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1 Naam van de lithostratigrafische eenheid
Naam:

Breda

Rang:

Formatie

Naam van de moedereenheid:

Boven Noordzee

Rang van de moedereenheid:

Groep

Code:

BR

Oorsprong Naam:

Doppert et al. (1975) voert de naam in als lithostratigrafische
eenheid voor mariene, overwegend sterk glauconiethoudende,
zanden en kleien die grotendeels gedurende het Mioceen zijn
afgezet. De naam is afkomstig van de stad Breda in de buurt waar
de oorspronkelijke type-boringen gelegen zijn.
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2 Beschrijving van de lithostratigrafische eenheid
2.1

Beschrijving van de lithologische kenmerken

Algemene lithologie:
De Formatie van Breda bestaat uit een complexe opeenvolging van ondiep mariene en in de kustzone
gevormde afzettingen. De aanwezigheid van glauconiet is, met uitzondering van de afzettingen
gevormd in de kustzone, zeer kenmerkend voor de formatie. Over het algemeen bestaan de
afzettingen van de formatie uit:
- Zand, zeer fijn tot matig fijn (105 - 210 µm), siltig, grijsgroen tot zwartgroen, glauconiet- en
kalkhoudend.
- Klei, sterk zandig tot matig siltig.
Dominante lithologie:
- Zand, glauconiethoudend.
- Klei, glauconiethoudend.
Ondergeschikte lithologie:
- Zand, zeer fijn tot matig fijn (105 - 210 µm), siltig, grijsgroen tot zwartgroen, glauconiethoudend,
kalkhoudend.
- Klei, sterk zandig tot matig siltig, groen.
- Schelpgruis en schelpen in lagen.
- Zand, matig fijn (150 µm – 210 µm), kalkloos, glauconiethoudend, grijsgroen.
- Klei, kalkloos, glauconiethoudend, groen.
- Zand, uiterst fijn tot matig grof (63 - 300 µm), grijs, glimmerhoudend.
- Zand, matig fijn tot matig grof (150 - 300 µm), zwartgroen, glauconietrijk, soms met grindlaagjes.
- Klei, matig siltig, donkerbruin, glimmerrijk.
- IJzerzandsteenbanken (limoniet).
- Bruinkool.
- Zand, matig grof tot zeer grof (210 - 420 µm), wit tot grijsgeel glauconietarm tot glauconietloos.
- Zand, uiterst fijn tot matig grof (63 – 210 µm), grijsbruin tot bruin, glimmer- en
glauconiethoudend.
- Zand, uiterst fijn tot matig grof (63 - 300 µm), bruin, goethiethoudend.
Sporadisch voorkomende lithologie:
- Pyriet.
- Fosforiet.
- Vivianiet.
- Visresten.
- Haaientanden.
- Botresten.

2.2

Definitie en aard van de grenzen

Definitie en aard van de ondergrens:
Indien de formatie op klei van het Laagpakket van Boom (Rupel Formatie) ligt is de grens veelal
scherp; in andere gevallen over het algemeen geleidelijk.
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Definitie en aard van de bovengrens:
De bovengrens van de formatie wordt gekenmerkt door een duidelijke afname van het
glauconietgehalte van de afzettingen. In het grootste deel van Nederland is de overgang naar de
Formatie van Oosterhout meestal geleidelijk en wordt deze gekenmerkt door een afnemend
glauconietgehalte en een grijzere kleur. Soms is er sprake van een scherpe erosieve grens met de
schelpenrijke afzettingen (“crags”) van de Formatie van Oosterhout. In Zuidoost en Oost-Nederland is
de grens erosief, gepaard gaand met een duidelijke lithologische overgang naar grove afzettingen van
andere formaties.

2.3

Overige kenmerken

Beschrijving van overige kenmerkende eigenschappen:
De uitkomsten van grondmechanische sonderingen en boorgatmetingen tonen een karakteristiek
verloop. In sondeergrafieken vertonen zanden vaak zeer hoge conusweerstanden. Kenmerkend voor
de glauconiethoudende zanden is de, in vergelijking tot kwartszand, relatief hoge wrijvingsweerstand.
Verder vallen de afzettingen van de formatie in boorgatmetingen op door een duidelijke verhoging
van de natuurlijke gammastraling. Deze wordt veroorzaakt door het in de afzettingen aanwezige
glauconiet. De gammastralingscurve vertoont aan de boven- en onderkant van de formatie duidelijke
verschillen met de andere formaties. Het is een goed hulpmiddel om de formatiegrenzen te bepalen.
Daarnaast zijn de boorgatmetingen bruikbaar voor een verdere onderverdeling van de formatie binnen
de formatie (met name bij correlaties over grote afstanden).
De zware mineraleninhoud wordt over het algemeen gedomineerd door stabiele B-associaties waarin
zirkoon, met name in de zeer fijnkorrelige afzettingen, overheersend is. Regionaal kunnen ook de
mineralen van de instabiele A-associatie belangrijk worden (met waarden tot meer dan 50%) waarbij
vooral granaat en hoornblende waarden van enkele tientallen procenten kunnen bereiken. De relatief
hoge waarden voor de A-associatie lijken gekoppeld te zijn aan een gemiddeld wat grotere
korrelgrootte. Met name langs de randen van het verbreidingsgebied van de formatie zijn de
duidelijke hogere waarden voor mineralen van de A-associatie opvallend.
Regionale lithologische verschillen:
In Zeeland en West-Brabant komen overwegend matig fijne tot matig grove (150 - 300 µm) zeer
glauconietrijke zanden voor. Op de Peelhorst zijn de afzettingen over het algemeen fijnkorrelig en
komen ook duidelijk glimmerhoudende afzettingen voor. In de Roerdalslenk komen humeuze
afzettingen in de formatie voor. In Oost-Nederland komen afwisselingen van zand en kleilagen met
wisselende glauconietgehalten en met goethiet en fosforiet voor.
Binnen de Formatie van Breda wordt regionaal een aantal laagpakketten onderscheiden, die
respectievelijk in Oost-Nederland en in Zuid-Nederland zijn gedefinieerd.
Oost-Nederland (naar Van den Bosch et al., 1975);
- Laagpakket van Aalten; Klei, sterk siltig tot zandig, kalkhoudend, zwart tot bruingrijs en zand,
kalkhoudend, schelp- en glauconiethoudend, zwart tot bruingrijs. Binnen dit laagpakket worden
de Lagen van Miste en Stemerdink onderscheiden.
- Laagpakket van Eibergen; Klei, matig siltig, glimmerrijk, donkerbruin, stug met dunne zeer fijne
en zwak glauconiethoudende zandlaagjes. De basis wordt gevormd door een basisconglomeraat
met getransporteerde walvisbotten, haaitanden, kleiballen en fosforieten.
- Laagpakket van Zenderen; Zand, uiterst fijn tot matig fijn, zwak tot sterk siltig, donkergroen,
glauconiethoudend, veelal kalkloos.
- Laagpakket van Delden; Leem, sterkzandig en klei, uiterst siltig, donker groengrijs tot bruin, sterk
glauconiet- en goethiethoudend.
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Zuid-Nederland;
- Laagpakket van Kakert; Zand, zeer fijn tot matig fijn, matig tot sterk siltig, met weinig glauconiet.
De kleur is in onverweerde toestand geelgroen; in verweerde toestand grijsbruin tot geelbruin. In
Zuid-Limburg wordt de basis van deze eenheid gevormd door de Laag van Elsloo; een
basisconglomeraat dat rijk is aan haaientanden.
- Laagpakket van Heksenberg; Zand, fijn tot matig grof, wit tot grijs van kleur (“zilverzand”).
- Laagpakket van Vrijherenberg; Zand, matig fijn, zwak tot matig siltig, weinig glauconiethoudend,
bruingeel tot groengrijs.
Zuidwest-Nederland;
- Laagpakket van Rucphen; Zand, matig fijn tot matig grof, zwak siltig tot kleiig met veel
glauconiet, donkergroen tot zwart van kleur.
De sedimentaire opeenvolging binnen de Formatie van Breda kent een groot aantal onderbrekingen.
Lang niet alle hiaten zijn op lithologische gronden te herkennen, waardoor correlatie met de
onderverdeling volgens Van Adrichem Boogaert & Kouwe (eds., 1993) moeizaam is. Met behulp van,
onder meer, seismisch en biostratigrafisch onderzoek wordt hierin meer inzicht verkregen.
Dikte (minimum, maximum, variatie, gemiddeld):
Van minder dan 1 m tot meer dan 700 m; sterk variabel.

3 Typelocatie, stratotype en verbreiding
3.1

Geografische beschrijving van de typelocatie

Correcte typelocatie:
Lectostratotype: Boring 58F0064 te Groote Heide, traject 496,70 – 99,75 m beneden maaiveld. Deze
boring vervangt de oude typelocaties bij Breda (boringen 49E0065 en 50A0154, Doppert et al., 1975).
Coördinaten:
X (km)
Y (km)
Maaiveld (m tov NAP)

58F0064
213,300
374,800
44,20

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.
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4 Genese voor zover relevant voor de faciësinterpretatie
De afzettingen van de Formatie van Breda zijn ontstaan in een ondiep marien milieu. Uit seismische
gegevens blijkt vorming op een delta-front overheersend te zijn. Langs de randen van het
verbreidingsgebied komen kustnabije en kustafzettingen voor. Het glauconietgehalte van deze
afzettingen is duidelijk lager dan het gemiddelde glauconietgehalte van de formatie. In Zuid-Limburg
zijn in de kustafzettingen zuivere kwartszanden (“zilverzand”) aanwezig. Tevens kunnen locaal, aan
de randen van het verbreidingsgebied, continentale inschakelingen (o.m. dunne bruinkoollagen)
voorkomen.

5 Samenhang met andere benoemde lithostratigrafische eenheden
Relatie tot andere benoemde lithostratigrafische eenheden
De afzettingen van de Formatie van Breda worden in België tot de Formaties van Diest, Berchem en
Bolderberg gerekend (Wouters & Vandenberghe, 1994). In “continentale” richting gaan de
afzettingen van de Formatie van Breda lateraal over in afzettingen van de Formatie van Inden, de
Ville Formatie, de Formatie van Peize en de Kiezeloöliet Formatie. De afzettingen van de Formatie
van Breda worden buiten de kust tot de Brielle Ground Bank Formatie gerekend (Laban, 1995).
Problematiek van vertandingen en mogelijke verwarring met andere eenheden:
Zie paragraaf ‘Relatie tot andere benoemde lithostratigrafische eenheden’.

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 Breda wordt naar boven toe uitgebreid met sterk glauconiethoudende afzettingen die
voorheen tot de Formatie van Oosterhout cf. Doppert et al. (1975) zijn gerekend. Het klastische deel
van de voormalige Formatie van Heksenberg cf. Kuyl (1975) wordt als Laagpakket in de Formatie
van Breda opgenomen. De bruinkoollagen van de voormalige Formatie van Heksenberg cf. Kuyl
(1975) worden conform Van Adrichem Boogaert & Kouwe (eds., 1993) tot de Ville Formatie
gerekend. In Oost-Nederland wordt de indeling in Laagpakketten en Lagen cf. Van den Bosch et al.
(1975) gevolgd. De Formatie van Breda omvat thans ook het onderste deel van de voormalige
Formatie van Scheemda in Noordoost-Nederland (een deel van de Formatie van Scheemda cf.
Doppert et al. 1975).
De eerder op de Peelhorst informeel benoemde eenheden Zand van Haps, Zand van Oploo en Zand
van Overloon worden op grond van de beperkte lithologische informatie in de informele
beschrijvingen en onduidelijkheden met betrekking tot hun verbreiding nu nog niet als aparte
laagpakketten omschreven. Toekomstig onderzoek naar de samenstelling van de afzettingen van de
Formatie van Breda zal moeten uitwijzen of deze eenheden alsnog als laagpakket onderscheiden
kunnen worden.
Oorspronkelijke literatuurverwijzing, waarin de eerder beschreven eenheid/eenheden voor het
eerst formeel wordt gedefinieerd:
Doppert et al., 1975.
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7 Ouderdom van de eenheid
Laat-Oligoceen tot Vroeg-Plioceen.
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