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1 Naam van de lithostratigrafische eenheid
Naam:

Kreftenheye

Rang:

Formatie

Naam van de moedereenheid:

Boven Noordzee

Rang van de moedereenheid:

Groep

Code:

KR

Oorsprong Naam:

Zonneveld (1947) voert de naam Zone van Kreftenheye in voor
grofzandige en grindhoudende afzettingen met een kenmerkende
zware mineralenassociatie in het noordelijk Peelgebied. In 1958
wordt voor deze afzettingen en de ermee gecorreleerde
afzettingen in heel Nederland de Formatie van Kreftenheye
ingevoerd (Zonneveld, 1958). Door Doppert et al. (1975) is deze
naam overgenomen.
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2 Beschrijving van de lithostratigrafische eenheid
2.1

Beschrijving van de lithologische kenmerken

Algemene lithologie:
- Zand, matig grof tot uiterst grof (210 – 2000 µm), geelgrijs tot grijsbruin, kalkloos tot kalkrijk,
bont, matig tot sterk grindhoudend.
- Grind, matig tot zeer grof (5,6 – 63 mm), sterk zandig.
Dominante lithologie:
- Zand, matig grof tot uiterst grof (210 - 2000 µm), grijs tot bruin, kalkhoudend, bont,
grindhoudend.
Ondergeschikte lithologie:
- Zand, uiterst fijn tot matig fijn (63 – 210 µm), grijs tot bruin, kalkhoudend tot kalkloos.
- Klei, zwak siltig tot zandig, grijs, bruin of zwart, kalkloos tot kalkhoudend.
- Grind, fijn (2 – 5,6 mm), sterk zandhoudend.
Sporadisch voorkomende lithologie:
- Veen, dun gelaagd, kleiig, bruin, kalkloos.

2.2

Definitie en aard van de grenzen

Definitie en aard van de ondergrens:
In West- en Midden-Nederland komen de afzettingen van de grofzandige en grindige Formatie van
Kreftenheye voor boven veelal zandige tot kleiige afzettingen van de Formatie van Sterksel en
plaatselijk boven de matig fijne tot grofzandige afzettingen van de Formatie van Urk. De grens tussen
de Formatie van Kreftenheye en de onderliggende Formaties van Urk en Sterksel is in boringen bijna
altijd vast te stellen op basis van een goed herkenbare sterk grindige geulbodemafzetting (‘lag
deposit’). In de omgeving van de stuwwallen kenmerken deze ‘lags’ zich vaak door het voorkomen
van noordelijk kristallijn materiaal en vuursteen.
In het uiterste zuidwesten van het verbreidingsgebied komen de afzettingen van de grofzandige
Formatie van Kreftenheye voor boven fijnzandige, veelal kleiige, afzettingen van de Formatie van
Waalre of fijn zand en siltige klei van de Formatie van Stramproy. De grens met de Formaties van
Waalre en Stramproy is scherp en duidelijk en wordt gekenmerkt door een meestal grindige lagafzetting.
In delen van het IJsselmeergebied en Noord-Holland liggen grofzandige afzettingen van de Formatie
van Kreftenheye op kleiige tot fijnzandige lacustroglaciale afzettingen van het Laagpakket van
Uitdam (Formatie van Drente). De grens met deze afzettingen is duidelijk en scherp.
In het IJsseldal liggen de veelal kleiige fluviatiel-deltaïsche afzettingen van de Formatie van
Kreftenheye (Laagpakket van Twello) met een scherpe grens op zanden van het Laagpakket van
Schaarsbergen en op keileem (Laagpakket van Gieten) van de Formatie van Drente.
In delen van Noord-Holland, Utrecht en het IJsselmeergebied liggen de afzettingen van de Formatie
van Kreftenheye op grofzandige grindhoudende, fluvioglaciale afzettingen van de Formatie van
Drente (Laagpakket van Schaarsbergen). De grens tussen deze eenheden is geleidelijk en moeilijk uit
boringen te bepalen.
In Noord-Brabant en Noord-Limburg zijn de grove afzettingen van de Formatie van Kreftenheye
ingesneden in grove afzettingen van de Formatie van Beegden. De grens tussen beide formaties is
weliswaar scherp, maar niet in alle gevallen duidelijk vast te stellen. In het uiterste zuidoosten van het
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verbreidingsgebied liggen grofzandige afzettingen van de Formatie van Kreftenheye erosief op fijn tot
matig grof, wit zand van de Kiezeloöliet Formatie. De grens met deze afzettingen is scherp en
duidelijk waarneembaar.
In Midden- en West-Nederland ligt de klei van de Laag van Wijchen locaal op fijn tot matig grof zand
van de Formatie van Boxtel. De grens met deze afzettingen is scherp.
Definitie en aard van de bovengrens:
In het IJsseldal, het IJsselmeergebied en Noord-Holland wordt de Formatie van Kreftenheye bedekt
met fijn tot matig grof zand of veen van de Formatie van Boxtel of (in Noord-Holland) schelphoudend
fijn tot grof zand van de Eem Formatie. Over het algemeen is de grens scherp. In West- en MiddenNederland worden de afzettingen van de Formatie van Kreftenheye bedekt door klei en zand van de
Formatie van Echteld, klei en zand van de Formatie van Naaldwijk, veen van de Formatie van
Nieuwkoop of zand (zeer fijn tot matig grof) van de Formatie van Boxtel.
Aan de top van de Formatie van Kreftenheye komt veelal een stugge, grijze tot zwarte kleilaag voor
(de Laag van Wijchen). De overgang van deze klei naar jongere afzettingen is vrijwel altijd scherp.
De overgang naar klei van de Formatie van Echteld kan geleidelijk zijn, waarbij de grens in
handboringen is vast te stellen op grond van de grotere stugheid van de klei van de Formatie van
Kreftenheye, de bijmenging met grove zandkorrels en/of het voorkomen van een donkergrijze tot
zwarte vegetatiehorizont aan de top van de klei. Als de Formatie van Echteld uit zand bestaat kan de
grens met de Formatie van Kreftenheye worden bepaald aan de hand van de duidelijk kleinere
korrelgroottes, hogere glimmergehaltes en aanwezigheid van organisch materiaal in de Formatie van
Echteld. In goede boringen kan de basis van de Formatie van Echteld worden aangetoond aan de hand
van een lag-deposit waarin plaatselijk omgewerkt veen aanwezig kan zijn.
Ten noorden van de lijn Utrecht – Den Haag en ten zuiden van de lijn Almkerk – Dordrecht –
Hellvoetsluis is de Laag van Wijchen afwezig en wordt de Formatie van Kreftenheye bedekt door het
Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel). Er is er meestal sprake van een vrij geleidelijke
overgang naar veelal kalkloze zeer fijne tot matig grove zanden van de Formatie van Boxtel.
De grens van de Formatie van Kreftenheye en de Formatie van Naaldwijk kan worden vastgesteld op
basis van de korrelgrootte (over het algemeen is de Formatie van Naaldwijk fijner dan de Formatie
van Kreftenheye), het klei-, kalk- en glimmergehalte (over het algemeen hoger in de Formatie van
Naaldwijk), schelpinhoud (o.a. aanwezigheid Hydrobia’s in Formatie van Naaldwijk) en een veelal
grijzere kleur van de Formatie van Naaldwijk.

2.3

Overige kenmerken

Beschrijving van overige kenmerkende eigenschappen:
In Midden- en West-Nederland wordt in de jongste afzettingen van de Formatie van Kreftenheye een
puimsteenniveau aangetroffen, dat door Verbraeck (1990) wordt beschreven. De puimsteenlaag kan
gekoppeld worden aan de uitbarsting van de Laacher See vulkaan rond 11.230 14C yr BP (Hajdas et
al., 1995). De top van de Formatie van Kreftenheye is in Midden-Nederland in de vorm van een
Pleniglaciaal terrasniveau (Laagterras; Pons, 1957) en een lager gelegen Laat Glaciaal niveau (Terras
X; Pons, 1957) aanwezig onder de afzettingen van de Formatie van Nieuwkoop, Echteld en
Naaldwijk. Kenmerkend voor de zware mineralen-inhoud van de Formatie van Kreftenheye zijn hoge
percentages augiet en alteriet (Doppert et al., 1975; Bosch & Kok, 1994).

Regionale lithologische verschillen:
Binnen de Formatie van Kreftenheye worden de volgende laagpakketten en lagen onderscheiden;
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-

Laagpakket van Well
Laagpakket van Twello
Laagpakket van Zutphen
Laagpakket van Ockenburg
Laag van Wijchen.

Het Laagpakket van Well (Zanden van Well cf. Zonneveld, 1958) omvat de grove afzettingen van de
Formatie van Kreftenheye in Noord-Limburg die zijn gevormd toen de Rijn door het oprukkende
landijs naar het westen werd gedwongen en daarbij afwaterde door enkele dalen in de afzettingen van
het ‘Mittelterrasse’ (Klostermann, 1992) en door het Maasdal. Het Laagpakket bestaat uit zand, matig
fijn tot uiterst grof, grijs tot bruin, en grind, kalkhoudend tot kalkloos.
Het Laagpakket van Twello omvat de fluviatiel-deltaïsche afzettingen die zijn afgezet door de Rijn in
het voormalige glaciale IJsseldalbekken. Het laagpakket bestaat uit zand, matig fijn tot grof, soms
kleiig, grijs tot bruin, kalkhoudend en klei, (donker)grijs tot (donker)bruin, zwak tot matig siltig,
kalkrijk, veelal stevig, vaak sterk (cm-mm) gelaagd, locaal kleine slumpstructuren, loadcasts en
fijnkorrelige turbidietachtige structuren.
Het Laagpakket van Zutphen bestaat uit veen, klei en zand van de Formatie van Kreftenheye cf.
Doppert et al. (1975) afgezet in het IJsseldal. Het laagpakket bestaat uit klei, zwak siltig tot zandig,
grijs; veen, bruin tot zwart, en zand, matig fijn, grijs tot bruin, kalkhoudend tot kalkloos.
Het Laagpakket van Ockenburg bevat veelal grove zanden met veelal ingeschakeld mariene schelpen
van Eem-fauna (o.a. Busschers & Weerts, 2000). Over het algemeen vertoont het pakket een
duidelijke fining upward sequentie. Het schelpenpercentage neemt naar boven toe af. Het laagpakket
bestaat uit zand, matig fijn tot uiterst grof, grindarm tot grindrijk, grijs tot grijsbruin, kalkrijk. Het
Laagpakket komt voor in West-Nederland ten zuiden van de Saalien-stuwwallen.
De stugge klei die in Midden- en West-Nederland vaak aan de top van de Formatie van Kreftenheye
voorkomt wordt tot de Laag van Wijchen (Wijchen Member cf. Törnqvist et al. 1993) gerekend. De
Laag van Wijchen bestaat uit klei, siltig tot zandig, kalkloos of soms een gedeeltelijk ontkalkte top,
lichtgrijs tot donkergrijs, plaatselijk humeus tot sterk venig. Vaak komt aan de top van de Laag van
Wijchen een goed ontwikkelde zwarte bodemhorizont voor.
Dikte (minimum, maximum, variatie, gemiddeld):
De dikte van de afzettingen varieert van minder dan 1 m tot ruim 100 m. Over het algemeen ligt de
dikte tussen 10 en 25 m.

3 Typelocatie, stratotype en verbreiding
3.1

Geografische beschrijving van de typelocatie

Correcte typelocatie:
Lectostratotype: Boring 40A0440 te Elst, traject 4,50 – 26,00 m beneden maaiveld. Deze boring
vervangt het oude stratotype boring 46G0018. Dit stratotype is niet langer toegankelijk. Bovendien
was de Formatie van Kreftenheye in deze boring slechts gedeeltelijk ontsloten.
Hypostratotype: Boring 30D0215 te Ockenburg, Den Haag, traject 26,50 – 42,75 m beneden
maaiveld. Deze boring bevat grove schelphoudende zanden in West-Nederland die tot het Laagpakket
van Ockenburg worden gerekend.
Hypostratotype: Boring 33E0312 te Zutphen, traject 21,00 – 9,00 m beneden maaiveld (Laagpakket
van Zutphen).
Hypostratotype: Boring 33E0250 te Twello, 40,00 – 116,00 m beneden maaiveld (Laagpakket van
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Twello).
Coördinaten:
X (km)
Y (km)
Maaiveld (m tov NAP)

40A0440
188,200
437,900
8,86

X (km)
Y (km)
Maaiveld (m tov NAP)

33E0250
202,480
473,610
4,90

30D0215
73,795
452,760
7,00

33E0312
202,602
474,350
5,10

Locatiekaartje 1:25 000 + jaar & nummer Topografische Dienst:
Zie bijlage.

3.2

Beschrijving van het stratotype

Zie bijlage.

3.3

Geografische verbreiding

Verbreidingskaartje
Zie bijlage.

4 Genese voor zover relevant voor de faciësinterpretatie
De afzettingen van de Formatie van Kreftenheye zijn gevormd door (voorlopers van) de Rijn. Het
onderste deel van het sediment (Laagpakket van Well) is afgezet vanuit een vlechtende ijsrandrivier
die voor de stuwwallen langs naar het westen stroomde. Deze rivier voerde naast water uit het Rijndal
ook smeltwater van de ijskap af. De afzettingen van het Laagpakket van Zutphen zijn gevormd door
een meanderende Rijn gedurende het Eemien. Het Laagpakket van Twello is afgezet als een
fluviolacustriene opvulling van het glaciale IJseldalbekken (Laat-Saalien en gedeeltelijk gedurende
het Eemien). Het Laagpakket van Ockenburg bestaat uit door de Rijn aangevoerd materiaal en ten
dele uit fluviatiel omgewerkte mariene afzettingen van de Eem Formatie. De afzettingen van de Laag
van Wijchen en een deel van de zandige top van de jongste afzettingen van de Formatie van
Kreftenheye zijn gevormd door meanderende rivieren gedurende het Allerød en het vroeg Holoceen
(Makaske & Nap, 1995).

5 Samenhang met andere benoemde lthostratigrafische eenheden
Relatie tot andere benoemde lithostratigrafische eenheden:
Buiten de Hollandse kust worden de afzettingen van de Formatie van Kreftenheye deels tot de Eem
Formatie en de Bruine Bank Formatie cf. Long et al. (1988) gerekend. In Duitsland zijn de
afzettingen van de Formatie van Kreftenheye te correleren met afzettingen van de Jüngere en Ältere
Niederterrasse en een deel van de Untere Mittelterrasse 4 (Klostermann, 1992).
Problematiek van vertandingen en mogelijke verwarring met andere eenheden
Ten opzichte van de definitie van de Formatie van Kreftenheye door Doppert et al. (1975) zijn een
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aantal wijzigingen doorgevoerd:
- De rivierduinafzettingen (Formatie van Kreftenheye cf. Doppert et al., 1975) worden op grond
van hun lithologische samenstelling en stratigrafische positie als Laagpakket van Delwijnen cf.
Törnqvist et al. (1994) ondergebracht in de Formatie van Boxtel.
- Afzettingen in het dal van de Maas stroomopwaarts van Gennep (Formatie van Kreftenheye cf.
Doppert et al., 1975) worden op grond van hun lithologische samenstelling en stratigrafische
positie tot de Formatie van Beegden gerekend.
- Het Maasterras van Gronsveld dat door Doppert et al. (1975) tot de Formatie van Kreftenheye
werd gerekend wordt thans tot de Formatie van Beegden gerekend.
- Het Laagpakket van Ockenburg bestaat uit fluviatiel omgewerkt marien sediment dat door
Doppert et al. (1975) tot de Eem Formatie werd gerekend.
In Midden- en West-Nederland is het laterale en verticale onderscheid met fluvioglaciale afzettingen
van de Formatie van Drente (Laagpakket van Schaarsbergen) geleidelijk en moeilijk vast te stellen.
Binnen het verbreidingsgebied van het Laagpakket van Ockenburg zijn lokaal erosieresten van
afzettingen van de Eem Formatie in situ aanwezig. Het onderscheid tussen de afzettingen in situ en de
omgewerkte mariene afzettingen is alleen in gestoken boormonsters vast te stellen (Törnqvist et al.,
2000; Busschers en Weerts, 2000).
De fijnkorrelige basis van de post-glaciale opvulling in het IJsselbekken dient formeel tot het
Laagpakket van Uitdam te worden gerekend. Omdat de overgang naar het Laagpakket van Twello
niet goed is te herkennen worden alle afzettingen tot dit laatste laagpakket gerekend.
In Van der Meene et al. (1988) worden de zogenaamde Afzettingen van Tienhoven tot de Formatie
van Kreftenheye gerekenend. Het betreft hier waarschijnlijk aan het Laagpakket van Schaarsbergen
(Formatie van Drente) gerelateerde afzettingen (het grove deel van de Afzettingen van Tienhoven).
Het bovenste fijnere deel, bestaande uit kleinschalige fluviatiele afzettingen, eolische zanden en veenen leemlenzen, wordt tot de Formatie van Boxtel gerekend omdat het vermoedelijk om periglaciale
(helling)afzettingen en dekzand gaat.

6 Relatie tot eerder beschreven eenheden
Naam van de eerder beschreven eenheid/eenheden, waarvoor de nieuwe eenheid (gedeeltelijk) in
de plaats komt:
Niet van toepassing.
Oorspronkelijke literatuurverwijzing, waarin de eerder beschreven eenheid/eenheden voor het
eerst formeel wordt gedefinieerd:
Zonneveld (1947) voert de naam Zone van Kreftenheye in voor grofzandige en grindhoudende
afzettingen met een kenmerkende zware mineralenassociatie in het noordelijk Peelgebied. In 1958
wordt voor deze afzettingen en de ermee gecorreleerde afzettingen in heel Nederland de Formatie van
Kreftenheye ingevoerd (Zonneveld, 1958). Door Doppert et al. (1975) is deze naam overgenomen.

7 Ouderdom van de eenheid
Laat-Saalien – Vroeg Holoceen.
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