
 

 

Grondsoort 
Zand      z 
Klei      k 
Veen      v 
Leem        l 
Grind      g 
niet benoemd            nbe 

Bijmenging 
zandig             z1/z2/z3 
kleiig                k1/k2/k3 
siltig                 s1/s2/s3/s4 
mineraalarm      x 

Zandmediaan 
uiterst fijn (< 105)   m1 
zeer fijn  (105-150)     m2 
matig fijn  (150 – 210)   m3 
matig grof  (210 – 300)   m4 
zeer grof  (300 – 420)   m5 
uiterst grof  (>420)   m6 
 

Bijmenging overig 
humeus               h1/h2/h3 
grindig           gd1/gd2/gd3 

Zandsortering 
goed gesorteerd   gg 
matig gesorteerd   mg 
slecht gesorteerd   sg 

Tint 
licht l 
donker d

Kleur (max. drie kleuren) 
geel   ge    wit wi 
bruin   br blauw bl 
grijs   gr rood ro 
beige   be oranje or 
zwart   zw groen gn 

Sublagen – zand 
enkele dunne zandbandjes zb1 
enkele dikke zandbanden zb2 
veel dunne zandbandjes zb3 
veel dikke zandbanden zb4 
 
Sublagen – klei 
enkele dunne kleibandjes kb1 
enkele dikke kleibanden kb2 
veel dunne kleibandjes kb3 
veel dikke kleibandjes kb4 
 
Sublagen – silt 
enkele dunne siltbandjes sb1 
enkele dikke siltbanden sb2 
veel dunne siltbandjes sb3 
veel dikke siltbandjes sb4 
 
Sublagen – veen/humus 
enkele veen-/humusbandjes vb1 
enkele veen-/humusbanden vb2 
veel veen-/humusbandjes vb3 
veel veen-/humusbanden vb4 
 
Sublagen – grind 
enkele dunne grindbandjes gb1 
enkele dikke grindbanden gb2 
veel dunne grindbandjes gb3 
veel dikke grindbanden gb4 
 
Sublagen – schelpen 
enkele schelpenbandjes            scb1 
veel schelpenbandjes               scb3 
 
Overig 
kleibrokken kbx 
zandbrokken zbx 
humusvlekken hvx 
 
Rijping 
gerijpt ryp 
half gerijpt hry 
ongerijpt ory

Begrenzing onderliggende laag 
begrenzing scherp   bs 
begrenzing onscherp   bo 
begrenzing diffuus  bd 

Inclusies 

- 

schelpen   sc* 
roest    fe* 
mangaan   ma* 
plantenresten  pl* 
wortelresten  wo* 
hout    ho* 
baksteen   ba* 
puin      pu* 
kolengruis   kg* 
glas    gl* 
 

weinig =1        matig =2      veel =3
  

Indicatoren 
aardewerk aw* 
houtskool hk* 
vuursteen vu* 
bot  bt* 
fosfaat  fo* 
  

Bodemhorizont 
A-horizont   aho 
E-horizont   eho 
B-horizont   bho 
BC-horizont   bch 
C-horizont   cho 
 
Recente ingrepen 
gevlekt/verstoord  xxx 
bouwvoor   bvo 
opgebracht   opg 
graszode   gzo 
 
Afzettingen/interpretatie 
dekzand   dza 
esdek/plaggendek  esd 
eerddek   eer 
bedding   bed 
beek    bek 
crevasse   cre 
dijkdoorbraak   dij 
fluvioglaciale   flg 
fluvioperiglaciale  fpg 
geul    geu 
jong dekzand   jdz 
keileem/grondmorene  kei 
kom    kom 
kreek    kre 
kwelder    kwe 
kwelderafzetting  kwa 
kwelderwal   kww 
lagunair-estuarien  lag 
oeverafzetting   oea 
oud dekzand   odz 
rivierduin   rid 
uiterwaard   uit 
stuifzand   stz 
verspoeld dekzand  vdz 
verlanding/restgeul  res 
 
Opmerkingen (vrije tekst) 
tussen [  ]    
(tekst wordt letterlijk overgenomen) 
 

ks1 : strijkt glad en glanst sterk      
ks2  : strijkt glad en glanst of:     
   trekt enigszins open, glanst niet     
ks3 : trekt open of: 
   schuurpapier, glanst niet, plakkerig, stroef, korrelig 
ks4 : kneedbaar, stopverf, weinig zandig 
 
Bij ks1 en ks2, soms ook ks3  schuiven de lutumplaatjes voordat de kern 
breekt. Dit resulteert in een ‘puntig’ breukvlak.  Bij ks4 en (soms) ks3 breekt 
de kern tamelijk vlak en zijn zandkorrels zichtbaar op het oppervlak.  
In het algemeen: hoe plakkiger, des te meer silt.  
 
 

Kalk 
kalkloos ca1 
kalkarm (hoorbaar) ca2 
kalkrijk (zichtbaar) ca3 

gerijpt : stevige grond,  structuurelementen zichtbaar. Grond is stijf,   
   kleeft nauwelijks. Kan niet tussen vingers geperst worden. 
half gerijpt : tamelijk slap, roest- en reductievlekken te zien. Grond is   
   smeerbaar. Kleeft en kan gemakkelijk tussen vingers geperst  
   worden. 
ongerijpt : zeer slap, volledig gereduceerd, loopt vrijwel tussen vingers  
   door. 


