2018I168 Antwerpen Lange Lozanastraat - Boorbeschrijvingen

Boring: 2018I 168_1
Kop algemeen: Projectcode: 2018I168, Boornummer: 1, Beschrijver(s): PP, Datum: 21-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half
bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 360
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152648.624, Y-coördinaat in meters: 210105.382, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 9.24, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen,
Gemeente: Antwerpen
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: moeilijk doordrinbgaar; GWT onduidelijk
0 / 9.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Avegaar 110 mm,
Kleur: -zwart-Lithologie: Textuurklasse: niet benoemd
Bodem: Bodemhorizont: bestaande uit bouwmateriaal en andere door de mens gemaakte materialen
Laag opmerking: Opmerking: asfalt, echte dikte onduidelijk
20 / 9.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Avegaar 110 mm, Kleur: -rood--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: bestaande uit bouwmateriaal en andere door de mens gemaakte materialen, Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: echte dikte onduidelijk
40 / 8.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: vestoorde/verploegde C-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: geboord met Edelman 7 cm tot 90 cm onder het maaiveld; verder liners 50 mm
190 / 7.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: -groen--geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Sublagen1: leemlagen-veeldun, Sublagen2: zandlagen-veel-dun
Bodem: Bodemhorizont: vestoorde/verploegde C-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: vermeng met het donkergroen Neogeenmateriaal (Formatie van Berchem) in vorm vn brokken en sublagen
250 / 6.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 360, Boortype en diameter: Geoprobe
liners-50 mm, Kleur: -geel--rood, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: bestaande uit bouwmateriaal en andere door de mens gemaakte materialen, Bodemkundige interpretatie: verstoord,
Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: ondoordringbaar
Laag opmerking: Opmerking: zeer veel baksteen, ondoordringbaar vanaf 360 cm
Einde boring 360 / 5.64
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2018I168 Antwerpen Lange Lozanastraat - Boorbeschrijvingen

Boring: 2018I 168_2
Kop algemeen: Projectcode: 2018I168, Boornummer: 2, Beschrijver(s): PP, Datum: 21-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen,
Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 480, Grondwaterstand: 240
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152675.141, Y-coördinaat in meters: 210118.537, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 9.26, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen,
Gemeente: Antwerpen
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 / 9.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Avegaar 110 mm, Kleur: -onbekend-Lithologie: Textuurklasse: niet benoemd
Bodem: Bodemhorizont: bestaande uit bouwmateriaal en andere door de mens gemaakte materialen
Laag opmerking: Opmerking: verhaard
15 / 9.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bijmengsel humus: zwak humeus,
Bijmengsel grind: sterk grindig, Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: voorgeboord tot 120 cm met Edelman 7 cm, verder liners 50 mm
170 / 7.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: -oranje--geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd,
Sublagen1: zandlagen-zeer veel-dun, Sublagen2: leemlagen-zeer veel-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
235 / 6.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: donker-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: talrijke, zwarte mineralen
320 / 6.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 480, Boortype en diameter: Geoprobe liners50 mm, Kleur: donker-groen--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: Formatie van Berchem
Einde boring 480 / 4.46
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2018I168 Antwerpen Lange Lozanastraat - Boorbeschrijvingen

Boring: 2018I 168_3
Kop algemeen: Projectcode: 2018I168, Boornummer: 3, Beschrijver(s): PP, Datum: 21-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half
bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152676.985, Y-coördinaat in meters: 210146.194, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 9.41, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen,
Gemeente: Antwerpen
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT onduidelijk
0 / 9.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Avegaar 110 mm, Kleur: -zwart-Lithologie: Textuurklasse: niet benoemd
Bodem: Bodemhorizont: bestaande uit bouwmateriaal en andere door de mens gemaakte materialen
Laag opmerking: Opmerking: asfalt
30 / 9.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Avegaar 110 mm,
Kleur: -rood--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel grind: matig grindig, Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: daarna Edelman 7 cm en opnieuw avegaar door ondoordringbare pakketten
110 / 8.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
130 / 8.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: Edelman tot 150 cm, verder liners 50 mm
170 / 7.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: licht-oranje--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
180 / 7.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: -wit--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
190 / 7.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: licht-geel--wit, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
200 / 7.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: -geel--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: talrijke, zwarte mineralen
220 / 7.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: licht-grijs--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Sublagen1:
zandlagen-zeer veel-dun, Sublagen2: leemlagen-zeer veel-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en
reductie verschijnselen
250 / 6.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: -geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Sublagen1: leemlagen-enkele-dun,
Sublagen2: zandlagen-zeer veel-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
320 / 6.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: Geoprobe liners50 mm, Kleur: donker-groen--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: Formatie van Berchem
Einde boring 400 / 5.41
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2018I168 Antwerpen Lange Lozanastraat - Boorbeschrijvingen

Boring: 2018I 168_4
Kop algemeen: Projectcode: 2018I168, Boornummer: 4, Beschrijver(s): PP, Datum: 21-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half
bewolkt, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152700.797, Y-coördinaat in meters: 210101.387, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 9.45, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen,
Gemeente: Antwerpen
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT onduidelijk
0 / 9.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Geoprobe liners-50
mm, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Bijmengsel
grind: matig grindig, Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
50 / 8.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: -grijs--rood, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: bestaande uit bouwmateriaal en andere door de mens gemaakte materialen, Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: ondoordringbaar
220 / 7.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: licht-grijs--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Sublagen1:
leemlagen-veel-dun, Sublagen2: zandlagen-veel-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie
verschijnselen
250 / 6.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: -geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
270 / 6.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: donker-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: leemlagenenkele-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
330 / 6.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 345, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Geoprobe liners-50 mm, Kleur: -geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
345 / 6.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 345, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: Geoprobe liners50 mm, Kleur: donker-groen--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: Formatie van Berchem
Einde boring 400 / 5.45
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Legende
Textuur
A : leem

U : zware klei

Ae : zware leem

B : slib, slibhoudend

V : veen

Al : lichte leem

E : klei

X : niet benoemd

El : lichte klei

G : grind

Z : zand

Ez: zandige klei

H : hout

Za : zavel, zavelhoudend

Le : zware zandleem

L : zandleem

Sc : schelp

Se : kleiig zand

M : mergel

Ua : lemige klei

P : lichte zandleem / lichtzandig leem

Ue : zeer zware klei

S : lemig zand

Uz : zware zandige klei

Kalkgehalte

Plantenresten

Bijmengsel humus

Bijmengsel grind

kalkloos

spoor (< 1 %)

zwak humeus

zwak grindig

kalkarm

weinig (1-10 %)

matig humeus

matig grindig

kalkrijk

veel (> 10%)

sterk humeus

sterk grindig

kalkconcreties

niet beschreven

niet beschreven

niet beschreven

fragmenten

veel fragmenten

ondoordringbaar

niet beschreven
Puin onbepaald
enkel fragment
afwezig
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