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1 Naam van de lithostratigrafische eenheid 
 
Naam: Nieuwkoop 

Rang: Formatie 

Naam van de moedereenheid: Boven Noordzee 

Rang van de moedereenheid: Groep 

Code: NI 

Oorsprong Naam: De formatie wordt nieuw ingevoerd en ontleent haar naam aan de 
typelocatie nabij Nieuwkoop. 
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2 Beschrijving van de lithostratigrafische eenheid 
 
2.1 Beschrijving van de lithologische kenmerken 

Algemene lithologie: 
- Veen. 
 
Dominante lithologie: 
- Veen, mineraalarm, kalkloos, bruin tot zwart. 
 
Ondergeschikte lithologie: 
- Veen, zwak tot sterk kleiig, kalkloos, grijsbruin tot bruin. 
- Gyttja, kalkloos tot kalkrijk, geel tot groenachtig bruin. 
- Detritus, gemengd met wisselende hoeveelheden klei, silt, en zand, kalkloos of kalkarm. 
 
Sporadisch voorkomende lithologie: 
- Veen, zwak tot sterk zandig, kalkloos, bruin tot zwart. 
- Vivianiet. 
 
 
2.2 Definitie en aard van de grenzen 

Definitie en aard van de ondergrens: 
De formatie ligt in het algemeen op zeer fijn tot matig grof zand (105 – 300 µm) en leem van de 
Formatie van Boxtel, waarmee de grens scherp en duidelijk is. Locaal liggen de afzettingen van de 
Formatie van Nieuwkoop op veen van de Formatie van Boxtel. In dat geval kan het moeilijk zijn de 
grens tussen beide eenheden te bepalen. Over het algemeen is het veen van de Formatie van Boxtel 
steviger (meer gecompacteerd) dan het veen van de Formatie van Nieuwkoop. 
In het rivierengebied ligt de basis van de eenheid veelal op leem of zand van de Formatie van 
Kreftenheye waarmee de grens eveneens scherp en duidelijk is. In de kust- en riviervlakte komen de 
organogene afzettingen van de Formatie van Nieuwkoop vertand voor met klastische afzettingen van 
de Formatie van Echteld en de Formatie van Naaldwijk. De grens met de Formatie van Echteld is over 
het algemeen geleidelijk en wordt gekenmerkt door een overgang van klei via humeuze klei (beide 
Formatie van Echteld) naar kleiig veen van de Formatie van Nieuwkoop. De grens met de afzettingen 
van de Formatie van Naaldwijk is over het algemeen duidelijk en scherp. 
 
Definitie en aard van de bovengrens: 
De formatie ligt in een groot deel van haar verbreidingsgebied aan het maaiveld. De organogene 
afzettingen van de Formatie van Nieuwkoop komen vertand voor met klastische afzettingen van de 
Formatie van Echteld en de Formatie van Naaldwijk. De grens met de Formatie van Echteld is over 
het algemeen geleidelijk en wordt gekenmerkt door een overgang van klei via humeuze klei (beide 
Formatie van Echteld) naar kleiig veen van de Formatie van Nieuwkoop. De grens met de afzettingen 
van de Formatie van Naaldwijk is over het algemeen duidelijk en scherp. 
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2.3 Overige kenmerken 

Beschrijving van overige kenmerkende eigenschappen: 
Afhankelijk van de voedselrijkdom van het grond-, oppervlakte- en regenwater komt het veen in 
verschillende ontwikkelingen voor, namelijk als eutroof rietveen, mesotroof zeggeveen, eutroof 
bosveen of oligotroof veenmosveen. In het veen komen veelvuldig herkenbare plantenresten voor van 
onder andere berk, els, eik, wilg, galigaan, riet (stalonen), waterdrieblad, zegge en veenmos. De basis 
van het veen is in de kustvlakte zeer stevig (Basisveen Laag). Individuele plantenresten zijn in dit 
stevige veen moeilijk herkenbaar. 
In het Laagpakket van Griendtsveen komen aan de basis veelvuldig boomstronken van de grove den 
voor. 
 
Regionale lithologische verschillen: 
In de riviervlakte is het veen vaak kleiig ontwikkeld en is het voorkomen ervan sterk versnipperd door 
fluviatiele erosie. In oostelijke richting neemt de dikte van de veenlagen af tot enkele decimeters. 
In de kustvlakte is zeer veel van het oorspronkelijk aanwezige veen afgegraven ten behoeve van 
industrieel gebruik en brandstofvoorziening. Hierdoor is de oorspronkelijke verbreiding sterk 
afgenomen. 
Binnen de Formatie van Nieuwkoop worden de volgende eenheden onderscheiden: 
- Laagpakket van Griendtsveen. Hieronder vallen de organogene afzettingen van de voormalige 

Formatie van Griendtsveen cf. Doppert et al. (1975). 
- Hollandveen Laagpakket. Deze eenheid omvat het veen dat voorkomt tussen en boven de 

Formatie van Naaldwijk. Het Hollandveen Laagpakket wordt niet onderscheiden in het 
stroomgebied van de Rijn; de veenvoorkomens worden hier ongedifferentieerd in de Formatie van 
Nieuwkoop opgenomen. 

- Basisveen Laag. Deze eenheid omvat het veen dat voorkomt tussen de top van de Pleistocene 
afzettingen en de basis van de Formatie van Naaldwijk. De Basisveen Laag wordt niet 
onderscheiden in het stroomgebied van de Rijn. 

- Flevomeer Laag. Deze wordt onderscheiden in het huidige IJsselmeergebied (Ente et al., 1986). 
Het betreft lagunaire sedimenten, welke organoklastische (deels silica-klastische) afzettingen in 
zoet tot brak water omvat, welke qua eigenschappen sterk overeen komen met veen (gyttja en 
detritus). 

 
Al het overige veen in de kust- en riviervlakte wordt ongedifferentieerd in de Formatie van 
Nieuwkoop opgenomen. 
 
Dikte (minimum, maximum, variatie, gemiddeld): 
De dikte loopt uiteen van minder dan 0,1 m tot 8 meter. Over het algemeen bedraagt de dikte 0,5 tot 4 
m. 
 
 
3 Typelocatie, stratotype en verbreiding 
 
3.1 Geografische beschrijving van de typelocatie 

Correcte typelocatie: 
Holostratotype: Boring 460-112-0007 te Nieuwkoop, traject 0,00 – 5,30 (Hollandveen Laagpakket) en 
6,20 – 8,10 m (Basisveen Laag) beneden maaiveld. 
Hypostratotype: Profielen A, B en C te Griendtsveen uit Doppert et al. (1975), p.19 (Laagpakket van 
Griendtsveen). 

Formatie van Nieuwkoop 3



 
Coördinaten: 
 460-112-0007 Profielen A, B en C  
X (km) 112,855 188,000 – 190,000  
Y (km) 460,675 380,000 – 384,000  
Maaiveld (m tov NAP) -1,30 Tussen 0,00 en –1,00  
 
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 
 
Het veen is ontstaan als gevolg van de stijging van het grondwater gedurende het Holoceen (Zagwijn, 
1986). In de kustvlakte is de stijging van het grondwater gerelateerd aan de stijgende zeespiegel en 
gerelateerd aan het al dan niet gesloten zijn van de kustlijn. In de riviervlakte waren de Rijn en de 
Maas gedwongen hun verhang aan de zeespiegelstijging aan te passen waardoor het grondwater steeg. 
In kommen en op de vlakke waterscheidingen kon veengroei plaatsvinden doordat het 
neerslagoverschot door een gebrekkige afwatering onvolledig werd afgevoerd. In het huidige 
IJsselmeergebied komen organoklastische afzettingen voor. Dit zijn o.a. verslagen venen (gyttja en 
detritus) en kleiige venen in de voormalige lagune Flevomeer. 
 
 
5 Samenhang met andere benoemde lithostratigrafische eenheden 
 
Relatie tot andere benoemde lithostratigrafische eenheden: 
De stijgende zeespiegel van de Noordzee heeft in de gehele kust- en riviervlakte van Duitsland, 
Nederland en België tot veenvorming geleid. In Schleswig-Holstein maakt het veen deel uit van de 
Holozäne Nordsee Formation (Brand et al., 1965). De Holozäne Nordsee Formation, analoog aan de 
Westland Formatie cf. Doppert et al. (1975), is in een aantal eenheden verdeeld. Barckhausen et al. 
(1977), Streif (1978) en Preuss (1979) onderscheiden in Niedersachsen een drietal complexen in de 
kustvlakte. In het Mineralogischer Komplex komt slechts incidenteel veen voor, en dan met name aan 
de basis of aan de oppervlakte. Het Verzahnungskomplex bestaat uit een afwisseling van klastische 
mariene sedimenten en veen. Het Torfkomplex tenslotte bestaat geheel uit veen. Analoog aan deze 
indeling onderscheidt Baeteman (1981, 1991) in België een Clastic Complex, waarin het Basal Peat 
voorkomt, en het Interfingering Complex waarin meerdere veenlagen aanwezig zijn. 
Problematiek van vertandingen en mogelijke verwarring met andere eenheden 
De organogene afzettingen van de Formatie van Nieuwkoop komen vertand voor met klastische 
afzettingen van de Formatie van Echteld en de Formatie van Naaldwijk. De grens met de Formatie 
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van Echteld is over het algemeen geleidelijk en wordt gekenmerkt door een overgang van klei via 
humeuze klei (beide Formatie van Echteld) naar kleiig veen van de Formatie van Nieuwkoop. De 
grens met de afzettingen van de Formatie van Naaldwijk is over het algemeen duidelijk en scherp. 
Locaal voorkomende veentjes in deflatiekommen en pingo-ruïnes worden niet tot de Formatie van 
Nieuwkoop gerekend maar maken deel uit van de Formatie van Boxtel. Het veen in beekdalen wordt 
gerekend tot het Laagpakket van Singraven (Formatie van Boxtel). Het veen in de beekdalen, die in 
de kust- of riviervlakte uitmonden, wordt, gezien vanuit de kust- of riviervlakte, tot de Formatie van 
Nieuwkoop gerekend tot de eerste onderbreking met klastisch beeksediment. 
 
 
6 Relatie tot eerder beschreven eenheden 
 
Naam van de eerder beschreven eenheid/eenheden, waarvoor de nieuwe eenheid (gedeeltelijk) in 
de plaats komt: 
De eenheid omvat het Hollandveen cf. Doppert et al. (1975), de Formatie van Griendtsveen cf. 
Doppert et al. (1975) en het veen uit de Betuwe Formatie cf. Doppert et al. (1975). 
Roeleveld (1974) voerde voor het veen in de kustvlakte de Wold Formatie in. Berendsen (1982, 1984) 
benoemde de Broek Formatie voor al het veen in de kust- en riviervlakte. De Formatie van 
Nieuwkoop vervangt deze eenheden. 
 
Oorspronkelijke literatuurverwijzing, waarin de eerder beschreven eenheid/eenheden voor het 
eerst formeel wordt gedefinieerd: 
Niet van toepassing. 
 
 
7 Ouderdom van de eenheid 
 
Holoceen, zeer locaal aan de basis Laat-Weichselien (Van den Toorn, 1967). Het Laagpakket van 
Griendtsveen is vanaf het Laat-Glaciaal tot recente tijd gevormd. 
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