichemzijnopgebouwduitde
fluviatieleafzettingenvanRijnenMaas,enverlopenaande
basisvooreendeelparallelmetdeAfzettingvanhetIcenien.
Onderaanzijnzeoverwegendmatiggrofontwikkeld,hieren
daaronderbrokendoormeestaldunnerekleilagenenfijnezanden.Hetbovenstedeelbestaatbijnauitsluitenduitslibhou-

- 13dendfijnzandenklei.Dediktevanhettotalepakketvarieert
vanenkeletientallenmetersinhetzuidentotca.80minhet
noorden.
InditrapportwordtvoordeFormatiesvanTegelenenKedichem,
alsmedevoorouderepleistoceneafzettingen,deverzamelnaam
"Oud-Pleistoceen"gebruikt.
OnderperiglacialeomstandighedenwerdinhetJongPleistoceen
hetz.g."Dekzand"of"Zanddiluvium"afgezet.HetwordtonderverdeeldindeFormatiesvanEindhovenenTwente (aeolisch),
waartussenplaatselijkeenveenlaagvoorkomt:deFormatievan
Asten.
HetDekzandissamengestelduitfijnzandige,lemigesedimenten.
Dedikteervanbedraagtslechtsenkelemeters.
Degrofzandige,grindhoudendeFormatievanKreftenheye,welke
doordeGroteRivierengelijktijdigmethetDekzandwerdafgezet,komtslechtssporadischinhetnoordenvanhetgebied
voor.
Holoceen
HetHoloceenisinhetnoordenenindeuiterste zuidwesthoek
vanhetgebiedmarienontwikkeld.Hetbestaathoofdzakelijk
uitkleienveenlagenmetzandinschakelingen.Indeoverige
delenwerdeninhetHoloceenstuifzandruggenafgezet,diehet
landschapeenzachtgolvendkaraktergeven.,
B. Geohydrologischebetekenisderafzettingen
Infig.2wordteenschematischoverzichtgegevenomtrentde
geohydrologischebetekenisvandeinhetonderzoekgebiedvoorkomendeafzettingen.
Inhetalgemeenkunnendeafzettingenhydrologischalsvolgt
wordeningedeeld.
Erkomentweevanbelangzijndewatervoerende lagenvoor:een
plio-mioceneeneenoud-pleistocenewatervoerende laag.Deze
lagenwordengescheidendoordeslecht doorlatendeAfzettingenvanKallo.Deoud-pleistocenewatervoerendelaagwordtaan

-H
debovenzijdeafgeslotendoordesemi-permeabeledeklaagvan
oud-enjong-pleistocene,alsmedevanholoceneouderdom«De
ondoorlatendebasiswordtgevormddoorhetdikke,massieve
kleipakketvanhetMiddenOligoceen (BoomseKlei)endeelsdoor
defijne,slibhoudendeafzettingenvandemiocèneformaties
(ZandenvanAntwerpenenDeurne)„
Inhetzuidenzijndemiocèneafzettingengrofkorreligontwikkeld,InhetuiterstezuidwestenverliestdeAfzettingvan
Kallohetafsluitendekarakter» Derhalvekandaarhetgehele
sedimentpakkettussendeBoomseKleiendesemi-permeabele
deklaagalséénwatervoerende laagwordenbeschouwdeNoordelijk
vandelijnPijnaart-Zevenbergen,waardemarieneafzettingen
ineenneritischefacieszijnontwikkeld,ishetgehelepliomiocenepakketfijnensterkslibhoudend.Oudpleistocenegrove
afzettingenvormendaardeenigewatervoerendelaag«
Deplio-miocenewatervoerende laagbestaatoverhetalgemeen
uiteencomplexvanmeerofminderzandhoudendeschelpgruisbankenengrofkorreligemiocènezanden,Inhetgrootstegedeeltevanhetgebiedwordenuitsluitenddeschelpgruisafzettingentotdezewatervoerendelaaggerekend,daarhetMioceen
grotendeelsfijnensterkslibhoudend ontwikkeldis» Inhet
zuidenechter zijnbeideduidelijkhydrologischverbonden.
Dediktevandeplio-miocenewatervoerende laagbedraagtca,
40minhetzuidwestenenca.60minhetnoordoosten.
Deplio-miocenewatervoerendelaagwordtvandebovenzijde
afgeslotendoordeslechtdoorlatendeAfzettingvanKallo,
Dezeformatiebestaatvooreengrootdeeluitkleilagenen
slibhoudende zanden.Detotaledikteneemtvanzuidnaarnoord
toevanca.5totoverde30m.
Deoud-pleistocenewatervoerende laagissamengestelduitde
matigfijne-matiggrovezandenvandeFormatiesvanTegelen
enKedichem,deAfzettingvanhetIcenienendeZandenvan
Merksem.Dediktevandezelaagkanvanplaatstotplaats
sterkvariëren,afhankelijkvanhetlithologischekaraktervan
deTegelen-Kedichemafzettingen (b»v,70men20minresp.de
boringen49F-73en49F-85opeenonderlingeafstandvan600
m).

- 15De slecht doorlatende deklaagwordt gevormd door dehoofdzakelijkuit kleilagen en slibhoudende fijne zanden bestaande
holocene, jong-pleistocene (Formaties vanTwente,Asten en
Eindhoven)afzettingen enhet bovenste fijnkorrelige deelvan
deFormaties vanTegelen enKedichem,Dediktevande deklaag
varieert eveneens aanzienlijk inhet onderzoekgebied inde
eerste plaats omdebovengenoemde reden.

Gegevens overhet chloridegehalte endehardheid vanhet grondwater
Een overzicht van de inhet onderzoekgebied voorkomende filterstellingenmet devoornaamste resultaten vanfysisch en chemisch onderzoek van debetreffende watermonsters isweergegeven
inbijlage24.
Het geleidingsvermogen is eenmaat voor de totale hoeveelheid
inhetwater opgeloste zouten.Inpar, II.subC.werd reeds
gewezen ophetverband tussengeleidingsvermogen enCl'-gehalte
enerzijds engeleidingsvermogen enhardheid anderzijds.
Dekwalificatie vanhet grondwaterwordt naar hetCl'-gehalte
inditrapport alsvolgt aangegeven:
kwalificatie
zoet
lichtbrak
brak
sterkbrak
zout

Cl'-gehalte
inmg/l
«cC150
150-500
500-1000
1000-2000
^ 2000

Het grensvlak tussen zoet-en zoutwaterwordt indit rapport
daar gelegd,waar het Cl'-gehaltevanhet grondwater de
150mg/l-waarde overschrijdt.
Watermet eenCl'-gehaltebovende 150mg/l komt,voorzover
uitboorgegevens bekend,uitsluitend voor inhetnoordenvan
het gebied.
Boring 43H-9/3 geeft eengoed beeld van deverticale verdeling
van zoet en zoutwater enkanalsrepresentatief worden geacht
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voorditgebied.HethoogsteCl'-gehalte,3557nig/l,werdgevondeninmiocèneafzettingenop J06 m-m,v,Naarboventoe
neemthetgeleidelijkaftot620mg/len31mg/lopderesp.
dieptenvan206men171m-m.v,,enblijftvervolgensbeneden
de50mg/l.Tussen54men33m-m,v.neemthetCl'-gehalte
wederomtoe,n.1.van48mg/ltot2722mg/l.Op6m-m.v»werd
eenCl'-gehaltevan616mg/laangetroffen.Uitdewateranalysenendestratigrafischegegevensvandezeboringkunnende
volgendeconclusieswordengetrokken»
Eengrootdeelvandeineenzoetwatermilieuafgezette,fluviatielesedimentenbevatthansrelatiefzoutwater.Holocene
transgressies zijnhiervanongetwijfelddeoorzaak.Inde
marienpleistocene-enineendeelvandedaaropaansluitende
marienplioceneafzettingenwordtzoetwatergevonden,Deze
afzettingenzijnvermoedelijkindeterrestrischpleistocene
periode,toenhetgebiedvrijhoogbovendezeespiegellag,ten
deleverzoetgeworden.
Uitdezeenanderegegevensblijktdezeergecompliceerdeverdelingvanzoetenzoutwater,zowelhorizontaalalsverticaal,
indeondergrondvanhetnoordelijkegebied.
Inhetcentraleenzuidelijkegebiedzijngeenanalysenbekend
waarinhetCl'-gehaltevanhetgrondwaterhogerisdan150mg/l.
Erisechterredenomaantenemen,datalthansineendeelvan
demiocèneafzettingenhogereCl'-concentratiesvoorkomen,In
boring50B-57» enkelekilometersoostelijkvanditgebied,
werduitelektrischeboorgatmetingenhetgrensvlakzoet-zout
wateropca,240m-m.v,inhetMioceengevonden.HetCl'-gehaltelooptdaaroptotca,1000mg/lvlakbovendeBoomse
Klei (314m-m.v,),
Aangezienindewatermonsterscalcium-,magnesium-enbicarbonaationenoverheersenbijeenoverhetalgemeenconstantlaag
Cl'-gehalte,wordthetgeleidingsvermogenvanhetgrondwater
indiegebiedenindeeersteplaatsbepaalddoordehardheid
ervan.
InnavolgingvanLouwe-Kooijmans(lit.9)wordthetwaterop
grondvandehardheidalsvolgtgekwalificeerd:

- 173 D: zeer zacht
3-6 D: zacht
6-10 D:vrij zacht
10-15 D:vrijhard
15-25°D:hard
25D:zeerhard
Detotale hardheid vanhet grondwater inhet onderzoekgebied
verschilt zowel horizontaal alsverticaal aanzienlijk,
Overhet algemeen isde totale hardheid vanhetwater inde
terrestrische afzettingen lager danindemeer kalkhoudende,
schelprijke mariene sedimenten» Inhet zuidwesten enineen
deelvanhet centrale gebied komt zeer zacht tot zachtwater
inhet terrestrische Oud-Pleistoceenvoor.Inhetnoordenwordt
in deze afzettingen daarentegen vrijhard tot hardwatergevonden. Inhet centrale gebied komt plaatselijk eveneens hard
water voor. Inboring 50A-93heeft hetwater op eendiepte van
48m -m.v. eentotale hardheid van 21,8D 0
Indemarien oud-pleistocene enplio-mioceneafzettingen isde
hardheidsverdeling veelgelijkmatiger« Eerstgenoemde afzettingenbevatten overhet algemeenvrij zacht tot vrijhard,de
laatstgenoemde vrijhard tothardwater,
Inhetnoordenkomt doorgaans inhet gehele zoetwaterbevattende sedimentpakket hardwatervoor.
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IV,

HETUITGEVOERDEGEO-ELEKTRISCHONDERZOEK
Beschrijvingdermetingen
Delocatievandegeo-elektrischemetingenisaangegevenopde
kaarten(bijl.1t/m7)»
Demetingenzijningedeeldvolgensdekaartbladen1:25.000van
deTopografischeDienstenvervolgensvan

eennummervoor-

zien.
Deweerstandskrommenmetdebijbehorendeinterpretatiezijn
weergegevenindebijlage23°
Hetaantaluitgevoerdemetingenbedraagt173»
Inonderstaandetabelwordtdeverdelingvandemetingenvolgensdetopografischebladindelingaangegeven»

Kaartblad
43G
43H
44C
49E

49G
49H
50A
50C

Aantal
metingen

Nummersdermetingen
26

1
32

15t/m46

1

19
1t/m34
1t/m7;8a;8t/m 15;16a;
16t/m25
1t/m17
1t/m9
1a;1t/m 13;14a;14t/m16;
16a,b,cend;17t/m 21;22a;
22t/m38

34
27
17'
9
45

1t/m7

7
totaal

Ophetkaartblad43Oostwerdeneveneensaangegevendelocatiesvanmetingen,dieaanhetrapport "W.N.Brabant-OostZeeland"(lit.1)zijnontleend.Deweerstandskrommenvandeze
metingen (43H1"t/m14)zijnnietinditrapportopgenomen.
DemetingenwerdenuitgevoerdindeSchlumbergeropstelling»

173

- 19Demaximalehalvestroomelektrodenafstand (L/2)varieertvan
ca.400mtot700m»
VoordeboringenwerddenummeringvanhetRijksinstituutvoor
Drinkwatervoorziening (RoIoD.)overgenomen.Bijenkeledoor
hetRol„Do (nog)nietgecatalogiseerdemetingenvoordeDeltadienstwerddiensnummeringaangehouden.
B.

Toelichtinghijdeinterpretatie

a.Specifiekeelektrischeweerstand c.q.formatiefaktorderafzettingen
Deformatiefaktoriseendimensieloosgetal,datblijkensformule (1)deverhoudingweergeefttussendeformatieweerstand
endeweerstandvanhetformatiewater.
Deformatiefaktorvanslibvrijeafzettingenisalleenafhankelijkvandeafrondingsgraadvandekorrelsendeporositeit»
Voorkleilageneninminderematevoorslibhoudendezandenis
deformatiefaktoreveneensafhankelijkvandeionenconcentratie
i.e,specifiekeelektrischeweerstandvanhetporiënwater»De
nauwkeurigeverhoudingtussenwaterweerstand endeformatiefaktorvankleiïgeafzettingenisthansnogweinigbekend*Met
toenemendeCl'-gehalteblijktechterdeformatiefaktorvandeze
afzettingenooktoetenemen(lit.10).
Uitkleilageninsitukanmeestalgeenwatermonsterwordenonttrokken.Ditismedederedenwaarominditrapportalleende
specifiekeweerstandvandekleiafzettingenwerdbepaald»
Hierondervolgteenoverzichtvandespecifiekeelektrische
weerstando.q,formatiefaktorvandeinhetonderzoekgebied
voorkomendesedimenten»
BoomseKlei
DespecifiekeelektrischeweerstandvandeBoomseKleiwerdin
situgemetenindeboringen49E-83(Wouw),43H-9/3(Klundert)
en50B-57(Prinsebosch,oostelijkvanhetonderzoekgebied).De
resp.weerstandenzijn:4Ohmm,5Ohmmen5Ohmm.Inhetzuidwestenkondeweerstandvandezeafzettinguitenkeleopper-

- 20-

vlaktemetingenwordenbepaald.Bijdemetingen49G-7»499G-8
en49G-15"bedraagtdeweerstandachtereenvolgens6Ohmm,
6Ohmmen6,8Ohmm,,
Bijdeinterpretatievandemetingenkanderhalverekening
wordengehoudenmeteenspecifiekeelektrischeweerstandvan
ca» 5OhmmvoordeBoomseKlei,
Mioceen
Blijkensdeindezefijnzandige,slihhoudendeafzettingenuitgevoerdehoorgatmetingenvarieertdespecifiekeelektrische
weerstandtussenca.40-70Ohmm,voorzoverdezezoetwaterbevatten«
Inboring49E-83werdop165m-m.v,eenfiltergeplaatst
waaraaneenwatermonsterisonttrokken.
Eenboorgatmetingleverdevoordeformatiefaktorhetvolgende
resultaatop
diepte
inm-m.v.
155-162
162-168

R

lithologie
fijnslibrijk
zand
ma.fijn-ma.grof
slibhoudendzand

R

f
inOhmm

l
inOhmm

F

40

19

2,1

52

_n_

2,7

Hierbijwerdveronderstelddathetwatermonsterrepresentatief
isvoorhetgeheleindeberekeningbetrokkenpakket„
Degevondenformatiefaktorskomengoedovereenmeteldersin
Nederlandvoorfijnemiocèneafzettingengevondenwaarden.
Eengemiddeldeformatiefaktorvan2,4kanwordenaangehouden«
Inboring43H-9/3werdterplaatsevanhetfilterop307mm.v.eenweerstandvan5Ohmmgemeten.Deweerstandvanhet
waterbedraagtopbodemtemperatuur0,95Ohmm.Hieruitkaneen
formatiefaktorvan5»2wordenberekend.Hethogezoutgehalte
(3557nasCl'/l)isongetwijfelddeoorzaakvandehogeformatiefaktorindezeslibrijke,fijnzandigeafzetting»
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Deformatiefaktorvoordegrovemiocènezandenkanniet
wordenberekenddoorhetontbrekenvanboorgatmetingen,
Oppervlaktemetingenbiedenhierbijookgeenuitkomst,daar
hetgroveMioceennietalseenafzonderlijkelaaguitde
meetkrommenkonwordengevonden.
Naaranalogievangrovezandafzettingenvanandereherkomst
kaneenformatiefaktorvancao4-5wordenverwacht.
ZandenvanKattendijk (PlioceneSchelpenlaag).
Deformatiefaktorvandezeafzettingkanuitdebeschikbare
gegevensalsvolgtwordenberekend.

R

Boring

f
inOhmm

49E-83

R

l
inOhmm

F

25,0

4,2

50A-94
P.S.Schijf

105
92
90

22,7
21,6

4,1
4,2

49E-75

100

23,1

4,3
Fgem=4,2

AfzettingvanKallo.
Despecifiekeelektrischeweerstandvandituitkleilagen
enfijneslibhoudende zandenbestaandepakketvarieertblijkensdebeschikbareboorgatmetingeninhetgebiedtussenca.
30Ohmmen50Ohmm,afhankelijkvandelithologischesamenstelling.Bijeenoverwegendkleiïgesamenstellingisde
weerstandlager.
OudPleistocenewatervoerendelaag.
Dezewatervoerende laagkanopsedimentpetrologischeen
paleontologischegrondeninverschillendeformatiesworden
onderverdeeld (ziepar,III,B),Hetheeftechterweinigzin
tetrachtendeformatiefaktorvandeafzettingenafzonderlijktebepalen,daarhetgehelepakkethydrologischéén
eenheidvormt.

-22Deuitdeinterpretatievanoppervlaktemetingenverkregen
waardenvoordeformatiefaktorwordeninonderstaandetabel
weergegeven.
locatievan

R

R

f
inOhmm

l
inOhmm

Meting

49E-65
49G-78t/m80
P.S.Mondaf
P.S.Borteldonk

89

49E-18

320

3,6

55
90

49G-14
49E-18

210
320

3,8
3,6

53
97
38

170
36O

3,2

P.S.Schijf

49F-1
49F-20
49F-13

130

boring(en)

P.S.Seppe

F

3,7
3,4

Fgenu :3,5
Dewaardendiedoormiddelvanboorgatmetingenwerdengevonden,zijn:
locatievan
boring(en)
P.S.Wouw
50A-92
50A-93
50A-94

R

R

l
inOhmm

Meting

30,6

49E-83

48
18,8

50A-92

27,7

50A-93
50A-94

f
inOhmm
100
120
62
85

F
3,3
2,5
3,3
3,1

Fgem„ :3,0
Devolgendefaktorenzijnvaninvloedopdenauwkeurigheid
vanbovenstaandeberekeningen.
Sommigeboringenwerdenniettotdebasisvandewatervoerendelaagdoorgezet,waardoorslechtseengedeeltevande
totalegemiddeldeformatieweerstandbijdeberekeningkan
wordenbetrokken.Vaakstaatslechtséénfilterstellingin
dewatervoerendelaag,dienietrepresentatiefbehoeftte
zijnvoorhetgehelepakket.Derhalvewerdinhetrapport
rekeninggehoudenmeteenonnauwkeurigheidvanca» 10^voor
deformatiefaktor.

23Deklaago

Zoweldelithologische samenstellingalsdeionenconcentratievanhetporiënwaterindeDeklaagkansterkvanplaats
totplaatsvariëren.Derhalveishetnietgoedmogelijkom
eenbepaaldeformatiefaktorofeenkarakteristiekeweerstandaandezelaagtoetekennen«,Aangezienhetkleigehalte
ervanoverhetalgemeenhoogis,kanvoordezelaageen
lageformatiefaktorwordenverwacht (1,5-2,5).
b.Indelingdermeetkrommenintypen.
Demeestemeetkrommenkunneninviertypenwordeningedeeld
(figuren5"t/m6)»
Enigehiervanafwijkendecurvenwordenaanheteindevandeze
paragraafbesproken (fig«7)°
Infig.8wordteenbijdehoofdtypenbehorendeschematische
lagenindelinggegeven«,Deuitdemeetkrommengevondengeoelektrischelaagvlakkenwordenmetvollelijnenaangegeven.
Belangrijkehydrologische scheidingsvlakken,dieniettotuitdrukkingkomenindeweerstandscurven,zijngestippeld.
Typea:Eenvoorbeeldvandittypeismeting43H-38.Degeinterpreteerdelagenenlaagweerstandenzijnhierbij
alsvolgt:
laag1
laag2
laag3
laag4

0-3 m -m.v.;weerstand 35Ohmm
3-23m -m.v.;weerstand 28Ohmm
23-235m-m.Vojweerstand 80Ohmm
235m
-m.v.;weerstand< 1 0 Ohmm

Uitdeindeomgevingvandezemetingterbeschikkingstaande
geohydrologischegegevenskanaandelagendevolgendeverklaringwordengegeven.
Delagen1en2behorentotdeslechtdoorlatendedeklaag,
Debijbehorendeweerstanden,resp.35Ohmmen28Ohmmkunnen
goedwordengecorreleerdmetdefijnzandige,sterkkleiïge
afzettingenvanholoceneenoud-pleistoceneouderdom.
Laag3kanwordengecorreleerdmeteenpakket zoetwaterbe-
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Fig. 8 Schematische lagenindeling behorende bij de kromme-typen.

-27vattendesedimentenmeteenrelatiefhogegemiddeldeformatiefaktor.Indezelaagzijnbeidewatervoerende lagen,alsmede
deslechtdoorlatendeafzettingvanKallovertegenwoordigd,,
Hetlithologische contrasttussendewatervoerendelagenis
gering,aangezienbeiderelatiefgrofontwikkeld zijn0De
samenstellingvanhetgrondwatervertoontevenminduidelijke
verschillen«Beidelagenbevattenmatighardtothardwater.
DedikteendediepteliggingvandekleiïgeAfzettingvanKallo
iszodanig,datdezegeenduidelijkeinvloedheeftopdevorm
vandemeetcurvenvandittype.G-eo-electrischbehorendefijne
miocèneafzettingen,voorzoverdezezoetwaterbevatten,eveneenstotlaag3°
Despecifiekeelektrischeweerstandvanlaag4kannietmet
zekerheiduitdemeetkrommenwordengevonden.Daarvoorisde
toegepastemaximalestroomelektrodenafstandniettoereikend.
Evenwelkonuitdevormvandecurvenwordengeconcludeerd,
datdeweerstandminderdan10Ohmmzalbedragen»Formatieweerstandenvandezegroottekunnendoorgaanswordengecorreleerdmetverziltporiënwaterbevattendeafzettingenoftertiairekleilagen.Derhalvekandeconclusiewordengetrokken
dat laag 4overeenkomtmetdegeo-elektrischebasislaago
Meetcurvenvandittypekomeninhetnoordelijkgebiedveelvuldigvoor.
Typeb:Dittypewordtaandehandvanmeting49F-9nadertoegelicht.Delagenindelingervanisalsvolgt:
laag1: 0-3m-m.v„;weerstand 160Ohmm
laag2: J>-16m-m.v.;weerstand 110Ohmm
laag3:16-80m-m.v.;weerstand 230Ohmm
laag4î80-270m-m.v.:weerstand 85Ohmm
laag5;>270m-m.v.:weerstand< 1 0 Ohmm
Vergelijktmendezeinterpretatiemetdesituatiezoalswordt
aangetroffenineenaantalboringenvanhetnabijgelegen
pompstationSchijf,dankandevolgendebetekenisaandelagen
wordentoegekend,
lagen1en2:slecht doorlatendedeklaag

- 28laag 3 : hoofdzakelijk zandige afzettingenmet zacht tot zeer
zacht water
laag4-5hoofdzakelijk zandige afzettingenmetmatighard tot
hardwater
Debasislaag is ingenoemde boringenniet bereikt.Desalnietteminkan opreeds genoemde grondenworden aangenomen,dat laag5
overeenkomt met degeo-elektrischebasislaago
Doorhet grote contrast indehardheid vanhet grondwater in
terrestrische enmariene afzettingen inhet onderhavige gebied
kunnen dezegeo-elektrischworden onderscheiden.Het grensvlak
tussende-lagen 3en4geeft derhalve niet debasis vande oudpleistocene watervoerende laagaan,maar het niveau,waarboven
enwaaronder afzettingenmet resp.relatief zacht enhard water
worden aangetroffen» Hetrelatief hardewater bevattendegedeeltevande oud-pleistocenewatervoerende laagmaakt deeluit van
degeo-elektrische laag4» DeAfzetting vanKalio (kleiïg),de
plio-miocenewatervoerende laag enwellicht het zoetwaterbevattende gedeelte van defijnemiocène afzettingen behoren
eveneens tot deze laag.Uitboorgatmetingen isbekend, datde
weerstand van laag4 overhet algemeen 1/2 - 1/3 isvande
weerstand van laag 3«Uitgaande vandezegegevenswerd eenaantal seriesvier-lagenkrommenvoor de interpretatie vande
meetcurvenvantypeb„ berekend. Denauwkeurigheid van deinterpretatie ishierbijkleiner danbijde drie-lagen krommen
door detoenemende invloed vanhet aequivalentieprincipe» Voor
zover konwordennagegaan zijndeafwijkingenwat betreft de
diepte tot de onderzijde van laag 3niet groter dan 10-20%.
Daar de specifieke elektrischeweerstand van laag4goed bekend
isuit boorgatmetingen, isdezewijze van interpretatie van
weinig invloed op denauwkeurigheid,waarmede de diepte totde
topvandebasislaag kanwordengevonden.
Meetkrommenvandit type wordenhoofdzakelijk inhet zuidwestelijke encentrale gebied gevonden»
Type c;Dit typeverschilt in zoverre vandevoorgenoemde typen,
dat hierindehydrologische scheidingslaag tussende
oud-pleistocene enplio-miocene watervoerende laag afzonderlijk

-29uitdemeetkrommenkanwordengevonden.Hetblijftechterde
vraag,ofdescheidingslaaguitsluitend doordeAfzettingvan
Kallowordtgevormd,danwelsamengesteldisuitdezeenjongere
ofouderekleiafzettingen.Dediktevandeonderhavigelaagin
demeetkrommenisgroterdandedikte,diedoorgaansvoorde
AfzettingvanKalloinboringenwordtgevonden.
Eenvoorbeeldvandittypeismeting50A-10„ Opkaartblad49H
enindezuidwesthoekvanblad50Akomensoortgelijkemeetkrommenveelvuldigvoor.
Typed;Dittypekomtindeeersteplaatsopdenoordelijke
helftvankaartblad43Hvoor?Meting43H-31bij
Klundertdientalsvoorbeeldopdetoelichtingvandebijbehorendelagenindeling (ziefig.6),
laag1:0-5m
laag2:5-16m

;weerstand 17Ohmm
;weerstand20Ohmm

laag3s16-80m

;weerstand 5Ohmm

laag4a: >80m 5weerstand 22Ohmm
laag4t>:80-260m;weerstand 40Ohmm
laag4c:80-190m;weerstand 60Ohmm
laag5:>190m ;weerstand 5Ohmm
Tentijdevanhetonderzoekstondenboringenmeteenmaximale
dieptevanca,70m-i.v.terbeschikking» Delagen1,2en3
kondendaaruitgemakkelijkgecorreleerdwordenmetafzettingen,
welkeresp.brak (1en2)-enzout(3)poriënwaterbevatten.
Doordezeerlageweerstandvanlaag3konhetrechtergedeelte
vandemeetcurvennieteenduidigwordengeïnterpreteerdeIn
fig.6wordenenkeleaequivalente interpretatiemogelijkheden
gegeven.
Devormvandecurvegeefteraanleidingtoeditgedeelteals
eentwee-lagengevaltebeschouwen.Dehierbijbehorendeinterpretatiewordtgegevendoordeonderbrokenlijn4a<>Uitde
voorlaag4agevondenweerstandswaarde,22Ohmm,kandande
aanwezigheidvanbrakwaterwordenafgeleid.Wordtditgedeelte
daarentegenalseendrie-lagengevalbeschouwd,danzijner
zeerveleaequivalenteoplossingenmogelijk,b.v.4^en4c*
Genoemdeoplossingenresultereninresp.lichtbrakenzoet
grondwatervoordezelaag.
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De aanwezigheid van zoetwater opgrotere diepte indit gebied
was tot dantoeniet aangetoond.Uit devoorlopigemeetresultaten echter bleek,dat zulksniet bijvoorbaat moest worden
uitgesloten.Aangezien voor het oplossenvan dit probleem van
verschillende zijde belangstelling bestondwerd besloten om
opgezamenlijke kosten (ziehfdst. i)eendiepe boringuit te
voeren inde omgeving vanKlundert.
Deboring toonde eenaanzienlijk dikpakket met zoetwater aan
(van ca50tot 180m -m.v.)en leverde daarnaast waardevolle
stratigrafische gegevens op.Eveneens maakte deze eeneenduidige interpretatie van dit typekrommenmogelijk,waardoor een
goed inzichtwerd verkregenwat betreft deuitbreiding vande
diepe zoet-waterhoudende laag.
Deboringwerd voldoende diep doorgezet omdeweerstand vande
basislaag (i,c. laag 5)insitutemeten,hetgeen denauwkeurigheid van deinterpretatie eveneens tengoede kwam.
Afwijkende typen;Inhet onderhoofdstuk Igenoemde boorvoorstelwerd ookdewenselijkheid vaneen controleboring indeomgevingvanEttennaar vorengebracht.Enige vandebekende
typen sterk afwijkende metingen vormdenhiertoe deaanleiding«,
Meting 50A-16 ishiervan eenvoorbeeld (fig« 8 ) 0 Hierinwordt
detopvandebasislaag op 120m -m 0 v, gevonden.Dit isde
diepte,waarop ondernormale omstandigheden indit gebied de
topvandeplio-miocenewatervoerende laagkanwordenverwacht,
Alvorens over tegaan tothetuitvoeren vande controleboring,
werd besloten eenaanvullend geo-elektrisch onderzoek inte
stellen.De aanvullingwerd noodzakelijk geacht omdat degevonden afwijkende situatie opeengering aantalmetingenberustte.Daarnaast is ooktwijfel gerezenbetreffende debetrouwbaarheid vanboring 50-16,welke degrootste afwijking
vertoonde,daar deze langs eenverhardewegmet ijzeren leidingen isuitgevoerd,,
Drie controlemetingenwerden verricht nabijgenoemde metingop
hetweiland zodanig,dat invloed van externe storingenwerd
uitgesloten.Alle driemeetcurven stemmen onderling nauwkeurig
overeen,dochwijken van 50A-16aanzienlijk af.Als voorbeeld

31wordtinfig.8demeting50A-16Cweergegeven,Detopvande
basislaagwordthierinop180m-m.v.gevonden.
Desalniettemin"bevestigendezeenandereaanvullendemetingen
derelatiefhogeliggingvandebasislaaginhetonderhavige
gebied.Inhetlichtvanhetaanvullendonderzoekechterwoog
hetbelangvaneencontroleboringminderzwaar,zodatwerdafgezienvandeuitvoeringervan,
e,Anisotropie,Correctieopdedieptevandebasislaag
Uiteenweerstandscurvekaninderegelnietiederelaagmet
eenverschillendespecifiekeweerstandafzonderlijkwordengevonden.Eengeo-elektrischelaagisderhalvevaakanisotroop
(ziepar.IIsub B).
Decorrectiewelketengevolgevandeanisotropieopdegevonden
laagdiktendienttewordentoegepast,kanwordenberekenduit
elektrischeboorgatmetingen.Hetaantalmetingenwelkeinformatieverschaffenomtrentallebijditonderzoekvanbelang
zijndeafzettingenisgering (43H-9/3)»Klunderten49E-85,
Wouw).Demeesteboringenwaarineenelektrischeboorgatmeting
isuitgevoerdeindigeninhetoud-pleistoceenwatervoerende
laag.
Hieronderzalwordengetrachtomuitdezegegevensdeanisotropievoordeverschillendelagentebepalen«
Deanisotropieindedeklaagisgeringtengevolgevandekleine
weerstandsverschillentussendefijne,slibhoudende zandenen
kleilagen,waaruitdezelaagisopgebouwd.Hetbedraagtslechts
1-3%,hetgeenveelkleinerisdandenauwkeurigheid,welkeinherentisaandemethode (10%).Derhalvekanwordenafgezien
vaneencorrectieopdeuitdeweerstandscurvengevondendikte
voordezelaag.
Deanisotropievandeoud-pleistoceneenplio-miocenewatervoerendelagenenvandeAfzettingvanKalloiseveneensgering
resp.0-3%,0-1%en1-2%.
Inhetnoordelijkegebiedwaardemarieneafzettingenineen
neritischefacieswerdenafgezet,speeltdeanisotropieeen
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grotererol» Inboring43H-9/3werdvoordezoetwaterhoudende
formatie,welkealséénlaaguitdemeetcurvenwordtgevonden,
eenanisotropievan10$"berekend,Indezeformatiekomenop
groterediepteveelvuldigkleilagenenslibhoudende zandenvoor,
Hetdenkbeeldigegrensvlaktussenzoetenzoutwaterwordtin
ditrapportdaarvoorgesteldwaarhetCl'-gehaltevanhetgrondwaterde150mg/l-waardepasseert.Ditbehoeftechterniet
samentevallenmethetgeo-elektrischegrensvlakdatgecorreleerdwordtmetdeovergangvanzoet-naarzoutwater»Vaakis
degeïnterpreteerde dieptegroterdandediepte,waaropde
150mg/lgrensoverschredenwordt,ookspeeltdeanisotropie
derzoetwaterhoudendeafzettingengeenrol.Deoorzaakmoet
wordengezochtinderelatiefgrotediktevandeovergangszone.
Dezezonevanlichtbraktotbrakwatervormteengeo-elektrischelaagmeteengemiddeldeweerstand,welkekleinerisdan
deweerstandvanhetzoeteengroterdandievanhetzoute
pakket»
Hoeweldeovergangszonewelvaninvloedisophetverloopder
meetcurven,kandezemeestalnietalseenafzonderlijkelaag
wordengevondendoordeinvloedvandezg.suppressieprincipe»
Hetgeïnterpreteerdegrensvlakligtergensbinnendezelaag,
waardooreendeelvandeafzettingenmetlichtbrakwaterbij
delaagmethogeweerstand (i.e.bijzoetwaterlaag)wordtgerekend.
Eencorrectieopdegeïnterpreteerde diepteisderhalvenoodzakelijk.
Debeschikbaregegevenswordeninhethieronderstaandeoverzichtweergegeven.
Boring

Diepte

Meting

150mg/lCl'-grens
43H-9/3
49E-83

177ni-m,v,
183m-m,v.

Dieptegeo-

Correctie

el.basisvlo
43H-3C

220m-m.v.

20$

49E-15

205m-m.v.

10$

Blijkensvoorgaandebeschouwingenbedraagtdecorrectiefactor
opanisotropieinhetnoordelijkegebied 10$,Detotalebere-
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deovergangslaagbedraagtderhalve 10$,hetgeengoedovereenkomtmetdevoorhetcentralegebiedgevondenwaarde (49E-85).
Inhetzuidwestelijkgebied,waarnochhetzoutewater,noch
deanisotropievandeafzettingeneenrolspelen,werdgeen
correctieopdegevondenbasisdieptentoegepast.

-34RESULTATENVANHETONDEBZOEK
Algemeen
Deresultatenzijnweergegevenop18kaartbladen1:50„000volgensdeindelingvandeTopografischeDienst.
Opeenzeventalkaartenwerddespecifiekeelektrischeweerstandopresp.1,5m,5m,15m,25m,50m,100men150m
weergegeven (bijl.1t/m7)°
Dedieptenzijnzodaniggekozen,datdegeohydrologischeopbouw
vandeondergrond zoduidelijkmogelijktotuitdrukkingwordt
gebrachtindekaarten,
Indekaartvanbijlage8isdedieptetothetgeo-elektrische
basisvlakaangegeven,,
Debijlagen 1,2,3>5en8omvatten(elk)5kaartbladen(43-0,
49-0en50W ) , terwijldebijlagen4»6en7alleenbetrekking
hebbenopkaartblad43-0teneindedealdaarvoorkomendeingewikkeldezoetwater-zoutwaterverdelingnauwkeurigeraante
geven«
Deweerstandskaarten zijnvoorzienvaneentoelichting,met
behulpwaarvaneenglobaleindrukverkregenkanwordenomtrent
degeohydrologischebetekenisvandeweerstanden.
Indeondiepekaarten(1,5m,5men15m)werdtercontrole
eveneensdeindeboringengevondenlithologischeopbouwopde
resp.dieptenaangegeven.Bijdekaartenvangroterediepteis
ditachterwegegelaten,daardeweerstandenoverhetalgemeen
degemiddeldeformatieweerstandvanmeerofminderdikke,
lithologischheterogenelagencomplexenvertegenwoordigen.De
opeenbepaaldediepteaangetroffenlithologischesituatiebehoeftderhalvenietrepresentatieftezijnvoorderespectievelijkegeo-elektrischelaag.
Degeohydrologische situatieiseveneensweergegevenop4profielen (bijl.10t/m13).
Deresultatenvanenkelefysischeboorgatmetingenzijninde
bijlagen 15t/m 22opgenomen.
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B.

Toelichtingopdekaarten
Despecifiekeelektrischeweerstandvandegeo-elektrischetoplaag(bijl.1a,benc)
Despecifiekeelektrischeweerstandvandegeo-elektrischetoplaagneemtoverhetalgemeenvannoordnaarzuidtoevanca.5
Ohmmtotmeerdan300Ohmm.
Dezeerlageweerstandeninhetnoordenzijnongetwijfeldtoe
teschrijvenaandeinvloedvandeholocenetransgressie.Tijdensdezeperiodewerddaarhoofdzakelijkkleiïgmateriaalafgezet,dattendelenogzoutporiënwaterbevat.
De50Ohmm-lijn,welkelooptvanSteenbergenviaVouw-Rosendaal
naarZevenbergen,looptnagenoegparallelaandevroegerekustlijn.Inhetuiterstezuidwestenkomeneveneenslageweerstandenvoortengevolgevandedaaraanwezigemarien-holoceneafzettingen.
Despecifiekeelektrischeweerstandop5mdiepte (bijl.2a,
benc)
Hethorizontalevlakop5mdiepteligtinhetoverwegend
kleiïgegedeeltevandeslecht doorlatendedeklaag.Degevondenweerstandenzijnderhalveoverhetalgemeenlagerdaninde
vorigekaart.Hogeweerstandenkomenalleenvoorindehoger
gelegeninfiltratiegebieden,waardeionenconcentratievanhet
waterzeerlaagis.
Ophetkaartblad43Oostgevendecontourlijnendevroegere,
voordeinpolderingaanwezigeverdelingvanlandenzeeuitstekendweer (vergelijkkaartblad43-0metfig.9)«Langshet
kanaaldeKeeneHaven,eenrestantvaneenvoormaligezee-arm
tussendeeilandenvanStanddaarbuiten enFijnaart,komteen
smallestrookvanlageweerstandenvoor (R~55^10Ohmm).Inhet
gebiedvandegenoemdevoormaligeeilandenisdeweerstand
relatiefhoog( R - ^ 5 0 Ohmm),Ditisongetwijfeldhetgevolg
vaneenaanzienlijksterkereverziltingvandeondergrondter
plaatsevandezee-arm.
Inminderemategeldtditookvooreensmallezonelangsde
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zee-armheeftgelegen.
Despecifiekeelektrischeweerstandop15mdiepte (bijl.3a>
benc)
Hetvlakopdezedieptedoorsnijdtgrotendeelsnogdeslecht
doorlatendedeklaag.
Vergelekenmetdevorigekaartishetgebiedmethogeweerstandenaanzienlijkgroterinhetwestenenzuiden,enkleinerin
hetcentraleenoostelijkegedeeltevanhetonderzoekgebied.
Ditwijstopeentoenamevanhetzandgehaltederafzettingen
opdebetreffendediepteinhetzuidenenwesten,enopeen
toenemendkleigehalteinhetmiddenenoostenvanhetgebied.
Hetverschiltussenhogeenlageweerstandenopkaartblad43
Oost,isopdezekaartaanzienlijkgroterdanopdedoorsnede
van5m»waardoordecontourenvandezoet-zoutwaterverdeling
duidelijkertotuitdrukkingkomen.
Despecifiekeelektrischeweerstandop25mdiepte (bijl-4)
Dezekaartgeeftdeweerstandsverdelingaanop25mdiepteop
hetkaartblad43Oost.
Decontourenvandezoet-enzoutwaterverdelingzijnhierop
nogscherperdanopdevorigekaarttengevolgevanhetmetde
dieptetoenemende zoutgehalteterplaatsevandevoormaligezeearmen.Waarschijnlijkisvanbovenafeenverzoetingsprocesopgetredennadeinpoldering.
Despecifiekeelektrischeweerstandop50mdiepte(bijl.5a,
benc)
Ditvlakdoorsnijdtgrotendeelsdeoud-pleistocenewatervoerendelaag.
Aangeziendelithologischesamenstellingvandeafzettingen
waaruitdezewatervoerendelaagisopgebouwdvrijhomogeenis,
kanmetbehulpvandeformatiefaktor (F)hetCl'-gehaltevan
hetgrondwatervrijnauwkeuriguitdegevondenweerstandenwordenberekend.IndienhetCl'-gehalteconstantenlaagis,dan
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II,subC).
Zoutwaterkomtslechtsinhetuiterstezuidwesteneninhet
noordenbijSteenbergenopkaartblad49Oostvoor,alsmedeop
kaartblad43Oostopeenmeeruitgebreideschaal.
Dehardheidvanhetgrondwaterindeoud-pleistocenewatervoerendelaagneemtoverhetalgemeenvanzuidnaarnoordenvan
westnaaroosttoevanzeerzachttothard.Opkaartblad50
Vestkomtplaatselijkzeerhardwatervoor,vooralindeomgevingvanRijsbergen.
Opkaartblad43Oostishetwaterhardtotzeerhard.Inhet
zuidwestenvanblad49Oostdoorsnijdthetvlakdeplio-miocene
afzettingen.Hetgrondwaterhierinisopdezediepteoverhet
algemeenmatigzachttotmatighard.
Despecifiekeelektrischeweerstandop100mdiepte (Bijl,6)
Despecifiekeelektrischeweerstandneemtopkaartblad43Oost
vanzuidoostnaarnoordwestgeleidelijkafvan80Ohmmtotminderdan10Ohmm.Scherpeweerstandscontrastenterplaatseen
buitendevoormaligezee-armenkomenopdezediepteslechts
sporadischvoor.
Deholoceneinfiltratievanzoutzeewaterisblijkbaarniettot
dezedieptedoorgedrongen.Degeleidelijkeafnamevandeformatieweerstand istoeteschrijvenaandeaanwezigheidvaneen
lateralemengzonetussenhetzoetewaterinhetzuidenenhet
zoutewaterinhetnoordenvanhetkaartblad.Ineersteinstantieneemtdehardheid,enverdernoordelijkwellichtookhet
Cl'-gehaltevanhetgrondwaterindezezonetoe.
Despecifiekeelektrischeweerstandop150mdiepte (bijl.7)
Dezedoorsnedeverschiltinzoverrevandevorige,dathetgebiedmetlageweerstanden (R„< 1 0 Ohmm)aanzienlijkgroteris.
Hetvlakdoorsnijdtdezoutebasisindeeersteplaatsinhet
westenennoordwesten,dochookopenkeleplaatsenonderhet
kanaal"KeeneHaven".
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Hetgeo-elektrischebasisvlak,hetdiepstegrensvlakdatmet
geo-elektrische oppervlaktemetingenwordtgevonden,steltin
Nederlanddoorgaansdeovergangvanzoetnaarzoutgrondwater
voor.
InwestelijkNoord-Brabantechterisditenigszinsgecompliceerder.Uitverschillendeboringenisbekend,datinhetzuidwestenvankaartblad49oostgeenzoutwaterbovendeBoomse
Klei,welkedeondoorlatendebasisvormtvandewatervoerende
afzettingen,voorkomt«,
Daarhetcontrasttussendespecifiekeelektrischeweerstand
vanzoetwaterbevattendewatervoerendeafzettingenendeondoorlatendebasisenerzijdsentussenzandigeafzettingenmet
resp.zoet-enzoutwateranderzijdsvandezelfdeordevan
grootteis,kanhetgenoemdebasisvlakinhetonderzoekgebied
nietaltijdeenduidiggecorreleerdwordenmetdewerkelijke
situatie.
DetopvandeBoomseKleihelt vanzuidnaarnoord.Hetgrensvlakzoet-zoutwater,datopkaartblad43oostopveleplaatsen
dichtonderdeoppervlakteligtofzelfsdagzoomt,heltin
tegenovergestelderichting.Debetekenisvandegeo-elektrische
basisvlakzalderhalveinvelegevallenslechtsdooraanvullend
onderzoek (boringen,eventueelseismischonderzoek)kunnenwordenopgehelderd.
Hetgrensvlakvertoontopenkeleplaatsenaanzienlijkesprongen.Omdeconstructievandedieptelijnentevergemakkelijken
werdendaarinextremegevallenstoringeningetekend»Hoewel
zulkszekernietuitgeslotenmoetwordengeacht,behoeftdit
nietaltijdtektonischestoringentebetekenen»
Erdientnogtewordenopgemerkt,datinhetnoordenwaarzoet
enzoutgrondwaterinverschillendeniveausvoorkomen,het
basisvlakhetdiepstevoorkomendezoet-zoutgrensvlakweergeeft.
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C. Toelichtingopdeprofielen
ProfielI(bijl.10)
DitprofiellooptvanzuidnaarnoordviadeplaatsenZundertRijsbergen-Prinsenhage.
Deonderkantvandeslechtdoorlatendedeklaagkanoverhetalgemeenuitdemeetkrommenwordengevonden,doordatlangsdit
profielmeestalgeengroteveranderingenindechemischesamenstellingvanhetgrondwaterih>1vertikalerichtingoptreden«Een
uitzonderinghieropvormtdeomgevingvanZundert.Hetgrensvlakop15m-m.v.inmeting50C-5kaneveneensbetekenende
onderzijdevanhethoofdzakelijkkleibevattendegedeeltevan
dedeklaag.Heteffektvaneeneventueelminderkleiïgdeel,
datlithologischtotdedeklaagbehoort,wordtoverschaduwd
doordezeerhogeweerstandvanhetgrondwatertengevolgevan
delagehardheidonderhetgrensvlak«
Tenovervloedemoetnogwordenopgemerkt,datookuitboorgegevensveelalgeennauwkeurigebegrenzingmogelijkistussende
deklaagendeoud-pleistocenewatervoerendelaag,daarscherpe
lithologischecontrastenontbreken.Eengrootdeelvandeter
beschikkingstaandegegevensbovendienbestaatuitzeersummiere,weinigbetrouwbareboorbeschrijvingen.
Hetgeo-elektrischebasisvlak (hetdiepstegeo-elektrische
vlak)heltinnoordelijkerichtingtotdemeting50A-25«Van
daarafligthetvlakpraktischhorizontaal» Bijgebrekaan
boorgegevensisgeeneenduidigecorrelatievanhetbasisvlak
mogelijk.Noordelijkvanmeting50A-25steltditzeerwaarschijnlijkdeovergangvanzoet-naarzoutwatervoor,daarde
afzettingenintegenstellingtothètgenoemdevlakwelinnoordelijkerichtinghellen.
ProfielII(bijl.11)
ProfielIIlooptvanderijksgrenstotAchtmaalvanzuidwest
naarnoordoostenvervolgensinnoordelijkerichtingtot
Klundert.Daarnabuigthetafinnoordwestelijkerichting.
Opvallendisdehogeliggingvanhetgeo-elektrischebasisvlak

-41
tussenAchtmaalenSchijf,Hoewelzekerheidslechtsdoorcontroleboringenkanwordenverkregen,isdehogeliggingaldaar
waarschijnlijktoeteschrijvenaandeaanwezigheidvanzout
waterindemiocèneafzettingen.
Degrootstediepte,ca240m-m.v.wordtbereiktinmeting
49F-9.Daarnaneemtdediepteinnoordelijkerichtinggeleidelijkafo
Hetprofielgeefteengoedeindrukbetreffendedegecompliceerdezoet-zoutwaterverdelinginhetnoordelijkegebied.
ProfielIII(bijl.12)
ProfielIIIlooptinnoordelijkerichtingvanOssendrechtvia
BergenopZoomenVouwtotSteenbergen.
Hetgedeeltevandeoud-pleistocenewatervoerendelaag,dat
zachttotzeerzachtwaterbevat,komtduidelijktotuitdrukkingindemeetkrommenvanhetprofiel.Deonderzijdevandit
laag-gedeeltevaltnietsamenmetdebasisvandewatervoerende
laag.Hetgeo-elektrischegrensvlaktussenhogeenminderhoge
weerstanden (b.v.inmeting49G-1hetgrensvlakop55m-m.VoS
R„resp.32OOhmmen95Ohmm),geeftdeovergangaantussen
zandafzettingenmetzachterenharderwater.Dehardheidstoenameisongetwijfeldhetgevolgvandeovergangvanterrestrischenaarmarieneafzettingenopdebetreffendediepten.
Uitdegeïnterpreteerdedieptenvanhetgeo-elektrischebasisvlakindeomgevingvanOssendrecht enHuybergenkandeaanwezigheidvaneentektonischestoring (breuk?)metzekerheid
wordenvastgesteld.
Hetprofieldoorsnijdtinhetnoordeneengebiedmetgeïnfiltreerdzoutgrondwater.Deinfiltratievanhetzoutewateris
totopdiedieptedoorgedrongenwaardeAfzettingvanKallo
kanwordenverwacht.Hieruitkanwordengeconcludeerddatdeze
afzettingterplaatsegoedeafsluitendeeigenschappenbezit.
ProfielIV(bijl.t?)
Ditprofieliseenwest-oostdoorsnedevanhetonderzoekgebied.

- 42Het profiel geeft eengoede indruk vanhet onregelmatige verloopvanhet geo-elektrischebasisvlak indezerichting»
Eenverschilvan ca 60mwerd gevonden tussen de"basisdiepte
inhet gebiedwestelijk enoostelijk vanRoosendaal» Eentektonische storing alsverklaring vandit diepteverschil isweinig aannemelijk opgrond van degelijke diepteligging vande
topvanhet Oligoceen in deboringen 49E-83 en49F-73» Deze
verklaring echtermoet niet geheeluitgeslotenwordengeacht,
daar de stratigrafische interpretatie vanboring 49E-85niet
nauwkeurig isbijgebrek aanbetrouwbare grondmonsters.Deinterpretatie geeft demaximale diepte tot detopvanhet Oligoceenaan;m.a.w. dedieptewaarop dezeformatie paleontologisch
met zekerheid konworden aangetoond» Ligt detopvanhet Oligoceendaarentegen 27mhoger,n.1. opdie dieptewaar debovenzijdevanhetkleipakketwerd aangeboord, danis deaanwezigheidvan eentektonische storingbijRoosendaal zeergoedmogelijk.
De sprong indiepteligging van degeo-elektrische basis bij
Etten isnoggroter.Dezebedraagt ca 120m. Oostelijk vande
veronderstelde storingneemt de diepteweliswaar sterktoe,
dochblijft aanzienlijk hoger danaandewestzijde»
De zonevangeringe basisdiepten isrelatief smal» Het opstijgenvan zoutwateruit dediepere lagen langs een tektonische
storing is daarvan eenmogelijke verklaring»
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SAMENVATTING
InopdrachtvandeDirectieWaterhuishoudingenWaterbeweging
vanRijkswaterstaatwerdin1966doordehuidigeDienstGrondwaterverkenningTNOeengeo-elektrischonderzoekuitgevoerdin
westelijkNoord-Brabant.
Hetonderzoekhadtendoeleeninzichtteverkrijgenindealgemenegeohydrologischegesteldheidvandeondergrond»
Devoornaamsteresultatenkunnenalsvolgtwordensamengevat,
Inhetnoordenvanhetonderzochtegebiedwerdeenzoetwater
houdendpakketgevonden,datglobaalgenomentussen50men
180mdieptevoorkomt,,Hetpakketwordtopveleplaatsenafgedektdoorzoutwaterbevattendeafzettingen.Deverdelingvan
zoetenzoutwaterinditgebiedwerdmetbehulpvanweerstandskaartenvrijgedetailleerdweergegeven.Gebiedenmeteensterke
zoutwaterinfiltratieblijkengoedovereentekomenmethet
verloopvanvoormaligezee-armen.
Uitdemeetresultatenwerdeenweerstandskaart samengesteld,
waaropdeverdelingvandetotalehardheidvanhetgrondwater
indeterrestrischeoud-pleistoceneafzettingenwerdweergegeven.Detotalehardheidneemtoverhetalgemeenvanzuidnaar
noordenvanwestnaaroosttoevanzeerzachttothard (1—25 D).
IndeomgevingvanRijsbergenkomtplaatselijkzeerhardwater
voorvanmeerdan25D.
Dedieptetothetgeo-elektrischebasisvlakiseveneensin
kaartgebracht.Ditvlakkaninhetnoordenmetdeovergang
vanzoetnaarzoutwatereninhetzuidwestenmetdegrenstussenzandigemiocèneafzettingenen(mio)oligocenekleiworden
gecorreleerd.Debetekenisvanhetgeo-elektrischebasisvlak
inhetcentraleenoostelijkegebiedisnieteenduidigomdat
daarbeidegenoemdemogelijkhedeneenrolkunnenspelen.Het
kandezoet-zoutgrensofdetopvandeondoorlatendebasiszijn,
Hetgrensvlakvertoontopenkeleplaatsenaanzienlijkesprongen,
welkeopdebasiskaartendeprofielenalsstoringenzijnaangegeven.Eeneenduidigeverklaringbetreffendedeoorzaakvan
dezediscontinuïteitenisnietaltijdmogelijk.
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