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1 Naam van de lithostratigrafische eenheid
Naam:

Echteld

Rang:

Formatie

Naam van de moedereenheid:

Boven Noordzee

Rang van de moedereenheid:

Groep

Code:

EC

Oorsprong Naam:

De naam wordt nieuw ingevoerd. De eenheid komt in de plaats
van de Betuwe Formatie, die door Doppert et al. (1975) is
ingevoerd en door Berendsen (1982, 1984b) van commentaar is
voorzien.
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2 Beschrijving van de lithostratigrafische eenheid
2.1

Beschrijving van de lithologische kenmerken

Algemene lithologie:
Kenmerkend voor de formatie is de grote interne lithologische heterogeniteit. Binnen de eenheid
kunnen een aantal lithogenetische eenheden worden onderscheiden, die lithologisch vrij homogeen
zijn.
- Klei, zandig tot zwak siltig, kalkloos tot kalkhoudend, sporadisch schelphoudend, massief tot
horizontaal gelaagd (soms met zandlaagjes), soms humeus, grijs tot bruin.
- Zand, zeer fijn tot uiterst grof (63 – 2000 µm), soms grindhoudend, sporadisch schelphoudend,
kalkhoudend tot kalkloos, grijs tot bruin.
Dominante lithologie:
- Klei, zandig tot zwak siltig, kalkloos tot kalkhoudend, sporadisch schelphoudend, massief tot
horizontaal gelaagd (soms met zandlaagjes), soms humeus, grijs tot bruin.
Ondergeschikte lithologie:
- Zand, zeer fijn tot uiterst grof (63 – 2000 µm), soms grindhoudend, sporadisch schelphoudend,
kalkhoudend tot kalkloos, grijs tot bruin.
Sporadisch voorkomende lithologie:
- Dunne (dikte enkele cm), locale veenlagen, zwak tot sterk kleiig, kalkloos, bruin tot grijsbruin.
- Gyttja, zwak tot sterk kleiig, kalkloos tot kalkhoudend, bruin tot geel.
- Detrituslaagjes.
- Dunne schelplagen in ‘lag deposits’ in geulopvullingen.

2.2

Definitie en aard van de grenzen

Definitie en aard van de ondergrens:
De afzettingen liggen vrijwel overal op grof zand of op stugge klei van de Formatie van Kreftenheye,
of op kalkloos fijn zand van de Formatie van Boxtel. De grens met de afzettingen van de Formatie
van Boxtel is overal scherp. Buiten de geulafzettingen (zand, zeer fijn tot uiterst grof, soms
grindhoudend) is de grens met afzettingen van de Formatie van Kreftenheye eveneens scherp. In dat
geval liggen de afzettingen van de Formatie van Echteld op siltige tot zandige, stugge, klei van de
Laag van Wijchen, die de top van de Formatie van Kreftenheye vormt. Deze grens is in handboringen
goed te bepalen. In West-Nederland, waar de top van de Formatie van Kreftenheye buiten het
handboorbereik ligt, kan de grens tussen beide formaties vastgesteld worden met behulp van
sonderingen; de stugge klei van de Laag van Wijchen heeft een grotere conusweerstand dan de kleien
van de Formatie van Echteld. De geulafzettingen van de Formatie van Echteld zijn, met name in het
midden en oosten van het land en in het IJsseldal, vaak ingesneden in de Formatie van Kreftenheye.
In dat geval ligt kalkhoudend zand, zeer fijn tot uiterst grof, soms grindhoudend, van de Formatie van
Echteld direct op identiek zand van de Formatie van Kreftenheye en is de ondergrens van de Formatie
van Echteld moeilijk uit handboringen te bepalen.
Definitie en aard van de bovengrens:
De afzettingen liggen grotendeels aan het maaiveld. In West-Nederland worden ze ten dele bedekt
door afzettingen van de Formatie van Naaldwijk (zand en klei met mariene schelpen) en de Formatie
van Nieuwkoop (veen). De grens met deze afzettingen is over het algemeen scherp. In Oost-
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Nederland komt zeer locaal een bedekking met kalkloos matig fijn tot grof kalkloos zand van het
Laagpakket van Delwijnen uit de Formatie van Boxtel voor. De grens met deze afzettingen is scherp.

2.3

Overige kenmerken

Beschrijving van overige kenmerkende eigenschappen:
Zie "Genese voor zover relevant voor faciësinterpretatie".
Regionale lithologische verschillen:
Binnen de geulafzettingen neemt de gemiddelde korrelgrootte en het grindgehalte van oost naar west
af. Ten westen van Tiel neemt ook het procentuele aandeel van de geulafzettingen in de formatie af.
Dit wordt veroorzaakt door het toenemen van de accommodatieruimte in westelijke richting, zowel in
verticale als in horizontale zin.
Dikte (minimum, maximum, variatie, gemiddeld):
De dikte varieert van minder dan 1 m tot meer dan 15 m en neemt van de Duitse grens in westelijke
richting toe. In de geulen bedraagt de dikte 5 – 15 m. Aan de randen van de riviervlakte van de Rijn
en Maas en van het IJsseldal wiggen de afzettingen uit op onderliggende zanden.

3 Typelocatie, stratotype en verbreiding
3.1

Geografische beschrijving van de typelocatie

Correcte typelocatie :
Holostratotype: Een deel van Profiel Echteld (Makaske, 1998).
Parastratotype: Een profiel in de Alblasserwaard bij Noordeloos (Makaske, 1998).
Coördinaten:
X (km)
Y (km)
Maaiveld (m tov NAP)

Holostratotype
163,000
434,000 – 435,000
Tussen 5,00 en 6,00

Parastratotype
126,000
435,000 – 436,000
Tussen 1,00 en –2,00

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

3.2

Beschrijving van de stratotypes

Zie bijlage.

3.3

Geografische verbreiding

Zie bijlage.

4 Genese voor zover relevant voor de faciësinterpretatie
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De formatie bestaat grotendeels uit Holocene afzettingen van meanderende voorlopers van de huidige
Rijn en Maas (Berendsen, 1982). Ten westen van Geldermalsen komen daarnaast afzettingen van
anastomoserende rivieren voor (Törnqvist, 1993a). Beide fluviatiele milieus kennen een kenmerkende
afwisseling van lithogenetische eenheden waardoor een sedimentpakket is ontstaan waarin kleiige en
zandige afzettingen op korte afstand van elkaar voorkomen. De mate van afwisseling van
lithogenetische eenheden binnen het gebied met afzettingen van anastomoserende rivieren is zeer
kleinschalig (Weerts & Bierkens, 1993). Binnen de Formatie van Echteld worden zeven karteerbare
lithologisch genetische eenheden onderscheiden (Berendsen,1982; Törnqvist, 1993a, 1993b; Weerts
1996);
- Geulafzettingen; zand, uiterst fijn tot uiterst grof (63 – 2000 µm), soms grindhoudend,
kalkhoudend tot kalkloos, grijs tot bruin. Soms komt hierin ook klei, zandig of uiterst tot sterk
siltig, kalkhoudend tot kalkloos voor. Kenmerkend voor de geulafzettingen die door meanderende
rivieren zijn afgezet zijn de laterale accretievlakken cf. Thomas et al. (1987) en het voorkomen
van fining upward sequenties in het zand. Bij geulafzettingen die door anastomoserende rivieren
zijn afgezet komt deze kenmerken veel minder voor. Het sediment is kalkhoudend afgezet en later
locaal ontkalkt. Zoetwaterschelpen worden regelmatig aangetroffen.
- Restgeulafzettingen; klei, uiterst tot zwak siltig, soms gelaagd met dunne zandlaagjes, kalkloos tot
kalkhoudend, soms humeus, grijs tot bruin, en zand, uiterst fijn tot matig grof (63 – 300 µm),
soms kleiig, kalkhoudend tot kalkloos, grijs tot bruin. Locaal komen dunne veenlagen voor.
Zoetwaterschelpen worden regelmatig aangetroffen. Het sediment wordt soms kalkhoudend, soms
kalkloos afgezet.
- Oeverafzettingen; klei, zandig en uiterst tot matig siltig, soms gelaagd met uiterst fijn tot zeer fijn
zand (63 – 150 µm), kalkhoudend tot kalkloos, grijs tot bruin, en zand, uiterst fijn tot zeer fijn (63
– 150 µm), soms kleiig, kalkhoudend tot kalkloos, grijs tot bruin. Het sediment wordt
kalkhoudend afgezet en bevat resten van zoetwaterschelpen. Veelal is het sediment horizontaal
gelaagd in mm tot cm dikke lagen.
- Crevasse-afzettingen; klei, zandig en uiterst tot zwak siltig, veelal gelaagd met uiterst fijn tot
matig grof zand (63 – 300 µm), kalkhoudend tot kalkloos, grijs tot bruin. In de crevasse-geulen
wordt ook zand, uiterst fijn tot uiterst grof (63 – 2000 µm), kalkhoudend tot kalkloos, grijs tot
bruin, aangetroffen. Kenmerkend is de grote lithologische variatie over korte afstanden, zowel
verticaal als horizontaal. Ook worden in de crevasse-geulen vaak zoetwaterschelpen aangetroffen.
Het sediment wordt over het algemeen kalkhoudend afgezet.
- Komafzettingen; klei, zwak tot matig siltig, zwak tot sterk humeus, over het algemeen kalkloos,
grijs tot bruin. De klei is massief en bevat plantenresten van riet en hout.
- Dijkdoorbraakafzettingen; altijd slecht gesorteerd, voornamelijk klei, zandig, matig tot uiterst
siltig en zand, uiterst fijn tot uiterst grof (63 – 2000 µm), kalkhoudend tot kalkloos, bruin tot grijs.
- Delta-afzettingen; zand, overwegend uiterst fijn tot matig fijn (63 – 210 µm), kalkhoudend grijs
tot bruin, en klei, matig tot uiterst siltig, grijs tot bruin. Vaak komen het zand en de klei gelaagd
voor. Kenmerkend is verder het voorkomen van juveniele mariene schelpen. De afzettingen zijn
gevormd op de overgang van een zoet naar brak tot zout milieu en worden aangetroffen in de
Biesbosch, bij de monding van de Vecht in het voormalige Flevomeer en bij de mondig van de
Gelderse IJssel in de voormalige Zuiderzee (Kampereiland).
De lithogenetische eenheden komen in het gehele verbreidingsgebied van de formatie naast elkaar
voor. De geul- en crevasse-afzettingen vormen een netwerk van zandige afzettingen in een matrix van
kleiige kom- en oeverafzettingen. De lithogenetische eenheden worden indien mogelijk gekarteerd,
maar niet als lithostratigrafische eenheden onderscheiden. Beneden het grondwater is de kleur van de
afzettingen grijs, met uitzondering van de humeuze klei, die bruingrijs is. Boven het grondwater zijn
de afzettingen bruin. De geul- oever- en crevasse-afzettingen zijn beneden het grondwater over het
algemeen kalkhoudend.
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5 Samenhang met andere benoemde lithostratigrafische eenheden
Relatie tot andere benoemde lithostratigrafische eenheden:
In Duitsland worden de afzettingen van de Formatie van Echteld tot het Jung- Mittel- en Altholozän
cf. Klostermann (1992) gerekend. Brunnacker (1978) geeft een meer uitgebreide beschrijving van de
afzettingen. Braun & Thiermann (1981) en Klostermann (1989) beschrijven de afzettingen in twee
toelichtingen bij geologische kaartbladen zeer gedetailleerd. Door het afnemen van de
accomodatieruimte komen in Duitsland geen crevasse-afzettingen voor. Stroomopwaarts van Wesel
ontbreken ook de komafzettingen.
Problematiek van vertandingen en mogelijke verwarring met andere eenheden:
In het gehele verbreidingsgebied van de formatie komen in de kommen veenlagen van de Formatie
van Nieuwkoop voor. Deze zijn macroscopisch goed te onderscheiden van de afzettingen van de
Formatie van Echteld. In oostelijke richting worden de veenlagen dunner en minder talrijk.
In het westen komen de afzettingen van de Formatie van Echteld vertand voor met afzettingen van de
Formatie van Naaldwijk. De grens tussen beide formaties kan op lithologische gronden niet overal
nauwkeurig worden bepaald; ze gaan geleidelijk in elkaar over.
Indien de afzettingen van de Formatie van Echteld op siltige tot zandige, stugge, klei van de Laag van
Wijchen liggen, die de top van de Formatie van Kreftenheye vormt, kan de grens tussen beide in het
veld (op basis van handboringen en sonderingen) worden vastgesteld op grond van de grotere
stugheid van de Laag van Wijchen. Bovendien is er vaak een kenmerkende zwarte vegetatiehorizont
boven in de Laag van Wijchen ontwikkeld. De zandige geulafzettingen van de Formatie van Echteld
zijn, met name in het midden en oosten van het land en in het IJsseldal, vaak ingesneden in zand van
de Formatie van Kreftenheye. In dat geval is de ondergrens van de Formatie van Echteld moeilijk uit
handboringen te bepalen.
Benedenstrooms van de confluentie tussen de Maas en de Niers (bij Gennep) worden de Holocene
afzettingen van de Maas tot de Formatie van Echteld gerekend. De Maas stroomt hier in een breed
Laat-Pleistoceen dal van de Rijn dat nabij Wijchen aansluit op de huidige riviervlakte van de Rijn. In
dit brede dal worden oudere Rijnafzettingen door de Maas omgewerkt. Door de grote
accommodatieruimte komt hier de specifieke lithologische heterogeniteit van de Formatie van Echteld
tot uiting. Bovenstrooms van Gennep stroomt de Maas in een smal dal waarin zij voornamelijk
geulafzettingen vormt met een duidelijk “Maas”karakter, gekarakteriseerd door het voorkomen van
kenmerkende grindsoorten. De afzettingen van de Maas worden hier tot de Formatie van Beegden
gerekend. De grens met afzettingen van het Laagpakket van Singraven (Formatie van Boxtel) in
beekdalen die uitmonden in de Rijn, Maas en IJssel is arbitrair en wordt gelegd op de plek waar de
beekdalen in de riviervlakte resp. het rivierdal uitmonden.

6 Relatie tot eerder beschreven eenheden
Naam van de eerder beschreven eenheid/eenheden, waarvoor de nieuwe eenheid (gedeeltelijk) in
de plaats komt:
De Formatie van Echteld omvat de Betuwe Formatie cf. Doppert et al. (1975) met uitzondering van
de Holocene afzettingen van de Roer en van de Maas ten zuiden van Gennep, uitgebreid met de
Afzettingen van Gorkum en de Afzettingen van Tiel uit de Westland Formatie cf. Doppert et al.
(1975) en een klein deel van de Afzettingen van Duinkerke uit de Westland Formatie cf. Doppert et
al. (1975) (zie verbreidingskaartje). De Formatie van Echteld komt overeen met de Betuwe Formatie
zoals gedefinieerd door Berendsen (1982, 1984b) met uitzondering van de afzettingen van de Maas
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ten zuiden van Gennep, die door hem ook tot de Betuwe Formatie werden gerekend. Berendsen
(1984a) toonde aan dat de door Hageman (1969) en Doppert et al. (1975) veronderstelde synchroniteit
van mariene sedimentatie en fluviatiele sedimentatie in het “perimariene gebied” niet bestaat. Mede
op grond hiervan worden de fluviatiele afzettingen in het “perimariene gebied” (Afzettingen van
Gorkum en Afzettingen van Tiel) nu tot de Formatie van Echteld gerekend. In het “perimariene
gebied” zijn de afzettingen van de Formatie van Echteld deels door meanderende en deels door
anastomoserende rivieren afgezet (Törnqvist 1993a, 1993b).
Oorspronkelijke literatuurverwijzing, waarin de eerder beschreven eenheid/eenheden voor het
eerst formeel wordt gedefinieerd:
Doppert, J.W.Chr., G.H.J. Ruegg, C.J. van Staalduinen, W.H. Zagwijn & J.G. Zandstra, 1975,
Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H. & C.J. van
Staalduinen (red.), Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks
Geologische Dienst, Haarlem: 11-56.

7 Ouderdom van de eenheid
Holoceen.
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