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1 Tunneldalen in Nederland

1.1 Inleiding
Tunneldalen behoren tot de goed onderzochte maar weinig begrepen geologische verschijnselen.

Over het uitgangspunt dat ze onder invloed van ijskappen in een ijstijd zijn gevormd bestaat weinig

twijfel, maar de bijbehorende ontstaanswijze is nog onduidelijk. Dit artikel gaat in op de structuren in

een tunneldal bij Vlieland en wijst op een aantal bijbehorende verschijnselen.

Een van de best onderzochte tunneldalen van Nederland ligt bij Noordbergum (figuur 1.1).

Figuur 1.1 Locatie Noordbergum

Door TNO is het tunneldal nader gekarteerd en vervolgens opgenomen in de Regis1 databank.

De ligging conform TNO is opgenomen in figuur 1.2.

Het tunneldal is onderdeel van de Formatie van Peelo

1 https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
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Figuur 1.2 Diepteligging [m NAP] basis formatie van Peelo

De beschrijving van de Formatie van Peelo is opgenomen2 in de nomenclator van TNO. Hierin staat

onder andere dat de ondergrens soms moeizaam te onderscheiden is van omliggende formaties.

Uit figuur 1.2 is duidelijk op te maken dat de tunneldalen langgerekte, diep ingesneden verschijnselen

zijn die een voornamelijk noordwaarts gerichte component hebben. Volgens TNO is de diepte lokaal

meer dan een paar honderd meter.

In boring B06D0213 is door TNO de onderzijde van het tunneldal niet bereikt ondanks het gegeven

dat de boring tot -350 [m NAP] is doorgezet. Onduidelijk is waarop deze analyse is gebaseerd,

mogelijk op het voorkomen van grove lagen op diepten waar fijnkorrelige sedimenten verwacht

werden (Formaties van Oosterhout en Breda).

Een zeer herkenbaar facies van de Formatie van Peelo is Potklei, een soms extreem lutumrijke,

stugge klei die vaak een deel van de vulling van het tunneldal vormt. Het is onjuist om de tunneldalen

in zijn geheel als dikke kleipluggen te beschouwen, het overgrote deel van de invulling van een

tunneldal is zand en grind. Dit materiaal is voor het allergrootste deel van lokale herkomst

(remaniering).

Het voorkomen van de potklei is uitgekarteerd bij Noordbergum. Een schematische dwarsdoorsnede

is opgenomen in figuur 1.33.

2 https://www.dinoloket.nl/formatie-van-peelo
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostermeer_Interglaciaal



info@rvde.nl - 3 - 9-3-2018

- 3 -

Figuur 1.3 Profiel door tunneldal Noordbergum
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1.2 Ontstaanstheorieën

Voor het ontstaan van tunneldalen zijn in grote lijnen twee theorieën ontwikkeld:

· Steady state theorieën

· Catastrofe theorieën

Steady state houdt hier in dat een proces vele jaren doorgaat en voor de vorming van een tunneldal

neerkomt op erosie ten gevolge van smeltwater onder de ijskap. Catastrofe is een plotselinge erosie,

bijvoorbeeld ten gevolge van blow-out, piping of opbarsten.

In de proefschriften van Janszen4 en Stewart5 wordt hier, en op de historische ontwikkeling van de

theorieën, dieper ingegaan. Beide proefschriften leunen sterk op de interpretatie van 3D-seismiek.

Opgemerkt wordt dat de combinatie seismiek met solide boorinformatie betrekkelijk zeldzaam is.

Analyses blijven dan ook vaak beperkt tot visuele vergelijkingen, zonder solide onderbouwing van het

materiaal wat zich daadwerkelijk in het tunneldal bevindt. Exploratieboringen zijn soms wel in de

tunneldalen geplaatst, maar daar is vaak het Plioceen/Pleistoceen geen onderwerp van studie

geweest.

4 A. Janszen: Tunnel valleys: genetic models, sedimentary infill and 3D architecture. Proefschrift, Delft, oktober 2012.

https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:b2897176-e66d-4dfe-b8c1-26fa9b280d9c/datastream/OBJ

5 M.A. Stewart: 3D Seismic Analysis of Pleistocene Tunnel Valleys in the Central North Sea. Thesis, London, juni 2009.

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjdzdX3o83ZAhVFzKQKHawhDCAQFgg7M

AI&url=https%3A%2F%2Fspiral.imperial.ac.uk%2Fbitstream%2F10044%2F1%2F11921%2F2%2FStewart-MA-2009-PhD-

Thesis.pdf&usg=AOvVaw0V7s1RBM7OrgEpvPFMNCq6
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1.3 Dimensies tunneldalen

Op basis van de beschikbare literatuur kan over tunneldalen het volgende worden opgemerkt:

1.3.1 Grootteklassen

Op basis van de literatuur en de seismiekbeelden lijkt het er op  dat de tunneldalen in twee klassen

uiteen vallen, een grootschalige (diepte tot 400/450 meter en een kleinschalige (dieptes rond 150-200

meter). Stewart heeft veel data verzameld van de kleinschalige tunneldalen. In de 2D seismiek vallen

vooral de grootschalige op.

1.3.2 Generaties

Tijdens het uitkarteren heeft Stewart 7 generaties tunneldalen onderscheiden die (mogelijk)

overeenkomen met verschillende fasen in ijskapbedekking. De kartering is volledig analoog aan de

kartering van stroombanen in het rivierengebied.

1.3.3 Lengte

De lengte van de tunneldalen kan oplopen tot vele honderden kilometers. Opgemerkt wordt dat niet bij

elkaar behorende tunneldalen, door het discontinue karakter van uitgevoerde seismiek, op de

tekentafel onterecht aan elkaar kunnen worden verbonden. Stewart onderscheidt 7 regionale

tunneldal generaties waarvan sommige generaties gekenmerkt worden door korte tunneldalen (20-25

km lang) en sommige door het voorkomen van lange tunneldalen (>110 km lang).

1.3.4 Diepte

Stewart geeft breedte/diepte (W:D) verhoudingen die liggen tussen 9 en 21. Alleen haar generatie 4

heeft een W:D-ratio van >45. Bij een gemiddelde breedte van 1000 meter geeft dit dan ook een

gemiddelde diepte van 50-100 meter (60 meter bij generatie 4). De tunneldalen zoals ze in de

omgeving van Vlieland gekarteerd zijn (deze notitie) liggen in een W:D klasse van 2-5, significant lager

dan de W:D waarden die Stewart geeft. Opgemerkt wordt dat Vleiland aanmerkelijk zuidelijker ligt dan

het onderzoeksgebied van Stewart.

1.3.5 Breedte

De gemiddelde breedte van de bovenzijde van de tunneldalen ligt tussen 500-2000 meter. In

generatie 4 van Stewart wordt een maximum waarde van 7,5 km gevonden. In Noord-Nederland is het

breedst gevonden tunneldal circa 4,5 km breed.
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1.3.6 Aanwezige hellingen

De hellingen van de wanden van de tunneldalen zijn in alle generaties bij Stewart gelijk, tussen 5° en

40°. Bij Vlieland liggen de hellingen over het algemeen tussen 0° en 36,6° , maar een deel van de

hellingen ligt tussen 36,6° en 51°.

1.3.7 Oriëntatie en sinuositeit

Het merendeel van de tunneldalen ligt noord-zuid ± 45°. De sinuositeit is laag, waarmee de individuele

dalen vrijwel recht zijn te noemen.

1.3.8 Bodemrelief

De bodem van tunneldalen is niet (vrijwel) recht. In de thalweg komen sprongen stroomopwaarts voor

van 50-100 meter.

1.3.9 Stroomrichting

Uit Noord-Duitsland zijn, conform Janszen metingen beschikbaar aan tunneldal sedimenten waaruit

blijkt dat de tunneldalen zijn ontstaan door terugschrijdende erosie. De stroomrichting in de

tunneldalen was naar het zuiden gericht.

1.3.10 Opvulling

De opvulling bestaat voornamelijk uit lokaal (verspoeld) materiaal. Bovenin kunnen dikke kleipluggen

(Potklei) voorkomen waarin het lutumgehalte kan oplopen tot 60%. In ontsluitingen en boringen zijn

warven gezien in de Potklei.
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2 Seismiek

2.1 Algemeen
Voor olie- en gasexploratie is in Nederland en op het Continentaal Plat veel 2-D en 3-D seismiek

uitgevoerd. Via het NLOG6 zijn vooral 2-D seismische lijnen goed op te vragen en te interpreteren

(bijvoorbeeld met freeware7).

In figuur 2.1. is een voorbeeld opgenomen van een seismisch profiel (899305) waarin een tunneldal is

aangetroffen (binnen rode stippellijn).

Figuur 2.1 Seismische lijn 899305 met tunneldal (binnen rode stippellijn

6 http://www.nlog.nl/
7 https://en.wikipedia.org/wiki/SEG-Y
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3 Analyse 8993

3.1 Locatie
Survey L2NAM1989F bestond uit een serie van 19 seismische lijnen. De details, zoals te vinden in de

NLOG website8, zijn opgenomen in bijlage 1. De ligging van de diverse lijnen in opgenomen in figuur

3.1.

Figuur 3.1 Ligging seismische lijnen 8993xx, survey L2NAM1989F

De profielen vallen in twee sets uiteen, een set NW-ZO georiënteerde (paragraaf 3.2) en een set ZW-

NO georiënteerde (paragraaf 3.3). De lijnen waarin de tunneldalen te zien zijn, zijn in paragraaf 3.2 en

3.3 opgenomen.

Paragraaf 3.4 geeft een overzicht van de diepteligging van dit tunneldal, paragraaf 3.5 geeft een

aantal statistieken van dit tunneldal.

8 http://www.nlog.nl/
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3.2 NW-ZO profielen

De seismische profielen zijn geïnterpreteerd naar diepte (aan de linkerzijde van de figuren) in [m-NAP]

en het voorkomen van reflectoren (zwarte lijnen) buiten het tunneldal. Binnen het tunneldal zijn de

reflectoren in paars weergegeven. De achtergrond is een analyse van de diepe boring B05A0084, op

de zuidwestzijde van Terschelling, locatie zie figuur 3.2 .

In boring B05A0084 is de opeenvolging van watervoerende lagen (geel) en waterremmende lagen

(groen). In theorie zijn de waterremmende lagen reflectoren en in de seismiek zichtbaar.

De waterremmende lagen zijn onderdeel van de Formatie van Tegelen (T1)9, Maassluis (M1)10 en

Oosterhout (O2)11.

De omhullende van het tunneldal is met een blauwe lijn aangegeven.

Naast de reflectoren zijn in de profielen pijlen aangebracht op plekken waar een soort conduit/pijp in

de reflectoren van de diepere lagen zichtbaar is. NB: dit kan een soort bewerkingssignaal zijn wat in

werkelijkheid niet bestaat.

Figuur 3.2. Locatie boring B05A0084.

9 http://www.rvde.nl/pdf/2%20Tegelen%20afzettingen.pdf
10 http://www.rvde.nl/pdf/2%20Maassluis%20afzettingen.pdf
11 http://www.rvde.nl/pdf/2%20Oosterhout%20afzettingen.pdf
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Figuur 3.3 Analyse NW-ZO lijnen
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3.3 ZW-NO profielen
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Figuur 3.4  Analyse NO-ZW lijnen



info@rvde.nl - 13 - 9-3-2018

- 13 -

3.4 Opmerkingen profielen

In de analyse van de profielen valt op dat er een uitleg mogelijk is dat de seismische reflectoren

(ruwweg de waterremmende lagen) doorlopen binnen de tunneldalen, maar dat ze daar zijn

scheefgesteld en/of chaotisch verwrongen.

In combinatie met het voorkomen van de conduits (dunne blauwe pijlen) is een alternatieve

ontstaanshypothese mogelijk (zie hoofdstuk 4).

3.5 Diepteligging buitenzijde tunneldal

Op basis van de diepteligging (de TWT is hiervoor herleidt naar meters diepte op basis van de

gegevens opgenomen in de NLOG database van de afzonderlijke seismische lijnen) van de

buitenzijde van de tunneldalen is met behulp van kriging12 een 3-D doorsnede gemaakt.

Deze is opgenomen in figuur 3.5

Figuur 3.5 Diepte tunneldal in meter onder maaiveld

12 https://en.wikipedia.org/wiki/Kriging
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3.6 Hellingshoeken

Op basis van figuur 3.5 zijn de hellingshoeken per 10 meter strekking van de seismische lijn in Qgis13

bepaald. In figuur 3.6 is een overzicht opgenomen van de absolute hellingshoeken van de 9 relevante

seismische lijnen. De x-as is hierin de x-coordinaat, de grafieken lopen dus west-oost.

Figuur 3.6. Hellingshoeken tunneldal over seismische lijnen

In figuur 3.6 valt op dat met name de lijnen 899302, 899303, 899304, 899305, 899306 en 899310

een voorkeur lijken te hebben voor een hogere westzijde.

13 https://qgis.org/nl/site/
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Indien alle hellingshoeken worden gegroepeerd ontstaat het beeld in figuur 3.7.

Hierin valt op dat er twee verschillende groepen zijn, een eerste groep die hellingshoeken vertoont

tussen 0° en 36°, de tweede groep heeft een helingshoek tussen 36° en 52°. Deze hellingshoeken

hebben opvallende overeenkomsten met rusthoeken in ongeconsolideerde sedimenten.

In hoofdstuk 4 (ontstaanswijze) wordt dit meegenomen in een alternatieve hypothese.

Figuur 3.7 Gegroepeerde hellingshoeken

3.6.1 Literatuuropgave rusthoeken

Uit diverse bronnen14 zijn rusthoeken voor de volgende sedimenten bekend:

Sediment type Hellingshoek °
Grind 33
Zandige grinden, losgepakket 35
Zandige grinden, vastgepakt 50

Zand, goed gegradeerd, losgepakt 33
Zand, goed gegradeerd, vastgepakt 38
Grindig zand 38

Siltig zand 35

Silt 27-32

Klei 19-27

14 http://www.geotechdata.info/parameter/angle-of-friction.html
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4 Ontstaanswijze

4.1 Inleiding
Naast de twee groepen theorieën uit paragraaf 1.2. is er nog een hybride vorm mogelijk. Deze kan

worden onderbouwd door de bovenstaande data.

4.1.1 Opbarsttheorie

De vorming van tunneldalen kan worden getriggerd door het ontstaan van een waterstroom tussen de

zool van de ijskap en permanent bevroren ondergrond. Deze stroom kan ontstaan bij smelt (hetzij

seizoen gebonden, hetzij door het einde van een ijstijd).

Een verloop is opgedeeld in 6 fases:

Fase 1 Hoogtepunt ijstijd

Tijdens de ijstijd ligt de ontwateringsbasis van de onderliggende watervoerende pakketten op circa -

125 [m NAP]. Hierdoor zal de druk in deze aquifers, ondanks de afstand tot zee, eveneens erg laag

zijn. Er is namelijk tijdens de ijstijd (vrijwel) geen aanvulling van de aquifers. Door de permafrost laag

kan er geen neerslag of rivierwater in de aquifers doordringen en zal de waterdruk zich in de aquifers

gaan richten naar het toenmalige zeeniveau.

Fase 2 Optreden smelt

Bij het optreden van smelt ten zuiden van de ijskap zullen de aquifers zich kunnen gaan vullen vanuit

het zuiden en afstromen naar zee. Dit is onder de ijskap door naar het noorden (voor de Nederlandse

situatie) toe. De waterdruk in deze aquifers loopt op tot een niveau wat gedicteerd wordt door de

grondwaterdruk (hier gelijk te stellen aan maaiveld) + de druk van de bovenliggende ijskap.

Door toenemende smelt zal er onder de ijskap een ontwatering kunnen gaan optreden. Hierdoor

neemt de druk in de ondergrond aan het maaiveld af van een paar 100 meter (= de dikte van de

bovenliggende ijskap) tot vrijwel 0. De druk in de ondergrond is dan nog hoog, mogelijk ettelijke 100-

den meters waterdruk hoger.

Fase 3 Optreden opbarsten (mogelijk:piping)

Door het drukverschil zal een waterremmende laag die onder de ijskap ligt kunnen gaan opbarsten

(zelf denk ik eerder aan piping via natuurlijke zwaktezones zoals oude stroomgeulen of tektonische

breuken). Hierdoor ontstaat er een zeer sterke grondwaterstroom (door het grote drukverschil)

waardoor lokaal materiaal (zand, silt, grind) wordt meegevoerd uit de ondergrond. Hierdoor ontstaan

er in de ondergrond uitspoelingsgaten die worden opgevuld door meer waterremmend materiaal. Dit

laatste is in de seismiek zichtbaar als scheefgestelde lagen en chaotische bodemlagen.
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Fase 4 Terugschrijdende erosie

Door de drukafname die optreedt in het watervoerende pakket boven de waterremmende laag zal

onder de zool van de ijskap een geul terugschrijden. Deze graaft zich steeds dieper onder de ijskap

(loodrecht op het drukverval) in. Ter hoogte van de opgebarsten waterremmende laag zal de druk

eveneens afnemen in de daaronder liggende watervoerende laag waardoor een drukverschil gaat

ontstaan over een dieper gelegen waterremmende laag. Hier herhaalt het proces van opbarsten zich.

Dit veroorzaakt de conduits vanuit nog diepere lagen naar boven toe. Doordat het opbarsten bij

voorkeur plaatsvindt op het zwakste punt in de waterremmende laag zal de onderzijde van het aldus

gevormde dal onregelmatig van diepte zijn. Waar de laag opbarst kan erosie plaatsvinden, waar de

waterremmende laag min of meer blijft liggen ontstaat een “berg” in de thalweg. Omdat de

waterstroom opwaarts gericht is, komt horizontale (vervlakkende) erosie nauwelijks voor.

Door de opwaarts gerichte stroming kunnen in jongere afzettingen oudere, geremanieerde,

kenmerken voorkomen.

Fase 5 Ontstaan omhullende

Door het uitspoelen van sediment ontstaat er in de ondergrond een dalvormige (omhullende) laagte

waarbinnen het tekort aan sediment wordt opgeheven door slump langs een glijvlak. Deze vlakken

worden beschreven door de hellingshoeken in paragraaf 3.6. Conform de literatuur opgave in

paragraaf 3.6.1. zou naast de omhullende dan een afwisseling van grindig zand, zand en klei

aanwezig moeten zijn. Dit komt overeen met de lokale geologie (formaties van Urk, Harderwijk,

Tegelen, Maassluis en Oosterhout.

Fase 6 Opvullen geul

Door het instorten van de ondergrondse ruimten en het afvoeren van sediment (fase 4 en 5) ontstaan

er voor de ijskap erosiewaaiers van lokaal materiaal (aangevuld met materiaal wat door de ijskap van

veel verder is meegenomen). Uiteindelijk ontstaat er een geulvormige laagte die op haar beurt (als het

drukverschil is opgeheven en de stroomsnelheid nadert naar 0) opgevuld wordt door de Potklei.
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Bijlage 1 Statistieken survey 8993



Survey: L2NAM1989F

DATA_TYPE LAND
SURVEY_TYPE 2D
COORD_SYSTEM RD
POINT_TYPE BIN-POINTS

Navigation file: L2NAM1989F.hdr.sgn
LINE_ID MIN_CDP   MAX_CDP NR_POINTS CDP_INTERVAL CDP_MIN_INTERVAL CDP_MAX_INTERVAL LINE_LENGTH

899300 1076 1707 632 12.51 12.04 12.81 7892.5
899301 1866 2880 1015 12.5 11.66 13.6 12677.9
899302 1449 3440 1992 12.51 12.04 13.45 24904.07
899303 1693 2686 994 12.51 12.04 13.45 12419.47
899304 2007 2547 541 12.51 11.66 13.45 6755.35
899305 1669 2565 897 12.5 11.66 13.6 11204.45
899306 2002 3039 1038 12.51 12.04 13.04 12970.42
899307 1605 2821 1217 12.51 12.04 13.45 15209.18
899308 1741 3361 1621 12.51 12.04 13.45 20261.85
899309 1598 2768 1171 12.51 12.04 13.45 14632.11
899310 2002 3671 1669 12.51 11.66 13.45 20871.88
899311 1540 2740 1201 12.51 12.04 13.45 15007.95
899312 2001 3002 1002 12.51 12.04 12.81 12520.82
899313 1598 2796 1199 12.5 12.04 13.45 14980.85
899314 2006 3608 1603 12.51 12.04 13.45 20039.01
899316 2001 3564 1564 12.51 12.04 13.45 19554.22
899318 2002 3515 1514 12.51 12.04 13.45 18931.24
899320 2006 3447 1442 12.51 12.04 12.81 18023.43
899324 1005 1676 672 12.51 11.66 13.04 8395.09

Signal Data
LINE MIN_CDP     MAX_CDP NR_SAMPLES  SAMPLE_INTERVAL FILESIZE(bytes) CDP_INTERVAL CDP_MIN_INTERVAL CDP_MAX_INTERVAL LINE_LENGTH ORGINAL_LINE

899300 1076 1707 1250 4000 3315280 12.51 12.04 12.81 7892.5 899300
899301 1866 2880 1250 4000 5322200 12.5 11.66 13.6 12677.9 899301
899302 1449 3440 1250 4000 10441680 12.51 12.04 13.45 24904.07 899302
899303 1693 2686 1250 4000 5212160 12.51 12.04 13.45 12419.47 899303
899304 2007 2547 1250 4000 2838440 12.51 11.66 13.45 6755.35 899304
899305 1669 2565 1250 4000 4703880 12.5 11.66 13.6 11204.45 899305
899306 2002 3039 1250 4000 5442720 12.51 12.04 13.04 12970.42 899306
899307 1605 2821 1250 4000 6380680 12.51 12.04 13.45 15209.18 899307
899308 1741 3361 1250 4000 8497640 12.51 12.04 13.45 20261.85 899308
899309 1598 2768 1250 4000 6139640 12.51 12.04 13.45 14632.11 899309
899310 2002 3671 1250 4000 8749160 12.51 11.66 24.76 20871.88 899310
899311 1540 2740 1250 4000 6296840 12.51 12.04 13.45 15007.95 899311
899312 2001 3002 1250 4000 5254080 12.51 12.04 12.81 12520.82 899312
899313 1598 2796 1250 4000 6286360 12.5 12.04 13.45 14980.85 899313
899314 2006 3608 1250 4000 8403320 12.51 12.04 13.45 20039.01 899314
899316 2001 3564 1250 4000 8198960 12.51 12.04 13.45 19554.22 899316
899318 2002 3515 1250 4000 7936960 12.51 12.04 13.45 18931.24 899318
899320 2006 3447 1250 4000 7559680 12.51 12.04 12.81 18023.43 899320
899324 1005 1676 1250 4000 3524880 12.51 11.66 13.04 8395.09 899324

Byte locations in headers of segy-output of data qc-ed by TNO-NITG.
The other bytelocations are unchanged.
Line number(trace) 189 - 192
CDP number (trace)         193 - 196
Number of samples (binary)  21 - 22
Number of samples (trace)  115 - 116
Sample interval (binary)    17 - 18
Sample interval (trace) 117 - 118
X, easting (trace) 181 - 184
Y, northing (trace) 185 - 188


