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1. INLEIDING
1.1. Situering van het project
Dit project kadert in de zoektocht van het Havenbedrijf naar duurzame oplossingen voor het
baggersliboverschot Als mogelijke oplossing wordt het gebruik van baggerslib voor de bouw
van bufferdijken rond het havengebied naar voor geschoven. Dit project heeft als doel het
gebruik, de mogelijkheden en de voorwaarden van dergelijke landschapsdijken te
onderzoeken op bosbouwkundig, ecologisch en ecotoxicologisch vlak.
In dit halftijds rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van het
onderzoek en worden een aantal voor1opige besluiten geformuleerd.

1.2. Probleemstelling
De baggerproblematiek in Vlaanderen
Vlaanderen en toeslibbende havens, het is een oud zeer. Reeds op het einde van de
twaalfde en het begin van de dertiende eeuw zagen de Bruggelingen met lede ogen toe hoe
de verzanding van het Zwin tot de teloorgang van hun eens zo welvarende haven leidde.
Tegenwoordig moet er in Antwerpen gelukkig niet langer hulpeloos toegekeken worden.
Grote middelen staan ter beschikking om de havendokken en vaargeulen toegankelijk te
houden en indien nodig verder uit te diepen. Maar daarmee is het slibprobleem niet van de
baan. De havens kampen met een groot overschot aan baggerslib, dat bovendien vaak in
meerdere of mindere mate vervuild en dus aan strenge reglementeringen gebonden is.
Verschillende verwerkingstechnieken, zoals koude en warme immobilisatie, werden op punt
gesteld, maar er blijkt vooralsnog bitter weinig interesse te zijn voor de afzetproducten .
Grootschalige verwerking is dan ook voor1opig niet rendabel. Zoals in de middeleeuwen de
economische gevolgen voor de haven van Brugge ronduit rampzalig waren, zo kan ook nu
een gebrek aan gepaste oplossingen voor het baggeroverschot zware gevolgen hebben voor
lokale, regionale en zelfs nationale economieën (Csiti & Neville Burt 1999).
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is verantwoordelijk voor het baggeren van de
havendokken en de toegangsgeulen tot de dokken. Het slib wordt gedeeltelijk teruggeklept in
onderwaterdepots in de dokken. Een groot deel wordt echter opgespoten in grote
laguneringsvelden of loswallen, waar het kan ontwateren. Het totale slibvolume in de
Beneden Zeeschelde wordt geschat op 11 miljoen m3 , wat overeenkomt met 8 miljoen ton
droge stof (Wartel et al. 2001 ). Hiervan ligt 17% (1 ,36 miljoen ton) in de toegangsgeulen naar
de grote sluizen (Royers-, Kallo-, Boudewijn-, Van Cauwelaert-, Berendrecht - en
Zandvlietsluis), waar de meeste baggerwerken plaatsvinden. Bovendien wordt er nog steeds
een stijgende trend waargenomen in de hoeveelheid slib die jaar1ijks wordt afgezet. Concreet
betekent dit dat er jaar1ijks vele hectares nodig zijn om het baggerslib te bergen. Gezien de
grote druk op de resterende open ruimte in Vlaanderen is dit beleid absoluut onhoudbaar. Er
moeten dringend duurzamere oplossingen gezocht en gevonden worden.
De ernst van de baggerproblematiek wordt ook op politiek niveau onderkend. Dat blijkt
ondermeer uit het feit dat binnen het Strategisch Project Bodemsanering ook een deelproject
bagger- en ruimingsspecie werd opgericht (Fiorus 2000). Strategische Projecten moeten de
vernieuwende onderdelen van het Vlaamse milieubeleidsprogramma zoals omschreven in de
beleidsnota voor Leefmilieu (Dua 2000) concretiseren en uitwerken. In het Ruimtelijk
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Structuurplan Vlaanderen (RSV; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1998), waar de
problematiek op verschillende plaatsen aan bod komt, worden vier basisprincipes voor een
goed baggerbeleid naar voren geschoven:
1. het drastisch en prioritair verminderen van de waterverontreiniging en erosie
waardoor, conform het niet-afwentelingsprincipe, een ecologisch beheer van de rivier
met natuurlijke slibafzetting mogelijk wordt;
2. het niet afwentelen van de huidige slibproblematiek buiten het betrokken ruimtelijk
systeem;
3. het vooraf beoordelen van de ruimtelijke draagkracht binnen het betrokken ruimtelijk
systeem voor die gebieden die in aanmerking komen in het kader van de
slibproblematiek; hierbij wordt aldus rekening gehouden met de ruimtelijke
verenigbaarheid met de aangrenzende functies en activiteiten (goed nabuurschap);
4. het aanvaarden dat iedere ruimte een kwaliteit wordt toegekend die bij de
beoordeling in rekening wordt gebracht, waaronder ruimtelijke ecologische kwaliteit,
potenties voor buffering.

Belangenconflicten
In het RSV wordt de ontwikkeling van de haven van Antwerpen tot MIDA (Main lndustrial
Development Area) als een belangrijke doelstelling vooropgesteld . De economie in
Vlaanderen is immers voor een belangrijk deel van de Antwerpse haven afhankelijk.
Tegelijkertijd is het Schelde-estuarium ook van uitzonderlijk ecologisch belang. Het is één
van de weinige Europese estuaria waar nog een volledige gradiënt van zoet naar zout water
(met de bijhorende typische levensgemeenschappen) aanwezig is. "Omwille van het
uitzonderlijk belang moet de natuurlijke potentie van het Schelde-estuarium optimaal worden
beschermd en ontwikkeld," zo staat het geformuleerd in het RSV. Het hoeft geen
verwondering te wekken dat de Schelde als economische poort van Vlaanderen geregeld in
conflict komt met de Schelde als belangrijke natuurwaarde. 'Goed nabuurschap' is een mooi
principe dat in praktijk soms moeilijk te realiseren valt.
Niet alleen ecologische en economische belangen overlappen elkaar in het Scheldeestuarium en het havengebied. In het verleden werden reeds verschillende woonkernen door
havenuitbreidingen opgeslorpt (Wilmarsdonk, Lillo, ... ). De inwoners van Doel en in mindere
mate ook andere gemeentes, zoals Zandvliet en Barendrecht, leven onder de rook van de
havenindustrie. Ee·n goede afscherming van deze woongebieden moet een prioriteit zijn voor
het ruimtelijk beleid in het havengebied.
Ook voor de landbouw is het havengebied van groot belang. De vruchtbare poldergronden
langs de Schelde zijn van oudsher gekend voor hun rijke opbrengsten. Menig vruchtbare
akker is intussen echter onder het baggerzand bedolven. Vlaanderen is het aan zichzelf
verschuldigd om de schamele restanten van dit landbouwpatrimonium te vrijwaren .
Een geïntegreerde visie op de ontwikkeling van het Schelde-estuarium veronderstelt dat met
alle bovenvermelde belangen (industrie, bewoning, landbouw en ecologie) rekening
gehouden wordt (zie bijvoorbeeld Van den Bergh et al. 1999).

Baggerdijken als geïntegreerde middellange termijn oplossing
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Uiteindelijk bestaat voor de baggerproblematiek slechts één lange termijnoplossing: zowel de
hoeveelheid aangevoerd slib als de vervuiling ervan moeten drastisch teruggedrongen
worden. Dit betekent ondermeer dat de erosie op de velden moet afnemen en het
huishoudelijk en industrieel afvalwater meer en beter moet gezuiverd worden. Hoewel dit het
uiteindelijke streefdoel moet zijn, biedt het op korte termijn weinig soelaas. Bovendien is de
problematiek van de historische vervuiling daarmee niet van de baan. Er moet dus naar
snellere, voorlopige oplossingen gezocht worden. Op dit moment zijn er vier alternatieven
beschikbaar om het sliboverschot in de Schelde aan te pakken:
•

Terugstorten van het baggerslib, ofwel in de rivier op plaatsen waar het niet direct
terug in de sedimentenstroom wordt opgenomen en waar de scheepvaart niet
gehinderd wordt, ofwel in onderwatercellen in de havendokken . Sedert het verdrag
van Parijs is terugstorten vergunningsplichtig en bovendien komt alleen niet
verontreinigde specie in aanmerking (Van den Bergh et al. 1999).

•

Storten aan land in geïsoleerde monodeponiëen. Zoals vermeld is deze werkwijze op
langere termijn volstrekt onhoudbaar wegens het grote ruimtebeslag van de
stortplaatsen en de beperkte beschikbare ruimte in het havengebied. Volgens het
RSV zijn nieuwe monostortplaatsen (bijvoorbeeld voor baggerslib) slechts mogelijk
indien er geen mogelijkheden worden geboden voor recyclage , energiegebruik of
verwerking met toepassing van het BATNEEC-principe.

•

Slibbehandeling. Hoewel er druk gezocht wordt naar economisch rendabeie
behandelings- en verwerkingstechnieken voor baggerslib lijken grootschalige
toepassingen op korte termijn niet haalbaar.

•

Directe nuttige toepassingen voor het baggerslib. Voorbeelden van directe
toepassingen zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers, herstel van
natuurwaarden, afdekken van storten, ophogen en verbeteren van landbouwgronden
of landschapsherstel (bv. opvullen van voormalige zandgroeves; van Helmond en van
der Eerden 2000). Ook hier geldt meestal de voorwaarde dat het om relatief weinig
vervuild slib gaat.

Ook de aanleg van landschapsdijken met baggerslib kan beschouwd worden als een
voorbeeld van een directe nuttige toepassing, al gebeurt er eerst een passieve
ontwateringsfase in de laguneringsvelden. Landschapsdijken bieden een oplossing voor
verschillende van de hoger vermelde problemen:
•

Door het baggerslib in de hoogte op te slaan wordt er heel wat ruimte bespaard.

•

De dijken kunnen gebruikt worden voor de afscherming en buffering van woonwijken
en natuurgebieden en zo de leefbaarheid in het havengebied vergroten.

•

Mits goed beheer kunnen de dijken een belangrijk deel gaan uitmaken van de
ecologische infrastructuur in het havengebied. Op die manier worden ecologische en
economische belangen aan elkaar gekoppeld.

Landschaosdijken en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Eén van de uitgangspunten van het RSV (ook vastgelegd in het landschapsdecreet) is het
behoud en de ontwikkeling van de diversiteit en herkenbaarheid van de landschappen in
Vlaanderen. Landschapsbouw moet dus steeds aansluiten bij de traditionele
landschapselementen van de plaats in kwestie. De Scheldepolders worden beschouwd als
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een relictlandschap met grote contrasten die mede veroorzaakt worden door de industriële
ontwikkelingen in het havengebied. Het gebied wordt beschreven als een open
landbouwland omzoomd door beplante dijken. Een grootschaliger gebruik van
landschapsdijken, bijvoorbeeld op linkeroever, vormt dus in principe geen aanslag op het
bestaande landschap.

Baggerspecie en natuurontwikkeling
Opgespoten terreinen vertonen na een paar jaar spontaan ontwikkelen vaak een zeer
typische en interessante flora en avifauna (e.g. Verlinden 1980a, 1980b, De Block et al.
1998, Van lmpe 1991 ). Naast deze spontane natuurontwikkeling zijn er ook voorbeelden van
gerichte natuurontwikkelingsprojecten met opgespoten zand. Met name in de Verenigde
Staten en Nederland is veel onderzoek gebeurd naar het gebruik van gebaggerd zand voor
habitatreconstructie [wetlands (zout)moerassen slikken; e.g. Marcus 2000, Minello 2000,
Streever 2000). In al deze voorbeelden gaat het om zandige en weinig of niet vervuilde
baggerspecie. Op vervuilde, kleiige sedimenten werden voor zover bekend nog geen
natuurontwikkelingsprogramma's uitgewerkt. In die zin is het project te Magershoek dus
uniek.
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2. DOELSTELLINGEN

De over1<aepelende doelstelling van het proefproject te Magershoek is het ontwikkelen van
een praktisch haalbaar en wetenschappelijk gefundeerd concept voor de aanleg en het
onderhoud van baggerdijken. In dit project worden alleen dijken onderzocht zonder afdek- of
leeflaag en zonder stabiliserende zandlagen tussen het slib. De dijken moeten eerst en
vooral zoveel mogelijk slib kunnen bergen (en dus zo hoog mogelijk zijn), maar bovendien
moet ze een optimaal bufferend effect hebben, esthetisch verantwoord blijven , geen te zware
belasting vormen voor de omgeving en vanuit ecologisch standpunt interessant zijn. Dit
vereist een multidisciplinaire benadering waarin zowel bouwtechnische, ecotoxicologische,
bosbouwkundige als ecologische aspecten aan bod komen .
Men dient zich steeds te realiseren dat het kunnen inschatten en beheersen van de
ecotoxicologische risico's noodzakelijke randvoorwaardes zijn voor alle eventuele
toepassingen van baggerslib, inclusief natuurontwikkeling . Baggerdijken kunnen alleen een
bufferende functie vervullen als ze zelf geen belasting vormen voor het omringende milieu .
Dit impliceert meteen dat, indien uit het onderzoek zou blijken dat de risico's onvoldoende
beheersbaar zijn, van 'landschapsdijken' als oplossing voor de baggerproblematiek moet
afgestapt worden, althans voor zover het gecontamineerde sedimenten betreft.
Meer concreet kunnen de doelstellingen als volgt geformuleerd worden:
• Onderzoeken van de mogelijkheden van boomgroei op een baggerslibheuvel van 12 m
hoogte en onderscheiden en begroten van de randvoorwaarden voor boomgroei (UGent).
Als randvoorwaarden worden vooral bodemeigenschappen onderzocht.
• Beschrijven van de invloed bomen op uitrijping en bodemeigenschappen (UGent). Bij de
bouw van de heuvel bleek dat het slib niet voldoende uitgerijpt was en niet genoeg
draagkracht had voor het zwaar materiaal dat voor de bouw vereist is. Onder de
verschillende boomsoorten zal de uitrijping van het slib gemeten en onderling vergeleken
worden.
• Begroten van de opname en vastlegging van polluenten in strooisellaag en andere
compartimenten van het ecosysteem (UGent/IN). De opname van polluenten in bladeren
werd reeds vroeger onderzocht. Enerzijds kunnen bladeren (voornamelijk van wilg) de
pollutie verspreiden naar de omgeving. Anderzijds zullen ze een strooisellaag vormen die
de basis vormt van het toekomstig ecosysteem. Uit de literatuur blijkt dat polluenten
kunnen accumuleren in de strooisellaag met eventuele risico's voor het bodemleven of
verspreiding van de polluenten via het bodemecosysteem. Anderzijds zal bodempollutie
volgens bepaalde auteurs de omzetting van bladeren vertragen. Er wordt onderzocht in
hoeverre dit op de heuvel het geval is.
• Invloed van begroeiing op de uitspoeling van polluenten (vgl bomen-kruidachtigen)
onderzoeken (UGent/IN in opdracht van OVAM). De uitspoeling van regenwater en de
chemische samenstelling van dit uitspoelwater worden onderzocht. Begroeiing heeft een
stijging van de evapotranspiratie tot gevolg: het regenwater zal minder in de grond
dringen maar wordt door de bomen verdampt. Hierdoor zal ook de uitspoeling van
polluenten verminderen. Er is echter nog zeer weinig literatuur beschikbaar over dit
aspect. De invloed van de uitspoeling zal opgevolgd worden.
• Bekijken van mogelijkheden en beperkingen voor begroeiing van mechanisch ontwaterd
slib (IN/UGent). Met het oog op directe nuttige toepassingen van baggerslib werd door het
Havenbedrijf een kleine hoeveelheid slib mechanisch ontwaterd. Na toevoeging van
kalkmelk en ijzertrichloriet wordt het slib hierbij tot harde koeken geperst. Met deze
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perskoeken werd twee kleine proefheuvels aangelegd (ongeveer twee meter hoog, naast
de baggerdijk) die beplant en ingezaaid worden. Dit kleine bijkomende onderzoek heeft
als enige doelstelling na te gaan of plantengroei mogelijk is op dergelijke heuvels en
welke daartoe de meest geschikte soorten zijn.
• Opstellen ecologisch streefbeeld (IN/UGent). Onder het ecologisch streefbeeld wordt een
ideaalbeeld verstaan waaraan een landschapsdijk moet voldoen om optimaal te
functioneren binnen de ecologische infrastructuur van het havengebied. Dit streefbeeld
zat opgesteld worden via een literatuuronderzoek en vegetatieopnames op vergelijkbare
sites in de omgeving, zoals opgespoten gronden en dijken. Het streefbeeld blijft niet
beperkt tot de begroeiing op de baggerdijk zelf maar omvat het volledige dijkconcept,
inclusief de zandige ringdijken en de afwateringsgrachten en poelen , die in belangrijke
mate kunnen bijdragen tot de ecologische waarde van de landschapsdijken.
• Beschrijven kolonisatie en successie (IN/UGent). De ecologische waarde van een
landschapsdijk is in grote mate afhankelijk van de input aan organismen uit de omgeving .
Om een idee te krijgen van die input moet de biologische uitgangssituatie in kaart
gebracht worden. Dat gebeurt aan de hand van een zaadbankanalyse. Om inzicht te
verwerven in de evolutie van een baggerdijk op langere termijn moeten ook de
successieverschijnselen begrepen en kunnen voorspeld worden. De primaire successie
wordt opgevolgd via vegetatieopnames in permanente kwadraten. Langere termijnevoluties proberen we te voorspellen door middel van een chronosequentie. Hierbij
worden vergelijkbare terreinen die in een verschillend successiestadium verkeren
onder1ing vergeleken.
• Invloed van omgevingsfactoren op de vegetatie (IN/UGent). Abiotische factoren, zoals
klimatologische omstandigheden, bodemgesteldheid, waterhuishouding bepalen in grote
mate de spontane vegetatie van een gebied of het eventuele succes van aanplantingen .
Het spreekt dan ook voor zich dat deze factoren nauwlettend zullen opgevolgd worden .
• Invloed van het beheer op de vegetatie (IN). Naast de reeds vermelde abiotische factoren
worden samenstelling en structuur van de vegetatie in belangrijke mate beïnvloed door
het gevoerde beheer. In dit project zal de invloed van drie verschillende beheersvormen
met elkaar vergeleken worden: een volledig spontane ontwikkeling , een spontane
ontwikkeling met maaibeheer en inzaaien met maaibeheer. Uiteindelijk is het de bedoeling
om de ideale balans te vinden tussen de beheerskosten enerzijds en de ecologische
meerwaarde die een bepaalde beheersvorm kan opleveren anderzijds.
• Bio-accumutatie bij planten (IN/UGent). Verschillende studies hebben in het veneden
reeds uitgewezen dat sommige boom- of plantensoorten die op vervuilde bodems groeien
verhoogde concentraties aan zware metalen in hun bladeren hebben. De verspreiding van
polluenten via bladval is dan ook niet denkbeeldig. Hoewel het geen prioriteit betreft, zal
bij een selectie van soorten een vergelijkende bladanalyse uitgevoerd worden. Dit geeft
ook een idee van de eventuele toxiciteit van het maaiset
• Ecotoxicologisch onderzoek (ERM). Twee vragen staan centraal: eventuele accumulatie
van stoffen door planten en vee (zie boven) en eventuele gevaren voor de mens wanneer
hij met vervuild baggerslib in contact komt (bijvoorbeeld door recreatie). De risico's voor
de mens zullen modelmatig ingeschat worden
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2. INRICHTING VAN DE HEUVEL
2.1. Locatie van het proefterrein
De proefsite Magershoek is gelegen op de rechter Schelde-oever in het Noorden van het
Antwerpse havengebied (grondgebied Zandvliet). Het terrein wordt ingesloten tussen de
Zandvliet-en Berendrechtsluis in het Zuiden, de bedrijfsterreinen van BASFen loswal 1A in
het Noorden, de Schelde en loswal 1B in het Westen en het Kanaaldok in het Oosten (zie
figuur 1). Magershoek is de naam van een kleine woonkern onmiddellijk ten Noorden van de
Zandvlietsluis. De eigenlijke baggerdijk ligt tussen deze woonkern en loswal 1A en is
ongeveer 400 bij 100 meter groot.

Figuur 1

Links: overzicht van de ligging van de proefdijk {heldergroen) in het havengebied. Rechts: luchtfoto
van het gebied met loswal 1A rechts vooraan, de smalle proefdijk links ervan en loswal 1B en de
Schelde op de achtergrond.

2.2. Aanleg van de proefdijk
De baggerdijk is aangelegd met min of meer geconsolideerd baggerslib uit loswal 1A. Het
slib is voor 90% afkomstig van baggerwerken aan de toegang van de Zandvliet- en
Berendrechtsluis. Na de laatste opspuüing op de loswal heeft het slib een viertal jaar kunnen
ontwateren en rijpen. Hierbij dient opgemerkt dat de sliblaag verschillende meters dik was en
dat er geen speciale maatregelen getroffen zijn voor snelle ontwatering, zoals in echte
laguneringsvelden wel het geval is. Na de rijpingspenode werd het slib terug afgegraven en
gebruikt voor de aanleg van de baggerdijk.
Eind 1999 werd gestart met de werken. Vóór de eigenlijke aanleg van de dijk werd het
opgespoten terrein tot twee meter onder het maaiveld uitgegraven. Dit betekent dat de basis
van de dijk gedurende het grootste deel van het jaar onder de freatische grondwatertafel ligt.
Het zand werd gebruikt om steundijk rond de toekomstige dijk aan te brengen. De hoogte
van de ringdijk varieert van ongeveer 17 m TAW in het Noorden (i.e. tegen loswai1A) tot 11
m TAW in het zuiden. Daarna werd gestart met de afgraving van de loswal en het opvullen
van de dijk.
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Voorbereidende fase: het opgehoogde terrein wordt tot onder de grondwatertafel
uitgegraven en een ringdijk wordt aangelegd
Het opvullen met baggerslib uit loswal lA

Volgens de oorspronkelijke plannen zou de dijk in één keer aangelegd worden in drie
verschillende niveaus met een hoogte van respectievelijk 13.5, 16.5 en 19.5 m TAW. Door
een aantal onvoorziene bouwtechnische problemen, vooral te wijten aan een onvoldoende
ontwatering van het slib, moest de dijk uiteindelijk echter in twee fases gebouwd worden en
bleek ook de vooropgestelde hoogte niet haalbaar. De twee bouwfases worden hier kort
toegelicht. Een chronologisch overzicht van de verschillende activiteiten staat in tabel 1.

Tabel 1
Eind 1999
Begin 2001
Januari 2001
Januari 2001
12-13/02/01
8/03/2001
9/03/2001
26/03/2001
April2001
05/04/2001
05/04/2001
25/04/2001
Mei 2001
08/05/2001
10/0612001
22/0612001
Juli 2001
Oktober 2001
24/10/2001
Maart 2002
April2002

Chronologisch overzicht van de belangrijkste werken op het terrein.
Start fase 1
Eindefase 1
Diepspitten terrein (voor snellere rijping)
Aanpassingswerken aan de gracht (poelen, zacht glooiende oevers)
Opmeten van de heuvel en referentiegrid
Planten van alle boomsoorten behalve wilg in de blokken 1 tm 15 van blok 0
Planten van blokken 16 tm 21 van Blok 0 en blok 1 van Blok 1
Planten van blokken 2 tm 21 van Blok 1
Aanleg eerste MOS-heuvel
Planten van wilgen: in en rond blok 0 en 1
Aanleg salimat langs de gracht
beplanting eerste MOS-heuvel
Plaatsen van de omheining rond de proefdijk
Rijven van de praeMakken die moeten ingezaaid worden
Inzaaien van de proefvlakken op eerste niveau
Aanplanting rietgordellangs afwateringsgracht
Start fase 2
Eindefase 2
Opmeting van tweede en derde niveau
Tweede beplantingsronde
Inzaaien tweede en derde niveau

Tijdens de eerste fase, die pas werd afgerond begin 2001, kon alleen het eerste niveau
aangelegd worden. De relatief weinig gerijpte toestand van het slib en de zeer natte
weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat de heuvel slechts kon opgehoogd worden
tot maximaal 8 m boven het maaiveld. Het hoogste punt van de baggerdijk lag toen tegen de
noordelijke steundijk en het oppervlak helde geleidelijk af naar de zuidelijke ringdijk tot een
hoogte van ongeveer 6 m boven het oorspronkelijke maaiveld. De toestand na afronding van
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de eerste bouwfase is weergegeven in figuur 4 en 5. Er werd ook een vast referentiegrid met
blokken van 10 op 10 meter uitgezet (figuur 6). Aan de voet van de baggerdijk werd op
maaiveldhoogte een referentievlak aangelegd met baggerslib van ongeveer anderhalve
meter dik en 200 m2 groot.

Rguur 4
Rguur 5

Rguur 6

Toestand na afronden van bouwfase 1: de dijk is opgevuld tot de hoogte van de
ringdijk
Overzicht van de dijk na afronden van eerste bouwfase

Topografie en referentiegrid van de heuvel na beêindiging van de eerste bouwfase
(opgemeten op 12-13/02/01). De 21 raaien die werden opgemeten zijn in het rood
aangegeven.

In juli 2001 werd gestart met de tweede fase in een poging om alsnog tot een tweede en
derde niveau te komen . Het oostelijke gedeelte van de dijk werd terug afgegraven om het
gedeelte tussen raai 13 en 8 te kunnen ophogen. De werken werden afgerond eind oktober
2001 (figuren 7-10). Het eerste niveau, dat in 2000 reeds werd aangelegd, heeft een hoogte
variërend van 11 tot maximaal16 m TAW (gemiddeld rond 13 m), het tweede niveau 14 tot
15 m TAW en het derde niveau 17.5 tot 18 m TAW. Het tweede en derde niveau hebben elk
een oppervlakte van ongeveer 1.2 are. Het oppervlak van het tweede en derde niveau werd
onmiddellijk na voltooiing genivelleerd en gerijfd (figuur 10). Op 24 oktober werd de volledige
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proefheuvel ingemeten (figuur 11 ). Tegelijkertijd werd het referentiegrid uitgebreid naar het
tweede en derde niveau.
Merk op dat er geen stabiliserende zandlagen in het slib van de baggerdijk aangebracht
werden. Een doorwortelings- of leeflaag is evenmin aanwezig. Alle proeven worden dus
rechtstreeks op het baggerslib uitgevoerd. Er zijn twee afwateringsgrachten gegraven: een
ondiepe ten noorden van de Noordelijke ringdijk die het overgrote deel van de tijd droog
staat en weinig functioneel is en een diepere aan de voet van de zuidelijke ringdijk op
maaiveldhoogte. Vlak na aanleg werd hier het drainagewater in opgevangen maar nu wordt
de gracht vooral door grondwater gevoed. In de zomer valt ook deze gracht droog.

Figuur 7

Start van de bouwwerken aan het tweede en derde niveau. Hiervoor werd het baggerslib
aan de oostkant van de dijk terug weggegraven

Figuur 8

Het afgegraven baggerslib werd met dumpers bovenop het eerste niveau gestort en
geprofileerd met de bulldozer

Figuur 9

Zicht op de oostkant van het tweede en derde niveau na profilering en nivellering

Figuur 10 Zicht op het genivelleerde en gerijfde bovenoppervlak van het tweede en derde niveau.
Ook het referentiegrid is goed te zien
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Topografie van de heuvel na beëindiging van de tweede bouwfase. De topvlakken van
de drie niveaus zijn weergegeven

Mechanisch Ontwaterd Slib (MOS)

Aangezien het Havenbedrijf volop experimenteert met mechanische ontwatering van
baggerslib en dit een veelbelovende techniek lijkt voor de toekomst, werd er ook een
kleinschalige test opgezet om de eventuele aanleg van dijken met MOS te evalueren .
Daarvoor werden twee kleine dijkjes aangelegd met de resten van het mechanisch ontwaterd
slib uit een proefinstallatie voor mechanische ontwatering (zie hoofdstuk 8)

Figuur 12 Perskoeken van baggerspecie net na Figuur 13 Het eerste proefheuveltje dat werd
de ontwatering met een kamerfilterpers
aangelegd met MOS

2.3. Inrichting en beplanting
Beplanting

Na afwerking van de eerste bouwfase werd begin maart 2001 een gedeelte van 900 m2
tussen raai 15 en 13 aangeplant met loofbomen en struiken (zie figuur 15). Volgende
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boomsoorten werden hiervoor gebruikt: Es (Fraxinus excelsior), Zachte berk (Betula
pubescens), Wilg (Salix viminalis "Orm" en Salix fragilis "Belgisch rood") en Zomereik
(Quercus robur). Als struiksoorten werden Hazelaar (Cory/us avellana), Liguster (Ligustrum
vu/gare) en Sleedoom (Prunus spinosa) gebruikt. De opzet van de proef was deze van een
split-plot. Voor meer uitleg verwijzen we naar hoofdstuk 4.1 'Groei en overleving'. Rondom
het rechtse proefoppervlak werd nog een bufferzone van wilgen aangebracht.
Na voltooing van de tweede fase volgde een tweede beplanting in maart 2002, uitgevoerd
door BosKat en Zuidkempische Werkplaatsen vzw uit Herentals (Figuur 14). Op de vlakke
stukken van het referentievlak, het eerste, tweede en derde niveau werd vooral berk geplant
omdat dit een snelgroeiende pioniersoort is die voor een snelle ingroening kan zorgen.
Hiertussen werden enkele blokken es geplant. Op de randen en hellingen werden
verschillende populierenklonen en kraakwilg geplant. In de rand van de populierenbeplanting
werden een aantal struiksoorten (sleedoorn, hazelaar en Gelderse roos) aangeplant. Deze
soorten maken de beplanting ecologisch en visueel aantrekkelijker. Op termijn kunnen de
struiken zich inzaaien in de beboste stukken. Gedetailleerde info over deze beplanting wordt
gegeven in hoofdstuk 4.

Figuur 14 Zicht op het derde niveau tijdens (links) en direct na (rechts) de beplantingen.

Ingezaaide stukken

In mei 2001 werd het terrein tussen raai 16.5 en raai 17.5 ingezaaid met een mengsel van
grassen en kruiden (± 1000m2 ) en tussen raai 17.5 en 18.5 met een mengsel van grassen
(ook± 1000m2 ). Voor de exacte samenstelling van de mengsels wordt verwezen naar tabel
13. De corresponderende gedeeltes van de zandige ringdijk werden mee ingezaaid. Tussen
raai 18.5 en 19.5 werd niets ingezaaid maar wordt wel maaibeheer toegepast . Tussen raai
19.5 en 20.5 en 16.5 en 15 vindt volledig spontane ontwikkeling plaats (zonder verder
beheer).
In april 2002 werd op het tweede en derde niveau een oppervlak van 800 m2 (tussen raai 10
en 11) ingezaaid met een grassenmengsel (zie tabel 13). De zone tussen raai 9 en 10
ontwikkelt volledig spontaan. Figuur 15 geeft een overzicht van alle verschillende
beplantingen en beheersvormen die op de baggerdijk onderzocht worden.
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Figuur 15 Overzicht van de verschillende proefopzetten en behandelingen op de dijk. KIG = ingezaaid
met kruiden en grassen; G = ingezaaid met grassen.

2.4. Aanleg en inrichting van het randgebied
Aangezien de baggerdijk goed geïntegreerd moet worden in het landschap werd ook aan de
inrichting van het randgebied de nodige aandacht besteed. De afwateringsgracht langs de
zuidelijke ringdijk werd verbreed, verdiept en voorzien van zachtglooiende oevers. Er werden
twee kleine en één grote poel uitgegraven om het ecologisch potentieel van de gracht verder
te maximaliseren . Op die manier vervult de gracht een dubbele functie: enerzijds worden
ongewenste bezoekers op afstand gehouden en anderzijds geeft de gracht een duidelijke
ecologische meerwaarde aan het project. Langs de gracht werden over een zone van 50
meter salimatten uitgerold. Een andere zone werd aangeplant met riet. Beide maatregelen
moeten leiden tot een snelle dichte vegetatie. Dit heeft verschillende voordelen : de erosie
wordt beperkt, er wordt een interessant biotoop geschapen voor allerhande organismen , de
heuvel wordt beter geïntegreerd in de omgeving en de toegankelijkheid wordt beperkt.
Rondom de proefheuvel werd ook nog een lage omheining aangebracht.
De zuid- en oostkant van de ringdijk werden steil afgegraven om broedgelegenheid te bieden
aan oeverzwaluwen. Dit gebeurde in overleg met Natuurreservaten Antwerpen-Noord vzw.
Hoewel het 'Project oeverzwaluw' niet kadert in het eigenlijke baggerdijkproject is het een
mooi voorbeeld van hoe natuurwaarden kunnen betrokken worden bij de aanleg van
landschapsdijken.
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Figuur 16

Zicht op de afwateringsgracht vóór en na de heraanleg. De poelen en zachtglooiende
wanden zijn ecologisch veel interessanter.

Figuur 17

Twee voorbeelden van inrichtingsmaatregelen van de gracht: uitrollen van Salimat
(links) en rietbeplanting (rechts)
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3. HYDROLOGIE VAN DE BAGGERDIJK
3.1. Geologie en hydrogeologie van de omgeving
In het kader van de milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van de loswallen werd de
geologische en hydrageologische toestand van de omgeving te Magershoek gedetailleerd in
kaart gebracht (Ecorem, 1999). De beschrijving in de volgende paragraaf is gebaseerd op de
hydrageologische schematisering die aan de basis lag van de modellering door Ecorem
(1999). De schematisering is een vereenvoudiging in die zin dat er met lokale variaties in de
diktes van de lagen geen rekening gehouden wordt. Voor het huidige onderzoek hebben
deze variaties echter weinig belang. De grondlagen liggen min of meer horizontaal of
vertonen een kleine helling naar het.Zuidwesten .
De top van de Boomse klei komt voor op ongeveer --00 m TAW. Deze laag bestaat uit stijve
siltige klei tot kleiig silt en mag wegens de dikte van meer dan 60 m als ondoorlatend
beschouwd worden.
Tussen -60 en -24 m TAW vormen de formaties van Berchem en van Kattendijk samen met
de zanden van Oordenen uit de formatie van Lillo een onderste watervoerende laag. Deze
lagen bestaan uit fijn zand met goede doorlaatbaarheid.
Op -24 tot -21 M TAW bevinden zich de minder doorlaatbare zanden van Kruisschans uit de
Formatie van Lillo, gekenmerkt door zandlaagjes afgewisseld met klei. Tussen -21 en -5 M
TAW vormen de zanden van Merksem en de zanden van Zandvliet samen met eventueel
Pleistoceen zand een volgende watervoerende laag . Tussen -5 en 0 M TAW ligt er een
slecht doorlaatbaar veen-klei-complex. Tussen 2 en 3 M TAW ligt de oorspronkelijke
polderbodem, een afsluitend leem-klei-complex. Lokaal werd deze laag sterk verstoord.
Tussen deze twee slecht doorlatende lagen bevindt zich nog een smalle watervoerende
laag. De opgespoten en opgehoogde gronden van 3 tot 8 M TAW vormen de freatische
grondwaterlaag .

3.2. Grondwaterstromingen
Uit de modellering uitgevoerd door Ecorem (1999; zie daar voor gebruikte parameters en
randvoorwaarden) blijkt dat de grondwaterstroming in de opgespoten zanden vooral verticaal
gericht is. De horizontale stroming waaiert uit naar het kanaal, de dokken en de Schelde en
blijft beperkt tot maximaal 66m/jaar. De netto-neerslag voedt dus in eerste instantie het
freatisch grondwater, stroomt verder naar beneden door een aantal half-afsluitende lagen en
wordt uiteindelijk in de bovenste lagen van de tertiaire zanden afgevoerd naar de Schelde.
De hydrageologische toestand van de toekomstige voorziene baggerdijk-locaties zal wellicht
vergelijkbaar zijn maar moet zeker eerst in kaart gebracht worden. Dit is immers van belang
voor het opvolgen van uitspoeling van contaminanten. Monitoring-activiteiten mogen niet
beperkt blijven tot het freatisch grondwater maar moeten ook de tertiaire zanden in
beschouwing nemen.
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3.3. Peilbuisnetwerk
In de loop van 2001 en begin 2002 werd een peilbuisnetwerk opgebouwd op en rond de
baggerdijk. De technische gegevens van de peilbuizen staan samengevat in tabel 2 en hun
exacte locatie is weergegeven in figuur 18.
Er werden drie raaien uitgezet loodrecht op de lengteas van de dijk. Raai 1 (peilbuis 1, 8 en
2) en 2 (peilbuis 4, 10 en 9) staan op niveau 1. Raai 3 loopt over de drie niveau's en omvat
peilbuis 21 (niveau 3), 22 (helling van niveau 3 naar 2), 18 (niveau 2) en 23 (niveau 1).
Peilbuis 6 staat met de filter bovenop een ondiepe HOPE-folie die werd ingegraven om
percolaatwater op te vangen. Peilbuis 7 zit in de zandige ringdijk rond de baggerdijk.
De positie van de peilbuizen rond de baggerdijk werd bepaald op basis van de freatische
grondwaterstroming die naar de sluizen en de Schelde gericht is. Peilbuizen 19 en 20 dienen
als controlepeilbuizen, met de andere peilbuizen kan eventuele contaminatie door de
baggerdijk opgevolgd worden.
Zoals verderop zal blijken verschillen zowel de dynamische als de chemische
karakteristieken van de peilbuizen op en rond de baggerdijk heel sterk van elkaar.

Tabel 2

Nr

Technische gegevens van de peilbuizen op en rond de baggerdijk

X(Nl

y (E)

Lengte (m) Filter (m boven mv (m)

MTAW mv

MTAWmv

25110101

31/07/03

Diepte filter (m)

Plaatsing

1

144.197,04 226.550,42

4,75

2

0,38

14,84

14,70

4,37

12/0412001

2

144.202,57 226.499,59

4,68

2

1,05

11,82

11 ,68

3.63

1210412001

3

144.227 ,63 226.501,79

3,35

2

0 ,9

11,94

11,68

2,45

27/0412001

4

144.275 75 226.539,91

4 ,85

2

0,4

15,66

15,43

4 ,45

2710412001

5

144.20326 226.499.66

346

1

0,65

11,82

11,60

2,81

610612001

6

144.157,46 226.509,99

1,31

0,5

0,33

12,31

12,13

0,98

610612001

7

144.203,75 226.491 ,80

4,2

1

0,51

12,29

12,20

3 ,69

610612001

8

144.194,86 226.526,1 7

3,97

2

0 ,35

13,15

12,94

3 ,62

710612001

9

144.271,75 226.498,27

4,22

1,4

0 ,8

12.92

12,70

342

810612001

10

144.273 ,94 226.520,93

4

2

0,63

14,16

13,88

3,37

810612001

11 (11A) 144.183,64 226.470,89

2,8

2

0,42

7,95

7,87

2,8

2210612001

12(118) 144.194,04 226.470,35

4 ,5

2

0 ,3

7,98

7,91

4,5

2210612001

2,3

2210612001

2,7

2210612001

13 (18A) 144.272,97 226.464,47

2,3

2

0 ,42

8,17

8,14

14 (16Al 144.339,71 226.457 ,18

2,7

2

0,43

8,11

8,12

15 (168) 144.349,40 226.455 ,33

5,5

2

0 ,5

8,30

8,28

5,5

2210612001
2210612001

16 (17A) 144.338,82 226.423,91

2,4

2

0 ,53

7,85

7.83

2,4

17

2

0,5

063

11,55

1,37

1911112001

14,58

2,23

19/11/2001

9,03

12/11/2001

18

2,81

2

0,58

19 (1A)

3,3

2

0 ,65

-

20 (18)

5,3

2

0,62

-

9,03

12/11/2001

21

3,5

0,5

0,49

22101/2002

3,5

0 ,5

0,47

16,09

22101/2002

23

3 ,5

1,5

0,33

-

17,50

22

12,14

22101/2002

Merk op: De nivelleringsgegevens in het rapport van Ecolas (2003) wijken hier sterk van af
en mogen als onjuist beschouwd worden. Voor de peilbuizen rond de baggerdijk worden
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waardes weergegeven die gemiddeld een meter hoger liggen dan de onafhankelijke
metingen van het IN en het Havenbedrijf.

Figuur 18

Locatie van de verschillende peilbuizen en raaien op en rond de baggerd ijk

3.4. Grondwaterdynamiek
De grondwaterstanden werden vanaf het moment van hun plaatsing tweewekelijks
opgemeten met een elektronische peilmeter. De tijdsreeksen van alle peilbuizen staan
weergegeven in de figuren 20 tot 25. Het interpreteren van de stijghoogtes van het
grondwater in de baggerdijk wordt bemoeilijkt door de veranderingen van de maaiveldhoogte
in de tijd. Baggergronden zijn vlak na aanleg nog zeer onstabiel en ondergaan vaak sterke
inklinking. Ter illustratie worden twee metingen van de maaiveldhoogte ter hoogte van de
peilbuizen weergegeven in tabel 3. Het maaiveld is gemiddeld 20 cm gedaald. De eerste
maanden na aanleg zal die zetting wellicht nog veel groter geweest zijn . Tenzij men over
voldoende in de tijd gespreide topografische opmetingen zou beschikken om de zetting in de
tijd te modelleren wordt het moeilijk om de stijghoogtes van verschillende tijdstippen met
elkaar te vergelijken.

Tabel 3

Verandering van maaiveldhoogte door inklinking
Peilbuis

Maaiveld op 25/10/2001 (M TAW)

Maaiveld op 31107/2003 (M TAW)

Hoogteverschil (m)

1

14.84

14.70

0.14

2

11 .82

11 .68

0.14

3

11 .94

11.68

0.26

4

15.64

15.43

0.23

5

11 .82

11 .60

0 .22

6

0.18

12.31

12.13

7

12.29

12.20

0.09

8

13.15

12.94

0 .21

9

12.92

12.70

0 .22

10

14.16

13.88

0.28

11

7.95

7.87

0.08

f
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12

7.98

7.91

0.07

13

8.17

8 .14

0.03

14

8.11

8.12

0.01

15

8.30

8.28

0.02

16

7.85

7.83

0.02

3.4.1. RAAIEN 1 EN 2

De tijdsreeksen van de peilbuizen van raai 1 en 2 op het eerste niveau van de baggerdijk zijn
zeer vergelijkbaar. Ze vertonen een zeer duidelijke trapsgewijze, seizoensafhankelijke daling
van het grondwater. Tijdens de lente en zomer daalt het peil relatief snel, in de herfst en
winter herstelt het peil aanvankelijk lichtjes om daarna min of meer stabiel te blijven, tot de
volgende lente een nieuwe daling inluidt. Het baggerslib is dus na twee jaar nog altijd verder
aan het ontwateren, wat meteen een deel van de verklaring is voor het inklinken van de dijk.
De vertraagde ontwatering in herfst en winter valt te verklaren door de lagere
evapotranspiratie en kleinere interceptie door de vegetatie. Op twee jaar tijd is de
grondwatertafel gemiddeld 100 tot 150 cm gedaald op het eerste niveau.
Peilbuis 2 in de heel wat lager gelegen zuidelijke depressie vertoont een iets afwijkend
beeld. Hier stond het peil oorspronkelijk tot bijna een halve meter boven het maaiveld . Na
daling tot rond het maalveld bleef het niveau lange tijd min of meer stabiel, maar vanaf eind
2002 is ook hier de daling ingezet, zij het minder snel dan in de andere peilbuizen. De initiële
waterstand boven het maaiveld leek te duiden op de aanwezigheid van een lokale kwelzone,
wat bevestigd werd door het bevriezende kwelwater rond de peilbuis 's winters (figuur 19).
Nochtans kon dit niet aangetoond worden via de stijghoogtes van peilbuizen die op
verschillende dieptes naast peilbuis 2 werden geplaatst De plotse niveauval eind 2002 is
wellicht een artefact (hoewel de peilmeting verschillende keren herhaald werd en telkens tot
hetzelfde resultaat leidde).

Figuur 19

Winterse indicaties voor kwel op de lage delen van
de baggerdijk: het water kwelt op naar boven en
bevriest aan het oppervlak

Vergelijken we stijghoogtes met maaiveldhoogte, dan blijkt dat het grondwaterniveau zeer
nauw de topografie van het terrein volgt.
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Tijdsreeks raal1 niveau 1

---- peilbuis 1
---- peilbuis 2
---- peilbws B

datum

Figuur 20

Tijdsreeks van raai 1 met trapsgewijze daling van de grondwatertafel (zie tekst voor uitleg)
Tûdsreeks raal2 niveau 1
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-1 ,00
-2 ,00
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Tijdsreeks van raai 2 met zeer gelijkaardige trapsgewijze daling als raai 1 (zie tekst voor uitleg)
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3.4.2. RAAI 3
De beschikbare tijdsreeks voor raai 3 is heel wat korter omdat het tweede en derde niveau
pas later aangelegd zijn. De globale trend in peilbuis 22 en 21 is vrijwel identiek, hoewel de
schommelingen in 22 telkens veel duidelijker uitgesproken zijn: direct na aanleg daalt het peil
sterk; naarmate de tijd vordert neemt de snelheid van de daling af maar het peil blijft wel
dalen. Dit is een verschil met de andere raaien, waar de daling in de herfst en winter tijdelijk
stopt. Dit is ongetwijfeld een gevolg van de hoogte van de dijk.
De tijdsreeks van peilbuis 18 (niveau 2) is vergelijkbaar met die van peilbuis 2 (raai 1).
Aanvankelijk staat het water boven het maaiveld waarna het lange tijd stabiliseert rond het
maaiveld. Daarna begint het peil toch te zakken. Peilbuis 23 volgt de trend van 18 maar het
niveau ligt gemiddeld een halve meter lager. Het is sowieso duidelijk dat de grondwatertafel
sneller zakt naarmate de dijk hoger wordt. In een half jaar is het peil op het hoogste niveau
ongeveer een meter gedaald (vs ten hoogste een halve meter op niveau 1).
Tijdsreeks rul3 niveau'• 3, 2 en 1
0 .5

0

-0 .5

>

-+- peilbuts 1B

e

...c::

-

-1

+-----~:-------t-+-----:.---1------t-+------=+----=---ï
"

0

-+- peilbuis 21
-+- peilbuts 22
petlbUIS 23

E

-1 .5

-2

Figuur 22

Tijdsreeks van raai 3 {zie tekst voor uitleg)

3.4.3. ANDERE PEILBUIZEN OP DE DIJK
De tijdsreeksen van de andere peilbuizen staan weergeven in figuren 23 en 24. Uit de reeks
van peilbuis 7 kan weinig of niets afgeleid worden omdat de peilen sterk verstoord worden
door de reinigings- en staalnameprocedure (zie paragraaf 3.5.1 ). Het grillige patroon is
uitsluitend daaraan te wijten. De pijlen op de figuur geven ter illustratie telkens het tijdstip van
staalname en/of reiniging aan. De maandelijkse staalnamecampagne van Ecolas (2003)
gedurende een halfjaar is ondermeer duidelijk te zien.
Peilbuizen 3, 6 en 17 staan in de zuidelijke depressie. Peilbuis 6 staat bovendien op een
ondiep ingegraven ondoordringbare HOPE-folie. Deze peilbuizen vertonen een gelijkaardige
seizoensvariatie, zij het een andere dan hierboven besproken. Peilbuis 3 geeft het
duidelijkste beeld: het niveau daalt in de lente en zomer en stijgt terug tot het oorspronkelijke
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niveau in herfst en winter. Dit gedrag komt goed overeen met de seizoenale schommelingen
van de peilbuizen rond de baggerdijk (zie verder). Het enige verschil bestaat erin dat het peil
veel sneller terugkeert tot het maximale niveau waardoor de pieken veel sterker afgevlakt
zijn. Ter vergelijking is in figuur 24 een tijdsreeks van een peilbuis rond de dijk toegevoegd.
Hoewel de tijdsreeks van de korte peilbuis 6 verstoord wordt omdat ze in de zomer leeg komt
te staan, zien we hetzelfde tijdspatroon verschijnen. Idem voor peilbuis 17, maar hier wordt
de tijdsreeks gedeeltelijk verstoord door het trage herstel na staalname. De peilen op de
figuur tonen het tijdstip van staalname aan.
Peilbuis 5 staat ook in de centrale depressie en heeft een vrijwel identieke tijdsreeks als
peilbuis 2, met een oorspronkelijk peil boven het maaiveld duidend op een lokale
kwelsituatie, daarna stabilisatie rond het maaiveld en tenslotte een geleidelijke daling in de
droge zomer van 2003.
In een studie over de consolidatie van baggerslib in laguneringsvelden (US Army Corps of
Engineers, 1987) wordt gesteld dat de permeabiliteit van fijnkorrelig baggerslib te laag is om
veel gravitaire afvoer mogelijk te maken . Het water blijft in de krimpscheuren staan, en daar
wordt bij de ontwatering dankbaar gebruik van gemaakt om via afwateringskanalen die iets
dieper zijn dan de krimpscheurlaag het neerslagwater af te voeren. Op de dijk hebben we
wellicht een vergelijkbaar systeem. De interne watermassa van de dijk wordt niet of
nauwelijks aangevuld door de neerslag. Dit werd aangetoond door Tauw (1999) in het kader
van de aanvraag voor het gebruikscertificaat te Magershoek. De infiltratiesnelheid van de dijk
werd berekend en men kwam tot waardes in de grootteorde van 1o-9m/s. Hieruit werd
afgeleid dat de effectieve infiltratie in de dijk lager ligt dan 100 mm/jaar en dat het regenwater
grotendeels als runaft afgevoerd wordt. Het neerslagwater wordt via het uitgebreide systeem
van krimpscheuren snel afgevoerd naar de laagste delen van de dijk, in dit geval de
zuidelijke depressie. Aangezien er geen drainagekanalen zijn blijft het water hier staan. Dit
verklaart enerzijds waarom de hogere delen van de dijk ontwateren (er is bijna geen
aanvulling), anderzijds waarom de laag gelegen peilbuizen zeer snel terugkeren tot hun
oorspronkelijke peil bij neerslag (afgevlakte pieken in de tijdsreeks). In periodes met hoge
evapotranspiratie is er vrijwel geen afvoer naar de lagere delen van de dijk en zal ook daar
het peil zakken. Bemerk dat de krimpscheuren kort na aanleg van de dijk overal goed
zichtbaar waren. Door oppervlakkige verwering worden de scheuren weliswaar opgevuld met
bodemmateriaal, maar in vergelijking met de harde kleiblokken in de ondergrond blijven ze
fungeren als goede drainagekanalen.
We kunnen dus besluiten dat de peilbuizen in de depressie duidelijk gevoed worden door de
hogere delen van de dijk. Dit heeft belangrijke implicaties naar de constructie van
toekomstige dijken toe, omdat hier de meest stabiele en ecologisch interessantste milieus
gecreëerd worden (zie hoofdstuk 5).
Verwacht wordt dat deze situatie zich zal handhaven tot de interne watermassa onder een
kritisch peil gezakt is. Daarna zal ook het grondwater in de depressie definitief wegzakken.
Gezien de zeer trage ontwatering van de dijk kan dit echter nog verschillende jaren duren .
De grondwatertafel in de hoogste delen van de dijk bevindt zich nu nog ongeveer 2 meter
hoger dan in de depressie. Met een gemiddelde daling van 40 cm per jaar zal de depressie
dus nog minimaal een vijftal jaar van bovenuit gevoed blijven. Hoe groter de
hoogteverschillen, hoe langer het systeem uiteraard in stand gehouden zal worden.
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andere peilbuizen

I

.{),50

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --4-+--------r--i

~

~cc: -1~+----:----------------------~---------CD

...j

-1,50

peilbuis 5
-

pe1lbuis?

-+-peilbuis 2

+--.:__....,_,'--------+----fJI--------=---yo-==~--:----:--~-------<

Rguur 23

Tijdsreeks van peilbuizen 5 en 7 (zie tekst voor uitleg)

andere peilbuizen
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Figuur 24

Tijdsreeks van peilbuizen uit de zuidelijke depressie (zie tekst voor uitleg). Peilbuis 11 ligt niet op
de baggerdijk en werd ter vergelijking toegevoegd.
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3.4.4. PEILBUIZEN ROND DE BAGGERDIJK

In tegenstelling tot de meeste peilbuizen op de dijk volgt het grondwaterpeil in de peilbuizen
rond de dijk een normale seizoensafhankelijke oscillatie, met een daling in voorjaar en zomer
en een stijging terug tot rond het initiële niveau in najaar en winter (Figuur 25) . In de droge
zomer van 2003 is het peil is duidelijk veel dieper gezakt (gemiddeld een halve meter) dan in
de voorgaande jaren.
De stijghoogtegegevens van de bestaande peilbuizen bevestigen de stromingspatronen die
in de opgehoogde gronden werden vastgesteld door Ecorem (1999). De stijghoogtes in 19
en 20 (noordoosten van de dijk) liggen duidelijk hoger dan de rest. In 16, gelegen tussen de
huizen van Magershoek en het dichtst bij het sluizencomplex, is de stijghoogte het laagst. De
globale grondwaterstroming is dus van noord naar zuid naar de sluizen toe. Uit de
stijghoogtegegevens blijkt ook nog dat de hydraulische gradiënt min of meer
seizoensafhankelijk is: in periodes met stijgende grondwaterstanden zijn de
stijghoogteverschillen lager dan in periodes met dalende grondwaterstanden.

peilbuizen rond baggerdijk
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Figuur 25

Tijdsreeks van de peilbuizen rond de baggerdijk (zie tekst voor uitleg)

3.5. Grondwaterchemie
3.5.1. METHODIEK

In principe moeten de dag voor de eigenlijke staalname de peilbuizen gereinigd en
leeggepompt worden. De samenstelling van water dat lang in de peilbuis staat, kan immers
beïnvloed worden door bacteriën of chemische processen. Het leegpompen garandeert een
representatief staal van het grondwater ter hoogte van de filter. Door het reinigen van de
peilbuis wordt interactie van eventueel ingespoeld slib met het grondwater geminimaliseerd.
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In baggergronden blijkt dit principe moeilijk hanteerbaar. Het terug vollopen van de peilbuis
na reiniging of staalname verloopt vaak zeer traag, wat samenhangt met de lage
hydraulische conductiviteit van het substraat. Dit wordt geïllustreerd in figuur 26,. Dit kan te
wijten zijn aan een slechte plaatsing van de peilbuizen, maar het fenomeen werd niet alleen
vastgesteld in Magershoek (waar geen filtergrind gebruikt werd) maar ook in de Bolveerput,
waar rond vrijwel alle filters grind werd gestort en waar de kans op verstopping dus veel
kleiner is. Dit traag vollopen heeft consequenties voor de staalname. Bij
standaardprocedures wordt voorgeschreven om een aantal keer het volume van de peilbuis
weg te pompen vooraleer een staal te nemen. Dat is in baggergronden volstrekt onmogelijk
omdat er dan geen staal meer kan genomen worden. Er moet een middenweg gezocht
worden tussen het nemen van een goed staal voor kwaliteitsanalyse en een beperkte
verstoring van de tijdsreeks voor d~ peilmetingen. Anders kunnen er grote periodes met
onbetrouwbare peilmetingen zijn. In praktijk werd te Magershoek vastgesteld dat door het
volgen van de standaard reinigingsprocedure systematisch een aantal peilbuizen niet
konden bemonsterd worden wegens een te geringe hoeveelheid water. Voor die peilbuizen
werd beslist om geen voorafgaande reiniging meer uit te voeren en dus direct een staal te
nemen. Op die manier blijft de verstoring van de peilmetingen beperkt in de tijd .
Vanzelfsprekend dient dan wel voorzichtig omgesprongen te worden met de interpretatie van
de kwalitatieve analyseresultaten. Ook voor de andere peilbuizen werd een langere periode
gelaten tussen reiniging en staalname (vier dagen tot een week) om zeker te zijn van een
voldoende groot watervolume. In de overzichtstabel 4 wordt voor elke staalnameronde
aangegeven welke peilbuizen niet vooraf werden gereinigd en welke peilbuizen niet konden
bemonsterd worden.
Peilherstel na staalname
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Tijdsreeks van waterpeilen tijdens een staalnameronde opgenomen door twee divers
(peilmetingen gebeuren om het uur). De eerste daling geeft het tijdstip aan waarop de
peilbuizen werden gereinigd en leeggepompt, de tweede daling is het tijdstip van de
eigenlijke staalname. In peilbuis 1 herstelt het peil relatief snel na ongeveer een halve
dag. In peilbuis 7 gaat het herstel zeer traag en duurt het bijna twee weken. Dit
opmerkelijke verschil zou kunnen wijzen op een slecht werkende filter, maar omdat het
fenomeen bij verschillende peilbuizen optreedt kan het ook een indicatie zijn van de
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heterogene samenstelling van de ondergrond. De vlakke curve van de donkerblauwe lijn
na het leegpompen is een artefact en geeft gewoon de luchtdruk weer in de periode
waarin het stijgende grondwater de diver nog niet bereikt heeft.

De kationenanalyse gebeurt op een deelstaal van 35 mi dat wordt aangezuurd tot pH 2 met
HNOJ. Door het aanzuren wordt bacteriëngroei, oxidatie en neerslagvorming voorkomen
(Appelo, 1988). Het staal wordt met een injectiespuit via een filter met poriegrootte van 0.35
~m in een zuurbestendig polyethyleen buisje gebracht. Filteren is noodzakelijk omdat
uitwisselingen met de sedimentlading (bijvoorbeeld adsorptie van metaalionen aan
kleipartikels) de analyseresultaten kunnen beïnvloeden. Voor de analyse van zware metalen
wordt dezelfde procedure gevolgd.
Anionenanalyse gebeurt op een niet aangezuurd deelstaal van 50 mi. Bij het vullen van de
buisjes wordt er zorg voor gedragen dat er zo weinig mogelijk lucht mee ingesloten wordt om
bijvoorbeeld ontwijking van C02 te vermijden . Bepaalde parameters, waaronder de pH,
kunnen in een niet aangezuurd staal snel wijzigen. Om later met de labo-analyses te
vergelijken worden ook veldmetingen van pH en conductiviteit uitgevoerd.
Het oppompen van de stalen gebeurt met een chemisch inerte teflondarm . Alle stalen
worden op het veld in een koelbox bewaard en zo snel mogelijk voor analyse naar het labo
overgebracht. Na+, K+, Ca 2+, Mg 2+ en Fe 2+ worden geanalyseerd met plasma-emissiespectroscopie. HCo3- wordt titrimetrisch bepaald met 0.01 N HCI tot een pH van 4.2. er,
No3-, wateroplosbaar fosfaat en NH4+ worden bepaald met atomaire absorptie
('SKALAR'-continuous flow auto-analyser). De veldmetingen van conductiviteit en pH
gebeuren met een Micro Checkit van Lovibond.

sol-.

De betrouwbaarheid van de waterstalen wordt gecontroleerd via de ladingsbalans, die
uitgedrukt wordt als een percentage van de milli-equivalentensom van alle belangrijke
anionen en kationen samen:
EN%= [(:Lkationen + :Lanionen)/(:Lkationen- :Lanionen)]*100
In theorie is deze balans neutraal. In praktijk is een fout tot ±2 % echter onvermijdelijk.
Afhankelijk van de bron wordt meestal een fout tot ±1 0% als aanvaardbaar beschouwd
(Huybrechts & De Becker, 1997). Indien we deze grens hanteren voor de baggergrondstalen
blijkt dat slechts 58% weerhouden kan worden (zie tabel 4 ), wat laag is in vergelijking met
andere studies. De ladingsbalans kan uiteraard slechts correct berekend worden als alle
belangrijke anionen en kationen in rekening gebracht zijn. In de vervuilde baggergronden
kunnen behalve de standaard ook andere ionen de ladingsbalans beïnvloeden. Met name de
positief geladen zware metalen kunnen van invloed zijn (de ladingsbalans is quasi altijd
negatief). De EN werd herberekend voor 45 stalen waarvoor concentraties van een aantal
zware metalen beschikbaar waren. De gemeten concentraties bleken echter veel te laag om
de ionenbalans merkbaar te beïnvloeden.
Een ander element dat van belang zou kunnen zijn is aluminium. Dit element wordt niet
bepaald in de standaardanalyses voor het grondwater, maar zou als driewaardig positief ion
een relevante invloed kunnen hebben op de ladingsbalans. Bodemanalyses hebben immers
uitgewezen dat de totale Al-concentraties in de bodem hoog kunnen oplopen (gemiddeld
24266 mg/kg, zie paragraaf 4.2.2). De uitwisselbare fractie is weliswaar veel kleiner, maar
hetzelfde geldt voor Fe en toch heeft dit element een significante aandeel in de kationensom.
Een betere verklaring kan voor de hoge EN-waardes vooralsnog niet gegeven worden, al
moeten hierbij twee zaken opgemerkt worden:
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•

Omwille van de zeer hoge ionenconcentraties moeten de stalen verschillende keren
verdund worden in het labo, wat aanleiding kan geven tot extra fouten ;

•

Bij de staalname van juli 2002 werden de anionen van 8 stalen niet bepaald,
waardoor het onmogelijk is om de ladingsbalans te berekenen. Hoewel de
ladingsbalans voor alle andere stalen uit deze reeks zeer goed is, worden deze
stalen niet meegerekend bij de aanvaardbare, waardoor het totaalpercentage daalt
van 67 tot 58.

Uiteindelijk werd beslist om de aanvaardbaarheidsgrens op te trekken tot ±15%, waardoor
84% van de stalen voor verdere interpretatie kunnen gebruikt worden . De andere stalen
worden in de verdere analyses niet gebruikt.
Uit tabel 4 blijkt ook dat de ladingsbalans tijdens de zomercampagnes globaal veel beter is
dan tijdens de wintercampagnes, maar dit is wellicht toeval. Voor zover bekend bestaat er
geen relatie tussen ladingsbalans en tijdstip van staalname (De Becker, pers. med.).

Tabel4

Invloed

van

EN-grenzen

op

het

aantal

aanvaardbare

stalen

en

opmerkingen

bij

de

staalnamecampagnes
n

EN±10%

EN±15%

Opmerttingen

Juli 2001

15

13 (87%)

14 (93%}

Geen staal uit 7. 15

Januari 2002

17

3 (18%)

14 (82%)

Geen staal uit 2. 7, 17

Juli 2002

2r

14(64%}

14 (64%)

Geen staal uit 6 (droog)

Januari 2003

20

6_130%1

17 (85%}

Geen staal uit 7, 17, 22 (niet hersteld na reiniging)

Juli 2003

22

20 (91%)

22 (100%1

7, 17, 21 . 22 niet aereiniad (te traag herstel)

Totaal:

96

56(58%)

81 (84%)

Verschillende auteurs hebben er op gewezen dat grondwaterparameters zelden normaal
verdeeld zijn (e.g. Huybrechts & De Becker, 1997). Ook hier bleek dat het geval te zijn. Er
worden dan ook alleen non-parametrische tests gebruikt. Alle analyses zijn uitgevoerd met
STATISTICA 6.1.

3.5.2. RESULTATEN

In figuur 27 worden de verschillende parameters per staalnamecampagne samengevat in
box-whisker-plots. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen de peilbuizen op en rond de
baggerdijk. Uit de figuren blijkt onmiddellijk dat het grondwater in de baggerdijk sterk afwijkt
van het grondwater in het opgespoten terrein voor de parameters conductiviteit, N-NH4, Na,
Cl, HC03, Mg enK. Duidelijke trends zijn er in de verschillende staalnamecampagnes op en
rond de dijk nog niet waar te nemen.
Wanneer we de peilbuizen stroomafwaarts van de baggerdijk vergelijken met de
stroomopwaartse, dan merken we wel een aantal verschillen. Er worden significant hogere
waardes opgetekend voor conductiviteit, S04, Cl, Na, Ca en Fe (Mann-Whitney-U-test,
p=0.05). Hoewel de modellering van ERM (2003) aantoont dat de uitspoeling van polluenten
beperkt is, lijkt de baggerdijk dus wel degelijk invloed uit te oefenen op de samenstelling van
het grondwater onmiddellijk stroomafwaarts van de dijk. Dit mag verwonderlijk lijken omdat
zoals eerder vermeld de verticale uitspoeling zeer laag is, maar het is eenvoudig te verklaren
door het feit dat de baggerdijk met zijn voet onder de freatische grondwatertafel ligt (zie
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paragraaf 2.2). Het effect blijft op het eerste zicht redelijk lokaal aangezien de concentraties
ter hoogte van de huizen van Magershoek opnieuw veellager liggen . Dit stemt overeen met
de geringe horizontale stroomsnelheid die werd gemodelleerd in de opgespoten gronden
(Ecorem 1999, zie boven).
Hier wordt ervan uitgegaan dat de stroomopwaarts gelegen peilbuizen de initiële toestand
van het grondwater weergeven. Over de nulsituatie van de klassieke parameters is er
jammer genoeg weinig of niets gekend. Tauw (1999) heeft de nulsituatie vastgelegd, maar
heeft zich naast pH en conductiviteit beperkt tot mogelijke probleemparameters (zware
metalen, BTEX, CKW's en minerale oliën). De metingen in tabel 5 tonen zeer variabele
waardes voor de conductiviteit ter hoogte van de loswallen en de baggerdijk en het is de
vraag in hoeverre ze als referentie bruikbaar zijn. Anderzijds blijkt ook de spreiding van de
huidige meetresultaten voor de betrokken parameters groot. De werkelijke invloed van de
dijk op het grondwater moet ongetwijfeld meer in detail bekeken worden. Het toont in elk
geval het grote belang aan van een goed inzicht te hebben in de lokale
grondwaterstromingen die heersen op toekomstige baggerdijklocaties. In feite moet die
situatie al gedetailleerd in kaart gebracht zijn vóór er met het ontwerp van de dijk begonnen
wordt.

Tabel 5

Overzicht van de weinige beschikbare gegevens over de nulsituatie ter hoogte van de proefdijk
voor 'klassieke' parameters (Tauw 1999). 1A ligt te midden van de huidige baggerdijk, 1 ter hoogte
van de MOS-dijkjes, 2 ter hoogte van pb 16 en 3 ter hoogte van pb 19120.
1A 17)

2(2.8m-mv)

1l2.1m-mv)

3 (3.0 m-mv)

25/05J99

29107199

25105199

29/07/99

25105J99

29107199

25105199

29107199

PH

6 .99

7.08

6 .83

7.1

7.01

7 .39

721

7.66

Conductiviteit

5580

1226

7080

1150

568

658

332

669
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RANDVOORWAARDEN VOOR BOOMGROEI

4. 1. Groei en overleving van de aanplanting
Als we enkel kijken naar overleving blijkt dat alle onderzochte soorten geschikt zijn voor
baggers/ib. Enkel de aanplant van wilgen en populieren door stekken mag als minder
geschikt beschouwd worden en de berken vertoonden een zeer grote stortte in het tweede
groeiseizoen. Daar tegenover staat dat de groei van de meeste soorten ondennaats te
noemen is. Er treedt een duidelijke en belangrijke groeistop op in de zomer veroorzaakt door
de slechte bodemstructuur.

De hoogte van de heuvel heeft een zeer sterke invloed op de groei en overleving. Hierover
zijn nog niet veel gegevens beschikbaar.

Bebossen van baggerdijken heeft een aantal voordelen. Volgens Dickinson (2000) is
bebossen van vervuilde sites een realistische, goedkope en duurzame techniek om deze
sites te herwaarderen. Aanplanten van bomen start de bodemontwikkeling en de
nutriëntencyclus en verbetert het uitzicht van de site (Giimmerveen, 1996).
De voorwaarde voor bebossing in het geval van landschapsheuvels is wel dat ze er natuurlijk
uitzien en esthetisch verantwoord zijn om dienst te kunnen doen als visuele buffer. De
overleving en groei van de aanplant moet bijgevolg bevredigend zijn , er moet spontane
ontwikkeling plaats kunnen hebben en het eindresultaat dient een volwaardig ecosysteem te
zijn.
Bijgevolg zijn de vragen waarop dit project een antwoord moet geven de volgende: Is
boomgroei mogelijk op een heuvel tot 12 m hoog? Welke randvoorwaarden zijn cruciaal?
Welke boomsoort groeit het best?
Om dit te onderzoeken werden steekproeven uitgevoerd voor overleving van de
verschillende soorten op de verschillende niveaus.

4.1.1. METHODIEK

Eerste aanplanting (begin maart 2001)
Tussen raai 15 en 13 werd een gedeelte van 900 m2 aangeplant met loofbomen en struiken
(zie figuur 28). Volgende boomsoorten werden hiervoor gebruikt:

Tabel 6

Lijst van de aangeplante soorten bij de eerste aanplanting in maart 2001

Bomen

Soort

Wet. Naam

zlv*

Maat (cm)

Aantal

Zachte berk

Betu/a pubeseens

1/1

40/60

62

60/100

62

Zomereik

Quareus robur

Yz

50/80

62

80/120

62

40/60

62

60/100

62

Gewone es

Fraxinus excelsior

1/1

Schietwilg

Salix viminalis ·arm"

Stekken

40

Kraakwilg

Salix fragilis •aetgisch rood"

Stekken

40
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Hazelaar

Corylus ave/lana

1/1

40/60

85

Liguster

Ligustrum vulgare

1/1

40/60

Sleedoorn

Prunus spinosa

1/1

40/60

85
85

*z: aantal jaren op het zaaibed, v: aantal jaren op het verspeenbed

De opzet van de proef was deze van een split-plot: elk van de twee proefoppervlakken werd
ingedeeld in drie blokken loodrecht op de overheersende gradiënt (hier hoogte en
bodemvochtgehalte). Elk blok werd opgedeeld in zeven plots, drie voor de struiksoorten en
vier voor de boomsoorten (figuur 28). De boomsoorten werden at random toegekend aan
een plot zodat in elk blok een plot voorkomt van elke boomsoort. De struiksoorten werden
enkel in 1x1 mengingen aangeplant. Ook hier werd at random voor elk van de drie mogelijke
mengingen een plot aangewezen. Beide proefoppervlakken werden op die manier beplant
waarbij rondom het rechtse proefoppervlak een bufferzone van wilgen werd aangebracht
(figuur 28). De bedoeling van deze experimentele bufferzone was om op die manier een
natuurlijk en goedkoop windscherm te vormen . Aangezien de wilgenstekken vrijwel niet
aangeslagen zijn heeft er zich geen windscherm gevormd. Het doel van deze proef valt
bijgevolg weg en de twee proefvlakken kunnen als herhalingen beschouwd worden .
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Zoals eerder vermeld werd in de rand van het onderzoek ook een kleine hoeveelheid
mechanisch ontwaterd baggerslib beplant en ingezaaid. De inrichting en resultaten worden
besproken in hoofdstuk 8.
Tweede beplanting (maart 2002)
De tweede grotere beplanting werd in de loop van de maand maart 2002 uitgevoerd door
BosKat en Zuidkempische Werkplaatsen vzw uit Herentals. Bij deze beplanting werden
bomen geplant op de verschillende niveaus en ook op een nieuwe MOS-heuvel (zie
hoofdstuk 8). Het aantal geplante boompjes wordt weergegeven in tabel 7. Op de vlakke
stukken van de verschillende niveaus werd vooral berk geplant omdat dit een snelgroeiende
pionierssoort is. Hiertussen werden enkele blokken es geplant, enerzijds omdat es in het
verteden goede resultaten gaf op b_aggerslib, anderzijds omdat deze soort op termijn de
pioniersvegetatie van berk kan opvolgen.

Tabel7

Aantal geplante bomen in het voo~aar van 2002

Plaats

Soort

Wet. naam

zJv

Hoogte

Aantal

Vlakke

Zachte berk

Betula pubeseens

1/1

60-100 cm

2 202

gedeeltes

Gewone es

Fraxinus excelsior

1/1

60-100 cm

981

Randen en

Kraakwilg Belgisch rood

Salix tragil is

1/0

1 jarig plantsoen

1 056

hellingen

Populierenklonen:

Populus cv

Ghoy

30 cm-stekken

990

Gaver

30 cm-stekken

990

Beaupre

30 cm-stekken

990

Corytlus avellana

40-60 cm

100

Sleedoorn

Prunus spinosa

40-60cm

100

Gelderse roos

Vibumum opulus

40-60cm

100

Struikranden

Totaal

Hazelaar

7 509

Klassieke beplanting is op geaccidenteerd en hellend terrein niet zo eenvoudig en daarom
werd voor de beplanting van de randen gekozen voor de makkelijkere en goedkopere
beplantingstechniek via stekken. Zowel wilgen als populieren zijn hiervoor geschikte soorten.
Er werd hoofdzakelijk gekozen voor populierenstekken omdat deze soort beter bestand is
tegen droogte en zout dan wilgen . Ook populier en wilg zijn snelgroeiende pioniersoorten en
het is de bedoeling dat deze soorten in een latere fase zullen verdrongen worden door een
climaxvegetatie van bv es of eik. Doordat de aannemer de gevraagde wilgensoort niet kon
vinden als stek werd hoofdzakelijk beworteld plantsoen aangeplant.
In de rand van de populierenbeplanting werden een aantal struiksoorten (sleedoorn,
hazelaar en Gelderse roos) aangeplant. Deze soorten maken de beplanting ecologisch en
visueel aantrekkelijker. Op termijn zullen de struiken zich inzaaien in de beboste stukken .
De tweede heuvel van mechanisch ontwaterd slib werd beplant met berk en es (zie
hoofdstuk 8).
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Figuur 29 Beplantingsplan van de heuvel na de beplanting in maart 2002

Derde beplanting (maart 2003)
Op 6 maart 2003 werden 200 stekken Salix fragilis 'Belgisch rood' geplant. Deze stekken
werden geplant op plaatsen met verschillende zoutgehaltes en verschillende
groeiomstandigheden. De bedoeling is om na te gaan of de situatie op het terrein verbeterd
is zodat wilgenstekken wel zullen aanslaan

Evaluatie van de beplanting
De aanplanting wordt geëvalueerd telkens na het groeiseizoen, gedurende de winter. In
december 2001 werd een inventaris gemaakt van de overleving van de verschillende
boomsoorten. Op 26/02/03 werd de overleving van de aanplant een tweede maal
geëvalueerd. Hiervoor werd gewerkt met steekproeven: er werden random raaien
geselecteerd loodrecht op de lengteas van de heuvel waarlangs elke boom geëvalueerd
werd.
De overleving van de bomen op het 3e niveau werd niet gemeten omdat de afgestorven zulte
dermate dicht en hoog stond dat betreding de aanplant emstig zou kunnen beschadigen.

4.1.2. RESULTATEN
De resultaten van de evaluatie in het voorjaar van 2003 worden weergegeven in tabel 8. De
soorten die de hoogste overleving vertonen zijn nog altijd es maar ook beworteld plantsoen
van kraakwilg 'Belgisch rood'.
De goede overleving van es werd in het verleden vaak vastgesteld. Voor de twee jaar oude
aanplant wordt geen verslechtering van de overleving vastgesteld ten opzichte van het
eerste jaar. Ook bij proeven in het verleden was de sterfte na aanplant steeds zeer laag ,
hoewel deze soort een zeer lage groei vertoonde in de eerste jaren. Na een 4-tal jaar werd
de groeiachterstand meestal ingehaald.
De goede overleving van het beworteld plantsoen van wilgen is nieuw vooral omdat planten
via stekken zeer slechte resultaten gaf (zie tabel 8). Na het groeiseizoen 2003 staan deze
wilgen er nog steeds bij als de meest gezonde boomsoort (visuele evaluatie). De stekken die

Halftijds rapport september 2003

37

in 2002 geplant werden sloegen wel zeer goed aan (overleving 75%). De reden hiervan is
niet helemaal duidelijk. In 2003 werden opnieuw stekken geplant maar deze hadden opnieuw
zeèr weinig succes (nog geen cijfers bekend). De zeer droge zomer van 2003 kan hier mee
te maken hebben. Ook voor de interpretatie van de andere gegevens dient rekening
gehouden te worden met de uitzonderlijk droge omstandigheden in de zomer van 2003.
Wilg is een pioniersoort van overwegend natte bodems. Wilg wordt via de salimat-techniek
gebruikt om hydraulisch opgespoten depots aan te planten . Op die manier wordt gemakkelijk
tot 2 m groei per jaar opgemeten. Wilg is echter een soort die droge of brakke bodems slecht
verdraagt. Bovendien hebben ontkiemende stekken minder reserve. Daardoor zijn ze
waarschijnlijk gevoeliger dan volwassen bomen . Wilgenstekken zijn bijgevolg weinig geschikt
voor beplanting van brakke landschapsheuvels. Beworteld plantsoen van wilgen lijkt
momenteel wel een geschikte optie.
De aanplant uit 2001 van berk gaf een overleving van 40% tegenover een overleving van
85% na het eerste groeiseizoen. De nieuwe aanplant gaf veel betere resultaten maar dit
moet gerelativeerd worden omdat vorig jaar voor berk ook goede resultaten werden
genoteerd. Er valt voor het jaar 2003 een terugval te verwachten alhoewel die op het zicht
beschouwd niet zo dramatisch zal zijn .
Berk is een pioniersoort van droge bodems en werd voor zover bekend nog niet uitgebreid
getest op baggerslib. Vanwege zijn snelle groei geeft berk mogelijkheden om de heuvel snel
'in te groenen'. Berk is een soort die algemeen een hogere sterfte vertoont na de aanplant,
meestal in de orde van 20 tot 30 %. De resultaten op de heuvel voor de aanplant van 2001
zijn dus tegenvallend te noemen. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat bij de aanplant
rekening werd gehouden met een hoge sterfte. Een sterfte van 50% resulteert nog altijd in
een bestand met 0,5 bomen per m2 of een verband van gemiddeld 1 mop 2 m, wat nog altijd
zeer dicht is. In principe is berk een snelle groeier, wat de hoge sterfte moet compenseren .
Het baart in dat opzicht dan ook zorgen dat de aanplant zeer traag groeit (zie hiervoor verder
in dit hoofdstuk).
Populier is tevens een pionierssoort die in het verleden bewezen heeft te kunnen groeien op
baggerslib. De groei is niet altijd zonder problemen en bv in de Broekpolder in Nederland
werd zeer veel uitval vastgesteld. Het succes van de aanplant met stekken is zeer beperkt
(20% ). Er is slechts een zeer beperkt aantal bomen dat een bevredigende groei vertoont.
Afgaande op deze vaststellingen kan populier niet echt aangeraden worden.
Eik is een trage groeier maar gaf vrij goede resultaten (75% overleving). Bij het onderzoek
op de proefdijken langs linkeroever gaf eik vrij slechte resultaten. In andere beplantingen
langs bv het Schipdonkkanaal of in Nederland was eik echter vrij succesvol. Eik is een soort
die zeker in aanmerking komt voor de climaxvegetatie.

De struiken hebben veel te lijden gehad van vraat door konijnen en overgroeiing door
kruidachtige gewassen.
Zie hoofdstuk 8 voor de overleving van de bomen op het MOS.
Er werden in 2003 opnieuw stekken van Belgisch rood aangeplant om de invloed van de
uitrijping op de overleving te meten.
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TabeiS

Overtevingspercentages na groeiszeizoen 2002 (gemeten op 26/02/03) van de soorten die in zowel
in 2001 en als in 2002 werden aangeplant

Aanplant 2001
Soort
Gewone es

Zachte berk

Niveau
0
1
2

0

Aanplant 2002

Aantal
%
Aantal
%
opgemetenover1evingopgemetenover1eving
(gg) 68 100.0%
257

100.0%

(gg)

120

97.5%

137

94.2%

(gm)

134

82.8%

175

86.9%

48

62.5%

1

120

2

(gg)

1
tss 1 en 2

152

(gg)

Katwilg 'Onn' (s)

1

152

Kraakwilg Belg. rood (w)

0

rand

(gg)
(gg)
(gg)
(gg)
(gg)

Zomereik

1

120

76.7%

(gg)

Hazelaar

1

72

12.5%

(gg)

72

29.2%

(gg)

72

30.6%

(gg)

Kraakwilg Belg. rood (s)

1

Populier stekken

1

Liguster
Sleedoom

1

40.0%

1.3%

(gg)
55

1.3%

74.5%

(gg)
61

98.4%

22

95.5%

64

20.3%

126

21 .0%

(s): stekken
(w): beworteld plantgoed
(gg ): geen geplant
(gm): geen metingen

Wat algemeen in 2002 (zie tussentijds verslag 4) en 2003 (terreinwaamemingen van dit jaa r)
werd vastgesteld is dat voor vrijwel alle soorten een zeer goede groei in het vo o ~aar wordt
waargenomen . Naarmate het groeiseizoen vordert krijgen de bomen echter problemen van
droogte- of zoutstress. De rest van het seizoen wordt bijna geen groei vastgesteld,
behalve dan misschien voor de bewortelde wilgen in 2003. Berk stond er op het einde van
het seizoen nog goed bij, terwijl de essen veel verdroging en bladrandnecrose verton en. De
groeistop wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat het slib weinig geconsolideerd

Halftijds rapport september 2003

!
i

39

was bij de aanleg van de heuvel en nog veel zout bevatte. Dit heeft een bodemstructuur tot
gevolg die weinig positief is voor de bomen met een dunne doorwortelbare laag aan het
oppervlak, dieper gevolgd door een structuurloze zoute bodem (zie paragraaf 4.3 voor meer
uitleg hierover). In deze dunne laag is er veel concurrentie, waarschijnlijk vooral voor vocht,
met de kruidachtigen. In het begin van het seizoen, als de kruidachtigen nog geen
belangrijke rol spelen (en zelfs voor bescherming van de bodem zorgen) vertonen de bomen
een sterke groei, later op het seizoen gevolgd door een groeistop. Het zou bijgevolg voor de
bomen positief kunnen zijn om later in het seizoen de kruidlaag in toom te houden. Dit
kruidbeheer dient intensief te gebeuren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een dergelijk
beheer voor dit project geen optie was. Kruidbeheer kost veel geld, en zorgt bij
onzorgvuldige uitvoering zelfs vaak voor schade en sterfte. Voor dit project werd gekozen om
dichter te planten (hier 1 op 1 m). Concurrentie met kruidgroei treedt enkel op de eerste jaren
tot kroonsluiting. Door de slechte situatie op de heuvel zal kroonsluiting langer op zich laten
wachten dan vooraf verwacht.
In november zal opnieuw de overleving opgemeten worden . Uit de terreinbezoeken blijkt
reeds duidelijk dat de groei op de niveaus 2 en 3 veel slechter is dan op niveau 1. De
reden hiervan is niet het verschil in zoutgehalte (ook de kruidsoorten vertonen een duidelijk
mindere groei en zulte is vrijwel volledig verdwenen zodat er geen indicatie is van zoutstress)
maar moet dus te zoeken zijn in de andere parameters die verschillen tussen de niveaus.
Waarschijnlijk is het vochtgehalte in de dunne doorwortelbare laag nog lager dan op de
ander niveaus. Boomgroei op hogere heuvels blijkt dus zeker mogelijk maar er zal moeten
rekening gehouden worden met het feit dat bebossing trager en moeilijker zal gaan en dat de
aanplant ook meer zorg zal nodig hebben. De invloed van de hoogte zal duidelijk worden als
in het najaar de aanplant geëvalueerd wordt. Na die evaluatie kunnen de cijfers van
overleving en groei vergeleken worden met de andere gegevens.

4.2. Chemische bodemeigenschappen en vastleggen nulsituatie
Uit de geostatistische analyse blijkt dat de ruimtelijke afhankelijkheid te klein is om op een
nuttige manier gebruik te maken van geostatistiek.
Mangaan en zout zijn de verwachtte probleemelementen. De beschikbare concentratie
mangaan (levensnoodzakelijk sporenelement voor plantengroei) is laag en de
zoutconcentratie is tijdens het derde groeiseizoen nog vrij hoog. Van de andere chemische
bodemeigenschappen wordt verwacht dat ze geen problemen zullen opleveren voor de
bomen. Het zoutgehalte van de bodem wordt apart behandeld in het volgende hoofdstuk.
...__

4.2.1. METHODIEK
De bodemstaalname gebeurde stapsgewijs: een eerste staalname gebeurde op 12 en 13
juni 2001. Voor deze eerste staalname werden 30 punten van het eerste niveau at random
gekozen (zie figuur 30), 29 op het terrein en 1 punt op het mechanisch ontwaterd slib (MOS
1).
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Punten van de eerste staalname (open cirkels) j uni 2001 . Het gele gebied geeft niveau 1 aan; enkel
dit gebied werd bemonsterd

De tweede staalname gebeurde eind september 2001 . Om een volledige spreiding over het
terrein te bekomen werd gewerkt met een nested sampling design (zie figuur 31 ). Het terrein
werd ingedeeld in 20 blokken; binnen elk blok werd telkens één punt random gekozen. Deze
tweede staalname gebeurde enkel in de bovenste 0-15 cm .

m

10

x
:e::

:e::
:e::

:e::

52. 5

x
x

~
35

:e::

x

-

x

x
x

x

17.5

x

x

x
0

x

"
0

32

64

96

128

160

m

Figuur 31

Punten van de tweede staalname (september 2001)

De derde staalname gebeurde in december 2001 , enkel op het tweede en derde niveau . Van
deze twee niveaus ontbraken nog data omdat de niveaus bij de eerste twee
staalnamecampagnes nog niet afgewerkt waren .
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Rguur 32 Positie van de staalnamepunten bij de verschillende staal namecampag nes

Op elk punt werden twee dieptes bemonsterd: 0-15 cm en 30-45 cm . Niet alle stalen werden
geanalyseerd voor alle parameters. Enkel de basisparameters gebeurden voor alle stalen
(zie tabel 9 met de resultaten).
Voor alle bodemanalyses werd het bodemstaal gedroogd gedurende 72 uur bij 40 °C.
Nadien werd het staal gemalen met een mortier en gezeefd over een 2 mm zeef. De
volgende parameters werden gemeten:
•

pH: Voor de bepaling van de zuurtegraad van de bodem werd de pH-KCI gemeten . Dit is

de potentiële zuurtegraad en deze
seizoensschommelingen dan pH-H20.

parameter

is

minder

onderhevig

aan

• Conductiviteit (elektrische geleidbaarheid): De conductiviteit is een maat voor de
zoutconcentratie van de bodem (Sparks, 1996). Ter bepaling van de conductiviteit (hier
de EC11s) wordt aan 20 g droge bodem 100 mi gedestilleerd water toegevoegd. Na 1 u
schudden wordt afgefiltreerd over een plooifilter. Op het filtraat wordt de conductiviteit (in
mS/cm) gemeten met behulp van een conductiviteitsmeter, typeLF 96.
• Chloride: Op dezelfde oplossing als die waarop conductiviteit gemeten werd, werd ook
het chloorgehalte bepaald. Dit gebeurde met een Orion elektrode, model 90-028 en een
Orion referentieëlektrode model 96-178.
• % gloeiverlies: bepaling van het gloeiverlies gebeurde door het bodemstaal in een
moffeloven te plaatsen gedurende 8 uur bij 400°C. Het percentage gloeiverlies is een
maat voor het gehalte organisch materiaal in de bodem. Het kan hieraan niet volledig
worden gelijkgesteld omdat er nog interferentie is met bv Ca .

• Organisch koolstof (W&B): het gehalte aan organisch materiaal in de bodem werd
bepaald aan de hand van de methode van Walkley & Black. Daartoe wordt aan 1 g droge
grond eerst 10 mi 1 N K2Cr20 7 toegevoegd en vervolgens 20 mi geconcentreerd H~04.
Dit zorgt voor een oxidatie van C0 tot C0 2 en een reductie van Cr+ tot C~+. Na schudden
en rusten wordt het geheel aangelengd met 150 mi gedestilleerd water en 10 mi H3P04.
Hierin wordt de overmaat aan Cr+ bepaald door titratie met 1 N FeS04, wat toelaat de
oorspronkelijke concentratie aan C0 te berekenen en zo ook het totale organische
stofgehalte.
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• Stikstof: Voor de totale stikstofbepaling werd de Kjeldahl-methode gebruikt. Hierbij wordt
de aanwezige stikstof in een destructiekolf omgezet in ammoniak, in zuur milieu en in
aanwezigheid van een katalysator. Na destillatie wordt de vrijgekomen NH3 opgevangen
in een boorzuuroplossing en wordt de vastgelegde ammoniak getitreerd met 0.01 N HCI.
• Plantopneembaar fosfor: Plantopneembaar fosfor werd geëxtraheerd dmv
ammoniumacetaat-EDTA. De P in deze oplossing werd calorimetrisch bepaald volgens
Scheel (Velghe, 1984). Deze analysemethode steunt op een kleurreactie tussen de
aanwezige fosfaten en 'Scheel'-reagentia . De kleurintensiteit, die een maat is voor de Pconcentratie, wordt gemeten met een colorimeter, bij een golflengte van 700 nm. Op het
Labo voor Bosbouw wordt hiervoor een SQ118 Fotometer gebruikt. De automatische
colorimeter wordt aan de hand van een standaardreeks gekalibreerd.
• Uitwisselbare kationen (K, Na, Ca, Mg, Al, Fe, Mn): 5 g bodem wordt drie maal
geëxtraheerd met telkens 30 mi 0.1 mol/I BaCI2. Op die manier worden alle kationen die
gebonden zijn op het bodemstaal in de BaCI2-oplossing gebracht. In dit extract worden
de kationen gemeten met atomaire absorptie spectrometrie (AAS), type SpectrAA 220.
• Totaalgehalte aluminium, ijzer, mangaan, zink en lood: Deze analyse werd uitgevoerd
door een extern laboratorium (het ERC uit Aalst). De destructie van het monster
gebeurde met koningswater, de analyse gebeurde met een ICP-AES .

4.2.2. RESULTATEN
Geostatistische verwerking
Aan de hand van de data van de eerste staalnamecampagne werd gekeken of de
bodemdata geschikt zijn voor een geostatistische analyse. Geostatistiek is een verzameling
statistische technieken die bij de beschrijving van ruimtelijke variabelen rekening houden met
de ruimtelijke afhankelijkheid, maar die ook toelaat om een aantal interpolaties en
voorspellingen uit te voeren. Deze techniek kan nuttig zijn bij het onderzoeken van de
invloed van de bodemeigenschappen op de boomgroei en bladconcentraties.
Een semivariagram is een basisinstrument binnen de geostatistische technieken (zie figuur
33 voor een typevoorbeeld). Een dergelijk variagram geeft de variantie weer tussen twee
punten (y-as) in functie van de afstand tussen de twee punten (x-as).
De semivariagrammen voor de verschillende elementen op de heuvel (zie figuur 34; in deze
figuur wordt als voorbeeld het semivariagram van stikstof weergegeven) geven aan dat de
afhankelijkheid tussen twee punten die op 10 m afstand van elkaar liggen even groot is als
de afhankelijkheid tussen punten op grotere afstand. Dwz dat een punt op 100 m afstand van
een te simuleren punt even veel informatie geeft over dit punt als een punt dat slechts enkele
meters verwijderd is ..
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gamma(Jhl)

Jhl
Figuur 33

'Normaal' vertoop van een semivariogram

De semivariantie voor tussenafstanden kleiner dan 10 m werd niet bepaald met deze
staalnamecampagne. Eventueel is er wel afhankelijkheid tussen punten die dichter bij elkaar
gelegen zijn In het kader van de beschrijving van het terrein en de uitvoering van de
geplande experimenten is het niet gewenst om deze variantie te bepalen. Er werd daarom
beslist om niet met ruimtelijk gesimuleerde gegevens te werken maar wel met puntgegevens
en blokkenproeven .
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Analyseresultaten en bespreking
Een overzicht van de resultaten worden weergegeven in tabel 9. Aangezien er (nog ) geen
significant verschil kon gevonden worden tussen de verschillende dieptes worden de
resultaten van de zones 0-15 cm en 30-45 cm samengenomen . Enkel voor Cl en EC was er
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een significant verschil. Zowel Cl als EC waren hoger in de diepere stalen, hetgeen duidt op
uitspoeling van het zout.
De gegevens in tabel 9 werden vergeleken met resultaten van analyses in Vlaamse bossen
en met de Vlarea-normen voor hergebruik als niet-vormgegeven bouwstof en tevens als
bodem. Het baggerslib is een uitzonderlijk rijk substraat met een voor Vlaamse bossen
ongekend hoge pH. Behalve mangaan zijn alle bodemparameters duidelijk hoger dan in de
doorsnee Vlaamse bossen . Wat betreft de onderzochte zware metalen wordt de Vlareanorm
voor hergebruik als bodem overschreden voor Cd en Zn . De normen voor gebruik als nietvormgegeven bouwstof worden niet overschreden.
Elementen zoals Fe, Mn en Al zijn in voldoende tot zeer hoge concentraties aanwezig, maar
de uitwisselbare fracties, en dus ook de fractie die opneembaar is voor planten, blijken
anderzijds extreem laag. Dit werd ook vastgesteld bij de proeven op linkeroever (Mertens &
Lust, 1999) waar de planten in de eerste jaren na de aanplant een klein tekort hadden aan
mangaan.

Tabel9

Gemiddelde waarden voor de drie staalnamecampagnes samen en de referentiewaarden voor
Vlaamse bossen (Vandendriessche et al. 1993). Tenzij anders aangegeven is de eenheid van de
1

resultaten mg kg- (behalve pH: geen eenheid , N: aantal geanalyseerde stalen)
Gemid-

N

std Dev.

Vlaamse bossen

normen...

del de

.

c
Totaal N
:Q)
ï:::: ~ Totaal P

2 029

58

712

110- 1 500 (4 300)

3 236

29

959

20-500

z

133

34

55

pH(KCI)

7.6

86

0.1

3-4.4

Conductiviteit

146

92

78

3- 18

796

92

820

7.8

62

2.6

:J

'

Plantopneembr P **"

Q)

.!><:

::oo

..... ~
c ~Cl
111

OI

Gi

.0
CD
.....
Q)

~

~ Gloeiverlies (o::0rg.mat.)

~ Totaal Al

"0

c

~

c
CD
c
.Q

24 266

43

10 271

Totaal Fe

26 935

43

5977

Totaal Mn

552

43

229

55

1 168

Uitw. Al
Uitw.Ca

iii

.!><:

Uitw. Fe

Q)
.....

VI area

800-7 000
1 500-9 700
7-800

<160
4073
<110

55

111
.0

Uitw. K

469

55

150

Gi

Uitw. Mg

942

55

366

~
5

Uitw. Mn

<90

55

Uitw. Na

969

55

712

Totaal Cd

7.7

43

3.3

..... ~ Totaal Cu
111

70

43

34

375(119)

96

43

37

1250 '152)

421

43

174

1250 {409}

UI
UI

Q)

~

'

JTotaal Pb
Totaal Zn

10(1 .7)

... Vlarea normen voor gebruik als niet-vormgegeven bouwstof, tussen haakjes de norm voor gebruik als
bodem (met 15% OM en 6% klei)

*** Analyseresultaten voldeden niet aan kwaliteitseisen
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Er werden vaak zeer hoge en sterk significante correlaties gevonden tussen de
verschillende parameters, een niet onbelangrijk gegeven voor het verdere onderzoek. Deze
correlaties kunnen immers gebruikt worden om de waarden voor een bepaalde parameter te
voorspellen aan de hand van een aantal covariaten .
De analyseresultaten voor plantopneembaar fosfor voldeden niet aan de kwaliteitseisen van
het Laboratorium voor Bosbouw. De gemiddelde waarden worden toch weergegeven omdat
de grootteorde wel vrij correct is.
Tussen de drie campagnes bleken enkel significante verschillen te bestaan voor chloride,
conductiviteit, gloeiverties en totaal fosfor (tabel 10). In september was er een daling
opgetreden van het chloor- en het zoutgehalte. Op het tweede niveau bleek het zoutgehalte
even hoog als deze zomer op het eerste niveau, maar het chloorgehalte was lager. Ook het
gloeiverties en het totaal fosforgehalte zijn verschillend op het tweede niveau. Hierdoor wordt
vergelijking tussen de verschillende niveaus moeilijk, zoals eerder reeds werd vooropgesteld
(zie tussentijds rapport mei 2001 ).

Tabel 10

Gemiddelden voor de elementen die een statistisch significant verschil gaven bij de opeenvolgende
staalnamecampagnes. Waarden aangeduid met een verschillende letter zijn onderling statistisch
verschillend (p < 0.05)
Element

staalnamecampagne Cl
(mg kg-

1

)

Conductivite1t

Gloeiverlies

Totaal P

(mS/cm)

(%)

(mg kg-1)

8

Niv. 1juni

1117 8

163

Niv. 1 september

316 b

103 b

Niv. 2 en 3 december 143 b

167

8

8

8.5
7.6ab

2901 a

5.9b

3980b

4.3. Zout in de bodem
Het zoutgehalte van de bodem daalt trager dan verwacht. Oorzaak hiervan is de slechte
structuur van de bodem. Door de Na-ionen in de bodem zwelt de klei en heeft zich een vrij
ondoordringbare en structuurtoze bodem gevormd. Enkel de bovenste 8 a 10 cm is
voldoende vrij van zouten en voldoende geaëreerd, uitspoeling gebeurde waarschijnlijk via
de krimpscheuren. Hier heeft zich een kruimelige structuur gevormd waarin wortelgroei goed
mogelijk is. Doordat de bomen niet dieper kunnen wortelen vertiezen ze een concurrentieel
voordeel op de kruidlaag. Dit vertaalt zich in een goede groei in het voorjaar, als de kruidlaag
nog niet aanwezig is, die vrijwel volledig stopt later op het groeiseizoen. Deze hypothese
dient nog verder onderzocht te worden evenals mogelijke oplossingen voor het probleem.

Verhoogde zoutconcentraties in de bodem veroorzaken diverse negatieve effecten zoals
bijvoorbeeld destabilisatie van de bodemstructuur, verslechtering van de hydraulische
eigenschappen, verhoogde gevoeligheid voor korstvorming, runoff en erosie en osmotische
en ion specifieke effecten op planten. Bijkomend worden nutritionele onevenwichten in de
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planten veroorzaakt, gaande van tekorten aan bepaalde nutriënten tot verhoogde Na
gehaltes in de plant. Volgens Greger et al. (1995) heeft het zoutgehalte zelfs een invloed op
de opname van Cd door planten. Een hoger zoutgehalte in de bodem zou de opname van
Cd kunnen verhogen.
Om de invloed van het zoutgehalte op de boomgroei te onderzoeken wordt als eerste stap
de evolutie van het zoutgehalte op de heuvel opgevolgd.

4.3.1. METHODIEK
In 2001 werd het zoutgehalte van de bodem gemeten bij de drie staalnamecampagnes (zie
paragraaf 4.2).
Om de verdere evolutie van het zoutgehalte te onderzoeken werden in de 6 verschillende
'behandelingen' (zie figuur 35) een aantal vaste punten gekozen waar het zout en
vochtgehalte op regelmatige tijdstippen zal worden gemeten . Telkens werden ook een aantal
semivariabele punten gekozen die bij het begin en het einde van het groeiseizoen zullen
gemeten worden. De semivariabele punten werden op volgende manier gekozen: vanuit een
vast punt werd een punt bepaald op 1 m afstand van het vaste punt, in een willekeurige
richting. Voor de richting waren er 8 mogelijkheden : horizontaal, verticaal en diagonaal. De
richting werd at random bepaald via de computer. Vanuit dit punt werd opnieuw een random
richting geselecteerd en werd een punt gekozen op 2 m afstand. Van hieruit werd een punt
bepaald op 5 m afstand, van hieruit op 9 m en van hieruit op 15 m. Op de niveaus 2 en 3
werden enkel semivariabele punten gekozen met tussenafstand van 1, 2 en 5 m. Deze
blokken waren te klein voor langere afstanden .
Op deze manier hebben we een goede spreiding over het terrein en hebben we voldoende
punten met een kleine tussenafstand. Aan de hand van deze punten kunnen de waarden
over de blokken voorspeld worden en kan een relatie gezocht worden tussen boomgroei en
deze bodemvariabelen. De spreiding van deze punten over het terrein wordt weergegeven in
Figuur 35. In totaal werden zo 24 vaste en 96 semi-random staalnamepunten vastgelegd.

•

.t
0

Vaste punten
Semi-random punten

'·
•

0

f • ,

0

3a

(
0

••

Figuur 35 Positie van de vaste punten voor de opmeting van de tijdreeks van het zout- en vochtgehalte
van de bodem
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Op 28/5/2002 werden paaltjes uitgezet voor de markering van de vaste staalnamepunten .
Het is de bedoeling dat voor deze punten een tijdreeks wordt gemaakt om de evolutie van
het zout- en het vochtgehalte van de bodem op te volgen . Deze tijdreeks zal gerelateerd
worden met andere parameters en met de boomgroei en -overleving op het terrein .
Op 31 mei 2002 werd gemeten op 120 punten (waaronder de 24 vaste staalnamepunten) en
de volgende 4 maanden werden de metingen herhaald op de 24 vaste punten.
Op 26/2/3 werden de vaste punten opnieuw bemonsterd om het zoutgehalte te meten.
Tevens werden een aantal additionele punten bemonsterd waar interessante waarnemingen
werden gedaan:
•

Het groepje van drie wilgen van de aanplanting van 2001 die overleefden . Op
deze drie wilg na waren alle andere wilgen van de aanplant in 2001 dood. Het is
vreemd dat de enige overlevende wilgen alle drie naast elkaar staan zodat het
de moeite loont om op deze plek verder onderzoek te doen . In de eerste plaats
werd het zoutgehalte gemeten

•

De wilgenstekken van 2002 die zijn uitgekomen, aan de voet van de helling
tussen het eerste niveau en de hoger gelegen niveaus (zie hoofdstuk groei en
overleving).

•

Het MOS.

•

Het nulvlak

•

Het gemaaide deel op niveau 1

•

De aanplant van 2001 op niveau 1

Tabel 11

Behandelingen voor het onderzoek naar de randvoorwaarden voor boomgroei

Nummer

Behandeling

0
1a
1b
1c
1d
2a
2b
3a
3b
W01
W02
MOS1
MOS2

Niveau 0
Niveau 1 zonder bomen
Niveau 1 onder aanplant 2002
Niveau 1 gemaaid gedeelte
Niveau 1 onder aanplant 2001
Niveau 2 zonder bomen
Niveau 2 met bomen
Niveau 3 zonder bomen
Niveau 3 met bomen
Overlevende wilgen 2001 op niveau 1
Overlevende wilgen 2002 op helling
Mechanisch ontwaterd slib, heuvel uit 2001
Mechanisch ontwaterd slib, heuvel uit 2002

Aantal
vaste punten
2
6
6
6
6
3
3
3
3
3
2
1
1

Aantal semirandom punten
30
30

9
9
9
9

Op elk staalnamepunt werden met een grondboor twee bodemmonsters genomen, op
verschillende diepte (0-15 cm en 30-45 cm). Op 31/5/02 werd ook een staal genomen van
diepte 15-30 cm. Vooraf werd de oppervlakkige laag strooisel verwijderd. De stalen werden
gedroogd op 40°C tot constant gewicht, fijngemalen en gezeefd over een 2 mm zeef.
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De conductiviteit is een maat voor de zoutconcentratie van de bodem. Ter bepaling van de
conductiviteit werd aan 20 g droge bodem 100 mi gedestilleerd water toegevoegd. Na 1 u
schudden wordt afgefiltreerd over een plooifilter. Op het filtraat werd dan de conductiviteit
(mS/m) gemeten met behulp van een conductiviteitsmeter, typeLF 96.

4.3.2. RESULTATEN
Door uitspoeling met regenwater zal het zoutgehalte dalen. Figuur 36 geeft een globaal
overzicht van de zoutmetingen die tot op heden gebeurd zijn op de heuvel. De figuur toont
aan dat de daling relatief traag gebeurt. Tijdens de wintermaanden daalt het zoutgehalte
steeds door een overschot aan neerslag en bijhorende percolatie. In de periode mei-juni
werden de laagste waarden gemeten. In de zomermaanden was het zoutgehalte vrij variabel
maar over het algemeen trad er een lichte stijging op. Deze stijging werd veroorzaakt door
een hoge evapotranspiratie en trage percolatie van het regenwater.
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Evolutie van de conductiviteit op de verschillende niveaus. Globale samenvatting van
alle gegevens

In Figuur 37 worden de resultaten van de metingen weergegeven van de 120 punten die op
31/5/02 werden bemonsterd. De conductiviteit van de toplaag van niveau 2 en 3 (slib
aangebracht tussen juli en oktober van 2001) was nog niet veel gedaald. Het zoutgehalte
van het slib van de toplaag van niveau 1 (aangebracht najaar 2000 - begin 2001) was
gedaald tot ongeveer 50 mS/m. Dit betekent dat in 1 jaar tijd een daling is opgetreden van
meer dan 100 mS/m. Deze daling werd nog niet waargenomen in de diepere lagen .
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Niveau 2 en 3
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Figuur 37
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Conductiviteitsmeting van 31/05/02 op 120 punten

Schade aan planten wordt normaal maar verwacht bij waarden boven 200 mS/m. Deze
waarde wordt enkel in de laag 30-45 cm benaderd. Toch wordt op het terrein schade
vastgesteld die vermoedelijk te wijten is aan zoutstress. Verder onderzoek zal dit moeten
uitwijzen.

l

Figuur 38 geeft de evolutie weer van het zoutgehalte op de vaste staalnamepunten
gedurende het jaar 2002. Het punt A 1 is duidelijk een uitschieter. Dit punt is gelegen in de
verzakking waar er inspeeling is van hoger gelegen gedeeltes en waar er ook zeer weinig
uitspoeling is via het bodemprofiel. Bijgevolg neemt het zoutgehalte in de zomer sterk toe
door evapotranspiratie. Dit gedeelte van het terrein wordt nog steeds overgroeid door het
zoutminnende zulte.
Op het eerste niveau blijkt het gemiddelde zoutgehalte vrij constant te blijven gedurende het
seizoen. Wel neemt de variatie af naar de winter toe. Op niveau 2 en 3 wordt meer variatie
waargenomen en blijkt het zoutgehalte in de winter meer te dalen dan op het eerste niveau.
Oorzaak hiervan is het feit dat dit slib jonger is en bijgevolg de evenwichtsteestand nog niet
bereikt is.
Tabel 12 geeft een overzicht van de meting van eind februari 2002. Niveau 1, blok A,
onbeplant heeft een vrij hoog gehalte door 1 uitschieter: het punt dat in de depressie ligt.
Omdat de oorzaak van de uitschieter duidelijk is en het punt weinig relevant voor de
vergelijking met andere delen van het terrein werd het punt verwijderd.
De waarden op niveau 2 zijn het hoogst. Dit is het 'nieuwe slib', opgehoogd in de zomer van
2001. Dit gedeelte ligt lager dan niveau 3 waardoor de zouten van dit niveau afspoelen naar
niveau 2. Ook op het MOS liggen de zoutwaarden vrij hoog.
Als we echter kijken naar het zoutgehalte in de diepere laag is er een belangrijke vaststelling.
De wilgenstekken die overleefden, de 3 overlevende wilgen van de aanplant van 2001 en de
aanplant van 2002 op de helling tussen het eerste en de hogere niveaus, staan op plaatsen
waar het zoutgehalte in de ondergrond merkelijk lager is dan op de andere plaatsen. De
stekken die op deze plaats gezet zijn hadden dus een merkelijk voordeel ten opzichte van
stekken die op meer zoutere plaatsen stonden. Op deze manier hebben we op een eerste
preliminary manier vastgesteld dat er een verband is tussen zoutgehalte en overleving.
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Evolutie van het zoutgehalte op de vaste staalnamepunten gedurende het j aar 2002

Deze vaststelling is belangrijk voor nieuwe aanplantingen . Als men wil aanplanten via
stekken moet het zoutgehalte voldoende gedaald zijn. Begin 2003 werden opnieuw
wilgenstekken geplant om te kijken of de situatie verbeterd is. De evaluatie van deze
aanplant zal gebeuren na het groeiseizoen .

Tabel 12

Conductiviteitsmetingen (mSim) eind februari 2003. Voor niveau 1 blok A werd de uitschieter in de
depressie verwijderd

Plaats
Niveau o
Niveau 1, blok A, onbeplant
Niveau 1, blok B, beplant
Niveau 1, Blok G, gezaaid en gemaaid
Niveau 1, over1evende wilgen
niveau 1, beplant 2001 , rechts blok
niveau 1, beplant 2001, links blok
Niveau 2, onbeplant
Niveau 2, beplant
Niveau 3, onbeplant
Niveau 3, beplant
MOS1
MOS2
rand, over1evende stekken

0-15 cm diepte
22.1 ± 1.9
20.7 ± 2.7
22.0 ± 1.3
21 .1 ± 4.1
20.5 ± 1.0
21 .8 ± 1.0
21.1 ± 1.4
83.6 ± 20.1
43 .7 ± 19.7
37.4 ± 26.8
31.5 ± 14.8
31.5
45 .4
19.3±0.1

30-45 cm diepte
37.1 ± 5.8
71 .0 ± 41 .8
115.5±46.7
147.8 ± 63.0
42.2 ± 15.6
112.2 ± 60.0
82 .7 ± 48.7
197.9 ± 6.7
134.0 ± 42.0
143.0 ± 41.4
169.2 ± 20.9
122.7
141.1
37 .7±7.1
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4.3.3. INVLOED VAN ZOUT OP STRUCTUUR GERELATEERD AAN SLECHTE GROEI

Invloed van zout op structuur en groei
Ondanks de daling is het zoutgehalte nog steeds veel hoger dan in normale bossen en zijn
de groeiomstandigheden nog steeds niet ideaal voor boomgroei. De daling van het
zoutgehalte gaat trager dan verwacht. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk het feit dat het
slib niet voldoende was uitgerijpt op het moment dat de heuvel werd aangemaakt. In een
studie van Betech (2001) werd aangetoond dat de baggerspecie is opgebouwd uit zeer
actieve kleimineralen die makkelijk zwellen en samenklitten tot grotere eenheden. Het
zwellen van de klei resulteert in een zeer slechte bodemstructuur en een bodem die vrijwel
ondoorlaatbaar is voor water. Neerwaartse beweging van water gebeurt waarschijnlijk enkel
via de krimpscheuren. Op die manier hebben we kunnen vaststellen dat de bovenste
ongeveer 8 cm een goede kruimelige structuur heeft. Het zout is uit deze laag grotendeels
verdwenen met de goede structuur als gevolg.
De diepere lagen zien er nog steeds uit als bij het begin van de proef en bestaan uit harde
ondoorlatende blokken zonder structuur. Door de ondoorlatendheid kan het zout uit deze
onderlagen weinig of niet uitspoelen. Het gevolg hiervan is een ongestructureerde zoute
bodem die zeer ongeschikt is voor wortelg roei.
Dit heeft dan weer tot gevolg dat enkel de bovenste structuurhoudende laag geschikt is voor
doorworteling. De bomen hebben weinig mogelijkheden om dieper te wortelen. Enkel via de
krimpscheuren gebeurt diepere beworteling maar deze diepere wortels zullen weinig
bijdragen omdat uit de ongeschikte bodem weinig voedsel of water kan gehaald worden .
Bijgevolg moeten de wortels in de bovenste laag in concurrentie treden met de kruidgroei. In
het voorjaar is er nog weinig kruidgroei en wordt een goede groei van de bomen
geconstateerd. Later op het seizoen valt de groei stil, waarschijnlijk veroorzaakt door de
concurrentie en watergebrek. Het watergebrek wordt versterkt door het sterk kleiige en zoute
karakter van de bodem

Kruimelige
doorwortelde laag

Structuurloze
ondergrond

Figuur 39

zoute

Schematische weergave van het bodemprofiel. De bovenste laag (8 a 10 cm dik) is weinig zout en
heeft een goede structuur. De onderliggende laag is zeer zout, is hierdoor weinig doorlatend en
heeft een zeer nadelige structuur
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Oplossingen
Betere ontwatering en rijping van het slib kan dit probleem misschien gedeeltelijk of volledig
oplossen, omdat dan materiaal verkregen wordt met een betere structuur. Dit maakt dat de
beginstructuur reeds beter geschikt is voor boomgroei maar ook dat de initiële
doorlaatbaarheid beter is en dat verdere uitspoeling van zout sneller zal gebeuren. Snellere
uitspoeling van zout heeft opnieuw een betere structuur tot gevolg.
Wanneer het probleem zich toch voordoet is boomgroei nog steeds mogelijk maar moet er
rekening mee gehouden worden dat de groei van de bomen veel trager zal gaan. Bijgevolg
zal ook het eindbeeld later verkregen worden. Kroonsluiting treedt later op en het beeld van
de heuvel zal langer overheerst worden door de abundante kruidlaag Verbetering van de
bodemstructuur kan door het toevoegen van calciumfosfaat. De Ca-ionen zullen de Na-ionen
op het kleicomplex verdringen met een verbeterde structuur en doorlaatbaartleid tot gevolg.
Hierbij moet echter ook rekening gehouden worden met het feit dat de pH zal verilogen en
dat ook dit een negatieve invloed zou kunnen hebben op de boomgroei.
Anderzijds is de ondoorlatendheid van de heuvel een troef in de ecotoxicologische evaluatie
van de heuvel. Door de grotere ondoorlaatbaarileid zal het risico voor uitspoeling van
polluenten lager zijn.
De bovengeformuleerde hypothese zal in de toekomst alleszins verder onderzocht worden
zodat hierover duidelijkere conclusies kunnen getrokken worden .

Figuur 40

De structuur van de bovenste 8 a 10 cm is zeer kruimelig en bijgevolg goed doorlatend en geschikt
voor plantengroei. De diepere laag heeft door het hoge zoutgehalte nog steeds weinig of geen
structuur en is zeer ondoorlatend
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4.4. Bodemvochtgehalte
Het vochtgehalte van de bodem bleek eveneens een factor die een belangrijke invloed heeft
op aanplantingen op baggerslib. Baggerslib op een landschapsheuvel kan niet beschouwd
worden als een vochtige bodem. Het kleiige en zoute karakter van de bodem maakt dat
vocht een beperkende factor is voor de groei van een aanplanting.

4.4.1. METHODIEK
Ter bepaling van het vochtgehalte werden vier metingen uitgevoerd met een FDR, op
7/08/02, 30/08/02, 18/09/02, 26/02/03. Met dit toestel wordt een uitlezing in Volt bekomen.
Deze uitlezing moet nog omgerekend- worden naar effectief vochtgehalte op het terrein en
gecorreleerd aan effecten op de boomgroei. Hiervoor zijn voldoende vergelijkende metingen
aan de hand van bodemringen in een voldoende breed bereik nodig. Op dit moment moeten
nog een aantal stalen genomen worden in het droge en zeer natte bereik om de meter
volledig te kunnen ijken.

4.4.2. RESULTATEN
De resultaten worden weergegeven in figuur 41 . Dit zijn dus nog geen exacte vochtgehaltes
maar het is een maat voor het vochtgehalte. Uit de resultaten valt voorlopig nog weinig op te
maken. De lokale variantie is in de grootte-orde van de variantie over het terrein en over de
tijd. Er konden dan ook geen significante verschillen tussen verschillende behandelingen
gevonden worden. De vrij grote variantie wordt onder andere veroorzaakt door de
krimpscheuren. Er wordt gezocht naar een methode om deze fouten te elimineren. Het
vochtgehalte op zich geeft te weinig informatie. Het vochtgehalte dient verder onderzocht te
worden in relatie met de informatie over zoutgehalte en structuur van de bodem. Er werd
geen statistisch significant verschil gevonden tussen de verschillende niveaus. De evolutie
van het vochtgehalte en de onderlinge verhoudingen tussen de drie niveaus worden verder
opgevolgd. De beplanting op niveau 3 vertoonde in 2003 droogtestress. Dit bleek evenwel
niet uit de metingen van het vocht op het terrein.
Uitlezing 1~-----------------------------------,
FDR
oNiveau 1
0.9
(Volt)
oNiveau 2
0.8
Niveau 3
0.7
0.6

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0 -t-....L...-....L-.....

7/08/02
Figuur 41

30/08/0

Aflezingen van de FDR als maat voor het vochtgehalte

18/09/0
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5. SPONTANE VEGETATIE-ONTWIKKELING
BEHEER

EN

INVLOED VAN

5.1. Inrichting en methodiek
Op het eerste niveau van de dijk worden vier verschillende beheersmaatregelen getest (zie
figuur 44): (1) maaibeheer na inzaaien met grassen en kruiden (KGM); (2) maaibeheer na
inzaaien met grassen (GM); (3) spontane ontwikkeling met maaibeheer (SM); (4) volledig
spontane ontwikkeling (S). De exacte samenstelling van de zaaimengsels is weergegeven in
tabel 13 (leverancier: Biodivers). Het maaien gebeurt normaal gezien tweemaal per jaar met
de maaibalk en het maaisel wordt zo snel mogelijk afgevoerd (figuur 42). In 2001 en 2002
kon echter slechts één keer gemaaid worden omdat er pas in mei 2001 werd ingezaaid en
omdat de eerste maaibeurt in 2002 te laat plaats vond . In 2003 werd wel twee maal gemaaid
(half juni en half september).
Op het tweede en derde niveau werden alleen grassen ingezaaid en wordt ook een deel aan
spontane ontwikkeling overgelaten. De samenstelling van de grasmengsels is anders dan bij
niveau 1 (zie tabel 13). Maaibeheer werd op deze niveaus achterwege gelaten gezien de
slechtere bereikbaarheid en helling van het terrein .

Tabel 13

Samenstelling van de gebruikte zaaimengsels
Grassen/kruiden-mengsel eerste niveau
Kruiden_(20 "/~

Grassen (80%)
Agrostis stolonifera

16.25%

Leucanthemum vulgare

3%

Agrostis capl7/aris

11 .25%

Anthriscus sylvestris

1%

Festuca rubra

11.25%

Daucus carota

1%

Festuca pratensis

11.25%

Heraclium sphon_cJylium

1%

Cynosurus cristatus

11 .25%

Pastinaca sativa

2%

Poa pratensis

6.25%

Centaurea jacea

3%

Triseturn flavescens

6.25%

Tragopogon pratensis

1%

Anhenatherum elatius

6.25%

Hypochaeris radicata

1%

Gr.mengsel eerste niveau
Agrostis stolonifera

Cichorium intybus

2%

Leontodon autumnalis

1%

Achil/ea m111efolium

1%

Tanacetum vulgare

1%

Potentl11a anserina

2%

Grasmen_g_sel 1 tweede niveau
20%

Agrostis stolonifera

Agrostis cap111aris

25%

10%

Festuca rubra

25%

Festuca rubra

20%

Poa pratensis

25%

Festuca pratensis

10%

Puccinellia dislans

25%

Poa pratensis

10%

Cynosurus cristatus

10%

Anhenaterium elatius

10%

Puccinel/ia dislans

10%

Grasmengsel 2 tweede niveau
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Begin oktober werden een aantal proefvlakken gemaaid met de
cirkelmaaier (links). Het maaiset werd verwijderd. Rechts een overzicht van
de proefdijk in november, met centraal het gemaaide deel

Om een idee te krijgen van de totale hoeveelheid biomassa en nutriënten die via het
maaibeheer worden afgevoerd, werden eind september 2001 en eind juni 2002 knipstalen
genomen van de bovengrondse biomassa. In 2001 ging het om zes plots van 0.5 m2 (drie ad
random in de gemaaide zone en drie in de niet-gemaaide zone). In 2002 werd de staalname
uitgebreid tot 14 plots van 1m2 : vijf op het stuk met spontane vegetatie zonder maaibeheer
(S), drie op het stuk met spontane vegetatie met maaibeheer (SM), drie op het met grassen
ingezaaide stuk (G) en drie op het met grassen en kruiden ingezaaide deel (GK). Het
plantenmateriaal werd gedurende 48 uur gedroogd in een droogstoof op 70°C en daarna
gewogen.
De evolutie van de vegetatie onder de verschillende beheersvormen wordt nagegaan aan de
hand van 20 permanente kwadraten van 5 op 5 meter die op regelmatige afstand van elkaar
volgens de hoogtegradiënt gepositioneerd werden (zie figuur 43 en 44 ). Tweemaal per jaar
worden hier opnames gemaakt volgens de Braun-Bianquet-methode. Hiervoor werd gebruik
gemaakt van de gecombineerde bedekkingsschaal van Barkman et al. (1964). Met deze
methode worden niet alleen de aanwezige soorten genoteerd, maar ook hun respectievelijke
bedekkingsgraad. Hierdoor kan de evolutie van de soortensamenstelling ook kwantitatief
opgevolgd worden. Dit is bijvoorbeeld van belang om de evolutie van de grassenbedekking
en ongewenste soorten als akkerdistel en grote brandnetel te volgen in de tijd.
De verschillende opnamerondes worden in de tekst aangeduid als N01 (najaar 2001 ), V02
en N02 (voorjaar en najaar 2002) en V03 en N03 (voorjaar en najaar 2003).
Omdat het na de aanleg van het eerste niveau nog niet duidelijk was hoe de centrale zone
tussen de aanplantingen en de verschillende beheersvakken zou ingericht worden, werd
geopteerd om de PQ's voor spontane ontwikkeling in meest westelijke deel van de dijk te
plaatsen. Na het eerste groeiseizoen bleek echter dat de randeffecten hier behoorlijk groot
zijn en dat de vegetatie niet helemaal vergelijkbaar is met de andere spontaan ontwikkelende
stukken. Daarom werd besloten om de PQ-opnames aan te vullen met opnames uit de zone
onmiddellijk ten Oosten van de ingezaaide strook. Elders op de dijk werden ook nog
bijkomende losse opnames uitgevoerd.
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Figuur 43

Zicht op twee van de .permanente kwadraten : links de door Spiesmelde
gedomineerde vegetatie in de zuidelijke depressie, rechts een door verschillende
grassen gedomineerd kwadraat in het ingezaaide deel

Figuur 44

Indeling van het terrein volgens toegepaste beheersvorm en positie van de
permanente kwadraten.

TWINSPAN-analyse en syntaxonomische identificatie
De vegetatie-opnames werden geordend met behulp van een TWINSPAN-analyse (Two
Way Indicator Species Analysis). TWINSPAN is een clusteranalyse op basis van Reciprocal
Averaging (Hili, 1979). Bij deze techniek worden eerst de opnames geordend, daarna de
soorten op basis van de eerste ordening. Het resultaat van de analyse is een geordende
tweewegstabel, waarin gelijkaardige opnames en gelijkaardige soorten zoveel mogelijk
gegroepeerd worden. Soorten die een groep opnames duidelijk onderscheiden van een
andere groep worden differentiërende soorten genoemd. Voor elke onderscheiden groep
geeft de analyse ook een overzicht van de beste differentiërende soorten.
Omdat naast de presentie van een soort ook de bedekkingsgraad belangrijke info levert over
een opname wordt in Twinspan-analyses gewerkt met het concept 'schijnsoort'. Het aantal
schijnsoorten dat onderscheiden wordt, wordt gedefinieerd door de zogenaamde cutlevels.
Dit is de minimumbedekking die een soort moet hebben om als schijnsoort erkend te
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worden. Als de cutlevels in een analyse bijvoorbeeld ingesteld staan op 0, 2, 5, 10, 20 en 50,
dan wordt een soort die voori<omt met een bedekking van 15% opgesplitst in 4 schijnsoorten
(soort1, soort2, soort3, soort4) die bij de ordinatie als aparte soorten beschouwd worden .
Door de cutlevels te wijzigen kan het belang van weinig voori<omende soorten vergroot of
veri<leind worden. De frequentiedistributie van de bedekkingsgraad is een hulp bij het kiezen
van de beste cutlevels (zie figuur 45). Hili (1979) raadt aan om het aantal hoge cutlevels te
beperi<en zodat de invloed van dominante soorten op de analyse niet te groot wordt.
TWINSPAN is een methode om opnamegegevens te structureren, maar kritische
interpretatie en eventuele herschikking van opnames op basis van ecologische
overwegingen blijft noodzakelijk.
De PQ's aan de centrale depressie bleken na de pioniersfase niet homogeen te zijn. Ze
liggen deels in de natte depressie, deels in de drogere graslanden of ruigtes die erop
aansluiten. Ze werden dan ook niet opgenomen in de uiteindelijke TWINSPAN-analyse maar
worden wel apart besproken. Alle andere PO's en de losse opnames zijn wel opgenomen. In
totaal gaat het om 102 opnames. De TWINSPAN-analyse werd een aantal keer herhaald, bv.
met aanduiding van soorten die niet als indicator mogen gebruikt worden (vooral planten die
vegetatief moeilijk tot op soortsniveau gedetermineerd kunnen worden, zoals Epilobium
spec., Vicia spec. en Oenothera spec.), met andere cutlevels of met weglating van een
aantal opnames. De uitkomst van de analyse was echter telkens op details na identiek.
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Figuur 45

Frequentiedistributie van de verschillende bedekkingspercentages.

Syntaxonomische identificatie van de opnames gebeurde met behulp van het programma
ASSOCIA (van Tongeren, 1998). Ook hier geldt dat de resultaten van ASSOCIA slechts
indicatief zijn en kritisch opname per opname moeten bekeken worden, maar het blijft een
nuttig hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de samenstelling en evolutie van de vegetatie.
De opnames konden zelden duidelijk in een associatie geplaatst worden (wat gereflecteerd
wordt in de hoge indexwaardes). Meestal treden er temporele en ruimtelijke overgangen op
tussen nauw verwante gemeenschappen. De syntaxonomische naamgeving volgt 'de
Vegetatie van Nederland' van Schaminée et al. (1995).
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5.2. Resultaten
5.2.1. BIOMASSA

De resultaten van de biomassabepalingen staan weergegeven in tabel 14. In september
2001 bedroeg de productie gemiddeld 11.5 ton DS/ha. Die zeer hoge productiviteit is
karakteristiek voor het Atriplicetum littoralis, waartoe de pioniersvegetatie kan gerekend
worden (zie verder). In juni 2002 is de productie aanzienlijk gedaald, maar dit heeft
hoogstwaarschijnlijk vooral te maken met het tijdstip van staalname. In september is het
aandeel van Atriplex en Aster in de biomassaproductie namelijk veel groter dan in juni
(vooral grassen en Matricaria). Deze soorten zijn vaak houtig onderaan en hebben dus een
hoger droge-stofgehalte. De productie in de SM-zone en in mindere mate de G-zone ligt
duidelijk lager dan in de andere zones. In het veld was die scheiding tussen een productief
(gekenmerkt door groot aandeel Matricaria) en minder productief (gekenmerkt door groot
aandeel grassen) deel zichtbaar aanwezig. De scheiding loopt ongeveer halverwege het
gemaaide deel. Ze deelt de G-zone in twee en kan dus geen gevolg zijn van het inzaaien of
het gebruikte zaaimengseL De oorzaak van die scheiding is nog onduidelijk.

Tabel14

Biomassaproductie op verschillend beheerde zones (zie tekst voor uitleg).
Juni 2002

September 2001
Droge stof/plot (g)
Maaibeheer

Droge stof/plot (g)

Gemiddeld:
SM

234.7

324.1

336.5
283.2

284.8

(=11.4

ton

331.3

264.1

(2.6

ton

(5.2

ton

(6.4

ton

(6.3

ton

05/ha)

05/ha)

Geen maaibeheer 308.4

G

442.6
581.2

247.7
319.2

Gemiddeld

136.8

291.8

(=11.6

ton

530.6

518.1
05/ha)

05/ha)

KG

713.1
662.5
552.5

642.7
05/ha)

s

657.3
451.9
628.2
687.9
670.5

629.2
05/ha)

Onder normale omstandigheden leidt een regelmatig maaibeheer tot verschraling van de
bodem en daarmee gepaard een afname van de biomassaproductie. Hier is het te
verwachten verschralingseffect miniem door de extreem hoge nutriëntenconcentraties in het
substraat. De gemiddelde stikstofconcentratie van het baggerslib bedraagt 2000 ppm, wat
overeenkomt met 26000 kg N per ha in de bovenste meter van de bodem. Met maaibeheer
op rijke bodems kan ongeveer 100 kg N per ha per jaar afgevoerd worden, wat overeenkomt
met 0.4 % van de totale stikstofhoeveelheid. Dan wordt er nog geen rekening gehouden met
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de atmosferische stikstofdepositie, die in Vlaanderen in 2001 gemiddeld 47.9 kg per ha
bedroeg {MI RA-T 2002). Het verschralingseffect is dus minimaal.
Het effect van het maaibeheer moet elders gezocht worden . Foster en Gross (1998) toonden
aan dat de afname in soortenrijkdom in een bemest grasland te wijten is aan de toename
van de strooisellaag en de daarmee gepaard gaande afname van lichtbeschikbaarheid. Ook
voor andere gemeenschappen geldt dat de strooiselhoeveelheid negatief gecorreleerd is met
de soortenrijkdom (bv. Xiong et al. 2003). Dit effect wordt ook op de baggerdijk verwacht.
Door het maaibeheer en de afvoer van het maaiset is de strooiselaccumulatie in deze delen
beperkt. In de spontaan ontwikkelende delen heeft zich na twee jaar een dikke verstikkende
strooisellaag gevormd, waardoor heel wat minder en andere soorten zich hier staande weten
te houden. Het maaibeheer heeft dus veeleer invloed op de ontwikkeling van de strooisellaag
dan op de nutriëntenhoeveelheid.

5.2.2. VEGETATIESAMENSTELLING EN SUCCESSIE
In totaal werden op de dijk (inclusief afwateringsgrachten) ongeveer 150 hogere
plantensoorten waargenomen, waarvan er 13 zijn ingezaaid. Tabel 15 geeft een overzicht
van de meest voorkomend soorten per opnameronde. Chenopodiaceae, Polygonaceae,
Asteraceae en Poaceae zijn de dominante plantenfamilies. Figuur 46 geeft een overzicht van
het aantal waargenomen soorten per beheerstype en per opnameronde (alleen in de
permanente kwadraten). We zien telkens een gelijkaardig fenomeen optreden. In het
voorjaar van het tweede groeiseizoen stijgt het aantal soorten sterk onder alle
beheersvormen . Daarna valt het aantal soorten terug. Alleen in de depressies blijft het aantal
vrij constant als gevolg van het constante pioniersmilieu dat hier heerst (zie verder). In het
voorjaar worden globaal meer soorten waargenomen dan in het najaar, een gevolg van de
eenjarigen die dan al terug verdwenen zijn.
Tabel 15

Meest voorkomende soorten per opnameronde; n geeft het totaal aantal waargenomen soorten
weer; het getal na de soortnaam geeft het aantal opnames weer waar de soort in voorkomt
(maximaal 20)

I

Nejur 2001 (no=53)
Atriplex liltoralis
Atriplex prostrata
Metnesria marltima
Aster tripolllnl
Chenopodilnl rubr1n1
Elymus repens
Chenopodi<n1 alb<n1
Polygon<n1tapathifolium
Chenopodilnl Qc:lfollum
Chenopodilnl glauc16!1

Clrsl1.n1 arwnse
Melnotus alba
Sonchus asper

20
20
20
17
15
12
11
11
10
10
10
10
10

N~aar

Voorjaar 2002 (na90)
Agrostls stalorlfera
Matnc:aria maritima
Atriplex prostrata
Lactuca sernota
Sonchus oleraceus
Steilaria media
Holcus lanatus
Poatrivialls
Rumex crispus
Vulpla myuros
Vlda satlva
Atnplex liltoralis
Senecio vulgans
Slsymbrilnl altlsslmlnl
Aster lripolllnl
MeiUotus alba
Clrsllnl arvense
Elymus repens
Clrsilnl vulgare
Pucdnellta dislans
Bramus hordeaceus
CepseUa bursa-pastoris

20
20
19
19
18
18
17
17
16
16
16
15
15
15
14
13
13
12
12
11
10
10

Voorjaar 2003 (n=32)

2002 (no=n)

Matnesria marttima
Rumex crispus
Agrostis stolarifera
Holcus lanatus
Elymus repens
Clrsllnl arvense
Senedo vulgans
Clrsilnl vulgare
Sonchus oleraceus
Alriplex prostrata
Cardamine hlrsuta
Festuca rubra
Plantego lanceolata

Poa annua
Lolllnl perenne
Steilaria media

20
19
18
18
17
16
15
14
14
12
11
11
11
11
10
10

Clrsilnl vulgare
Cusil.m arvense
Poatnvialis
Rumex crispus
Holcus lanatus
Agrostis stolarifera
Elymus repens
Vulpia myuros
Bramus hordeaceus
Bramus tector1n1
Sonchus oleraceus
Cerast11n1 fonlanlnl s,l,
Vldasatlva
Matncana maritima
Antlenatherum elatlus
Planlago lanceolata
Dactylis glomerata
Epllobilnl spedes

Najaar 2003 (n=67)

20
19
19
17
17
16
15
15
15
15
14
14
14
13
13
12
12
10

Cirs iLm arvense

Cirsilnl vulgare
Rumex crispus

Elymus repens
Agrostis stolarifera
Plantago lanceolata
Holcus lanatus
Lolilnl perenne
Atriplex prostrata
Antlenatherum elatius

19
19
18
17
16
15
13
12
10
10
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Aantal soorten
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Overzicht van het totaal aantal soorten en het aantal soorten per beheerstype bij de
verschillende opnames (N=najaar; V=voorjaar)

Figuur 47 geeft de karakteristieke bedekkingen weer van een aantal belangrijke soorten bij
de verschillende beheersvormen . Onder karakteristieke bedekking wordt de bedekking
verstaan van een soort indien ze aanwezig is in de opname (in tegenstelling tot de totale
bedekking van een soort in een vegetatietype die berekend wordt als de gemiddelde
bedekking in verschillende opnames, inclusief deze waar de soort afwezig is). Spiesmelde is
de meest dominante soort het eerste jaar en bereikt bedekkingen tot 70%. Het is een echte
pioniersoort want daarna gaat het steil bergaf. In het voorjaar van het tweede jaar is de
maximale bedekking overal gedaald tot maximaal 2%. De depressies vormen hierop een
uitzondering. Ook hier neemt de bedekking van spiesmelde af, maar veel minder drastisch
dan elders, omdat de pioniersomstandigheden hier gedeeltelijk in stand gehouden worden
door de winterse hoge grondwaterstanden (zie verder).
Ook reukeloze kamille is in de pioniersfase een dominante soort met bedekkingen tot 40%.
In tegenstelling tot bij spiesmelde neemt de bedekking in V02 nog zeer sterk toe 90% op
sommige plaatsen. Daarna gaat de bedekking sterk achteruit, zowel in de gemaaide als
spontane stukken. Akkerdistel vestigt zich in V02, waarna de bedekking gestaag toeneemt
behalve in de depressie en onder SM-beheer (zie verder voor meer gedetailleerde
bespreking van akkerdistel). Kweek neemt zeer sterk toe in de spontane stukken (zowel in S,
SM als in de depressie). De toename in de depressie is vooral te wijten aan de heterogeniteit
van de opnames. De toename van fioringras gebeurt geleidelijker dan die van kweek hoewel
ze een gelijkaardige vermeerderingsmechanisme via ondergrondse uitlopers heeft. Onder
GM waar de soort werd ingezaaid bereikt ze hoge bedekkingen. Onder KGM daarentegen
blijft het aandeel relatief beperkt, vermoedelijk door concurrentie met gestreepte witbol (niet
afgebeeld) die in deze zone domineert. Zulte neemt af onder alle beheersvormen behalve in
de depressies, wat een gevolg is van de uitspoeling van zouten naar de laagste delen van de
dijk.
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Figuur 47

Karakteristieke bedekkingen van een aantal belangrijke soorten (zie tekst voor uitleg)

Naast de hogere planten werden twee soorten zwammen op de dijk aangetroffen: de
gewone beurszwam en de plooirokinktzwam. Beide soorten zijn zeer typisch voor stikstofrijke
verstoorde bodems. Mossen zijn schaars, zowel wat aantal soorten als bedekking betreft.
Alleen Brachythecium spec. en Bryum spec. werden genoteerd.

TWINSPAN-analyse
De resultaten van de TWINSPAN-analyse worden hieronder schematisch weergegeven . Bij
elke splitsing worden de indicatorsoorten weergegeven waarop de splitsing gebaseerd is. De
nummers na de soortnaam geven de schijnsoort weer (zie paragraaf 5.1); n is het aantal
opnames dat in de betreffende groep geklasseerd werd (zie tekst voor meer uitleg).
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Groep A (n=64) (gestreepte witbol 1, fioringras 2, speerdistel 1, smalle weegbree 1,
glanshaver 1)
o Groep A1 (n=32) (akkerdistel 3, smalle weegbree 1, rood zwenkgras 1) (type
'voedselrijke ruderale graslanden)
• Groep A1a (n=15) (gestreepte witbol3, melganzevoet 1)
• Groep A1b (n=17) {kweek 3)
o Groep A2(n=32) (voederwikke 1, kompassla 1, reukeloze kamille 4) (type
'vergrassende pioniersruigte)
• Groep A2a (n=21) (Hongaarse raket 1, gewoon langbaardgras 1)
• Groep A2b (n=11) (kweek 4, kleefkruid 2)
Groep 8 (n=38) (strandmelde 1, zeeaster 1)
o Groep 81 (n=14) (speerdistel 1, kompassla 1, Hongaarse raket 1, krulzuring 1,
akkerdistel 1, grote brandnetel 1) (type 'verstoorde brakke pioniersruigte )
o Groep 82 (n=24) (beklierde duizendknoop 1)
• Groep 82a (n=9) (zeeaster 4) (type 'zeeasterruigtes )
• Groep 82b (n=15) (spiesmelde 3, rode ganzevoet 1) (type
'ganzevoetruigtes')

Bij de eerste en meteen meest betekenisvolle opsplitsing worden de pioniersruigtes (groep
B) gescheiden van de graslanden en vergrassende ruigtes (groep A). Groep A wordt
opgesplitst in A 1 waar typische graslandsoorten en een aantal verstoringssoorten domineren
en een groep A2 waar grassen ook in belang toegenomen zijn in vergelijking met groep B
maar waar reukeloze kamille sterk domineert. A 1 kan nog verder opgesplitst worden in door
kweek respectievelijk gestreepte witbol gedomineerde graslanden . Groep A2 valt uiteen in
een groep met groot aandeel eenjarige grassen (A2a) en een groep met grote bedekkingen
voor verstoringssoorten (A2b ).
Groep 8 wordt opgesplitst in groep 81 (type 'verstoorde brakke pioniersruigte') met als
indicatoren vooral verstoringssoorten (akkerdistel, speerdistel, grote brandnetel) en groep 82
(brakke pioniersruigtes) waar de verstoringssoorten achterwege blijven en soorten uit de
duizendknoop- en ganzevoetfamilie op de voorgrond treden. Groep 82 kan nog verder
opgesplitst worden in gemeenschappen gedomineerd door zeeaster (B2a, type
'zeeasterruigtes') en gedomineerd door verschillende soorten uit de ganzevoetfamilie (82b,
type 'ganzevoetruigtes'). Verdere opsplitsing van B 1 is weinig zinvol.
In groep 82 vinden we alle opnames van het eerste groeiseizoen (najaar 2001 voor niveau 1,
najaar 2002 voor niveau 2 en 3}, de echte pioniersvegetatie dus. Vanuit syntaxonomisch
standpunt treffen we hier veruit de best omschreven groepen. De meeste opnames van 82b
behoren duidelijk tot de strandmelde-associatie (Atriplicetum littoralis ). Van nature is dit een
vloedmerkgemeenschap die vooral langs de kust aangetroffen wordt op niet-overstoven
organisch materiaal of langs oevers van estuaria (Schaminée et al. 1998). Strandmelde en
reukeloze kamille zijn de kensoorten, die ook te Magershoek sterk vertegenwoordigd zijn.
Een hoge mineralisatiesnelheid is doorslaggevend voor het voorkomen van deze associatie.
De vegetatie te Magershoek sluit het nauwst aan bij de subasociatie Atriplicetum littoralis
cirsietosum waarbij een aantal verstoringssoorten (kweek, akkerdistel, Engels raaigras,
kleefkruid, gekroesde melkdistel, vogelmuur en witte klaver) differentiërend zijn ten opzicht
van de typische subassociatie, waar echte kustplanten (strandbiet, loogkruid, zeeraket) op
de voorgrond treden. Daarnaast zijn er een aantal opnames die duidelijk verwant zijn met de
tandzaadklasse {Bidentetea tripartitae ), meer bepaald met de associatie van ganzevoeten en
beklierde duizendknoop {Chenopodietum rubri). In tegenstelling tot de andere opnames waar
spiesmelde domineert zijn rode ganzevoet en spiesmelde hier veeleer codominant (samen
met reukeloze kamille). Stippelganzevoet is lokaal dominant en zeegroene ganzevoet komt
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meer verspreid en met lage bedekkingen voor in zowat alle PQ's. Beide soorten zijn ook
typerend voor het Chenopodietum rubri . Ook op zoete baggerstorten zijn dit veel
voorkomende gemeenschappen. De PQ's die de grootste verwantschap vertonen met het
Chenopodietum rubri liggen in de zone die gerijfd werd vóór het inzaaien . Het rijven heeft
waarschijnlijk geleid tot een betere structuur van de bovenste bodemlagen en daarmee
gepaard gaand een snellere ontzilting van de bodem. Hierdoor kregen de minder
zouttolerante rode ganzevoet en stippelganzevoet kans om te ontwikkelen naast de
zouttolerante spiesmelde (figuur 48). Bemerk dat het eerste jaar nog niet gemaaid werd voor
de opnames werden gemaakt. De ingezaaide soorten waren slechts zeer schaars aanwezig
en alle opnames kunnen dan ook als spontane pioniersbegroeiing beschouwd worden .

Figuur 48

Links een overzicht van de pioniersvegetatie in het najaar van 2001 met een
duidelijk zonering van de vegetatie: vooraan bloeiende zeeaster (verwantschap
met Atriplicetum littoralis), centraal een smalle geelachtige zone met
Stippelganzevoet en daarachter een roodbruine zone gedomineerd door rode
ganzevoet (verwantschap met het Chenopodietum rubri). Rechts een detail van
de rode ganzevoet-zone.

In groep B2a vinden we de opnames van de hogere dijkniveau's en de natte depressies. De
natte delen van de heterogene opnames die niet in de TWINSPAN werden opgenomen (zie
methodiek) behoren eveneens tot deze groep. Ook hier zien we duidelijke verwantschap met
het Atriplicetum littoralis, maar plaatselijk komt zeeaster voor met zeer hoge bedekkingen.
Dat wijst op een verwantschap met de zeeasterklasse (Asteretea tripolii). Het gaat om
restanten van de pioniersvegetatie op de laguneringsvelden, die een quasi monospecifieke
rompgemeenschap van Aster tripoliurn is. Bemerk dat vloedmerkgemeenschappen op
slikhoudende plaatsen ook van nature begrensd worden door het Asteretea tripolii. De
zoutgehaltes op de dijk liggen globaal te laag om echt goed ontwikkelde gemeenschappen
uit deze klasse te krijgen, maar toch vertonen de opnames uit de depressies in het tweede
en derde groeiseizoen meer en meer verwantschap met vooral het Puccinellio-spergularion
salinae (verbond van stomp kweldergras). De diagnostische soorten zilte schijnspurrie en
stomp kweldergras gedijen in de natte depressies en wijzen op uitspoeling van zouten vanuit
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de hogere dijkdelen. Stomp kweldergras werd weliswaar mee ingezaaid, maar de soort voelt
zich duidelijk thuis in de depressies. Ook het verschijnen van zeebies en schorrezoutgras
wijzen op toenemende verzilting. Men kan deze opnames ook beschouwen als een vorm van
het Chenopodietum rubri subassociatie spergularietosum, die door Schaminée et al. (1998)
trouwens gezien wordt als een overgang naar het Puccinellio-spergularion salinae.
Belangrijker is dat het pioniersmilieu (relatief hoog vocht en zoutgehalte) dat het eerste jaar
voor de volledige dijk geldt, in de depressies in stand gehouden wordt.
Pioniersgezelschappen van zeer dynamische milieu's kunnen zich jaar na jaar in stand
houden omdat de successie telkens terug gedraaid wordt door extreme gebeurtenissen
zoals
overstromingen.
Tüxen
(1979)
omschrijft
deze
vegetatietypes
als
duurpioniergemeenschappen
('Dauer-Pionier-Gesellschaften').
Het
zijn
typische
gemeenschappen van milieu's die 's winters overstroomd worden. De natte delen van
baggerstorten kunnen gezien worden als kunstmatige tegenhanger van de rivieroevers, waar
het periodiek droogvallend slib nieuwe kolonisatie door pioniersoorten telkens mogelijk
maakt. De hoge vochtigheidsgraad en verzilting van de bodem worden geïllustreerd in figuur
49, waar de gemiddelde Ellenbergwaardes (EIIenberg, 1992) van alle aangetroffen soorten
per beheerstype worden weergegeven . Vocht en zoutgehalte in de depressies liggen
duidelijk hoger dan elders op de dijk. De zoutwaardes van de depressie worden bovendien
nog artificieel naar beneden gehaald omdat de PO's heterogeen zijn en verschillende
graslandsoorten bevatten . Indien uit de opnames alleen de soorten weerhouden worden die
in de eigenlijk depressie voorkomen, ligt de gemiddelde Ellenbergwaarde voor het
zoutgehalte een grootte-orde hoger en komt het patroon overeen met de gemeten
zoutgehaltes (zie paragraaf 4.3) en bijvoorbeeld ook met de toenemende karakteristieke
bedekking van een zoutminnende plant als Zulte (figuur 47 en 50). Ook de snelle uitspoeling
van zouten uit de ingezaaide delen kan uit de Ellenbergwaardes afgeleid worden.

Vochtgehalte
6,10
5,90
5,70

N 2001

5,50

•v 2002

5,30

ON 2002

5,10

OV2003

4,90

.N 2003

4,70
4,50

totaal

1-4

6-9

11-14

16-19

5-20
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Zoutgehalte

N 2001

•v 2002
ON 2002

1,00

D V 2003

. N2003

0,50
0,00
totaal

1-4

6-9

11-14

16-19

5-20

Figuur 49

Gemiddelde Ellenbergwaardes voor vocht en zoutgehalte per beheerstype en per
opnameronde (N=najaar; V=voorjaar) (1-4=S, 6-9=SM, 11-14=GM, 16-19=KGM,
5-20=depressie). Zie tekst voor meer uitleg .

Figuur so

Overzicht van de dijk in het vroege voorjaar met centraal de natte depressie in
het terrein. De andere abiotische omstandigheden die in de depressie heersen
(veel natter en zouter) weerspiegelen zich ook in de vegetatie: een groene
zeeastervegetatie wordt hier scherp begrensd door de witbloeiende Reukeloze
kamille rond de depressie (rechts). De depressie herbergt relatief zeldzame
soorten als zilte schijnspurrie en schorrezoutgras.

Groep 81 omvat de opnames van de spontaan ontwikkelende stukken (op de verschillende
dijkniveau's) na de pioniersfase. Ze vertonen nog steeds grote verwantschap met het
Atriplicetum littoralis maar er duiken meer verstoringssoorten op. De dikke strooisellaag die
al na één jaar gevormd wordt speelt wellicht een belangrijke rol in de voorlopige
instandhouding van het Atriplicetum. Het strooisel neemt de functie van het vloedmerk over,
dat onder natuurlijke omstandigheden de grasmat doet afsterven en de concurrentie voor de
melde-vegetatie afremt. Eigenlijk is 81 een overgangsgroep tussen A en 8 die sterk aanleunt
bij groep A2a en vooral A2b. Zowel 81 als A2 worden bijvoorbeeld gekenmerkt door zeer
hoge bedekkingspercentages van reukeloze kamille.
Onder natuurlijke omstandigheden vindt vanuit het Atriplicetum geen successie plaats omdat
de vloedmerkvegetaties bij stormen terug weggeslagen worden. Indien dit niet gebeurt kan
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volgens Schaminée et al. (1998) bij afnemende zoutgehaltes ontwikkeling optreden in de
richting van ruderale vegetaties van het Artemisitea vulgaris. Dit wordt hier bevestigd. Groep
A omvat de opnames uit het successiestadium na de pioniersruigtes, waarbij ruderale
soorten duidelijk op de voorgrond treden . ASSOCIA klasseert dan ook de meeste opnames
in het Artemisetea. Hoewel de onderverdelingen in groep A niet echt eenduidig zijn kunnen
we toch een onderscheid maken tussen gemaaide (groep A 1) en spontaan ontwikkelende
stukken (groep A2). Bemerk dat A2 naast de spontane delen (A2b, die zoals eerder vermeld
sterk overeenkomen met de opnames van B1) ook de opnames bevat van de gemaaide
delen van het voorjaar 2002 (A2a). Dit is wellicht een gevolg van het feit dat er in 2001 pas
laat voor het eerst gemaaid werd. In de voorjaarsopnames van 2002 zijn dus relatief weinig
soorten beïnvloed door deze maaibeurt. Na de volgende maaibeurten is het effect veel
duidelijker zichtbaar (opnames van groep A 1).
Waar er niet gemaaid wordt ontwikkelt zich vanaf het tweede jaar een vegetatie rijk aan
strandmelde, kompassla en Hongaarse raket. De laatste twee zijn typische soorten van de
associatie van raketten en kompassla (Erigeronto-lactucetum) uit het Artemisetea , dat hier
dus gemengd voorkomt met het Atriplicetum littoralis. Wellicht betreft het een temporele
overgang, want strandmelde-gemeenschappen zijn normaal weinig duurzaam. Andere
typische Artsmisetea-soorten die zich op de baggerdijk vestigen zijn bijvoet, Canadese
fijnstraal, grote zandkool, avondkoekoeksbloem en gewone ra ket (niet noodzakelijk in de
permanente kwadraten maar lokaal met hoge bedekkingen).
Onder maaibeheer wordt de evolutie naar het Artsmisetea versneld en zijn de soorten van
het Atriplicetum na een jaar zo goed als volledig verdwenen. Het relatief grote aandeel
overblijvende grassen (vooral kweek en gestreepte witbol) maakt dat de opnames meestal
tot het wormkruidverbond kunnen gerekend worden (Dauco-Melilotion), al zijn er ook
verwantschappen met andere syntaxa uit de klasse (Hongaarse raket en kompassla zijn
zoals gezegd bv. meer typerend voor het Erigeronto-Lactucetum). Het opkomen van
ingezaaide soorten die van nature niet in dit successiestadium thuis horen maakt dat de
identificatie via ASSOCIA niet altijd eenduidig is (groot aantal vreemde soorten voor het
syntaxon in kwestie).
Hoewel de grazige vegetaties voorlopig nog tot het Artsmisetea gerekend worden is er een
duidelijke evolutie naar het Arrhenatherion elatioris (Gianshaververbond) merkbaar. Getuige
daarvan is de duidelijke toename van smalle weegbree, gestreepte witbol en glanshaver. De
laatste soort werd ingezaaid maar vestigt zich zonder twijfel ook spontaan. Ook een aantal
andere ingezaaide soorten uit het Arrhenatherion doen het goed en wijzen op de potentie
voor dit type op baggerdijken. Het gaat bijvoorbeeld om beemdlang bloem, knoopkruid, wilde
peen en groot streepzaad. Een bloemrijk glanshavergrasland is het streefbeeld voor de
gemaaide stukken van de dijk. Op zeer voedselrijke bodems ontstaan echter soortenarme
varianten. Inzaaien van typische soorten voor deze graslanden kan hieraan verhelpen .
De verdichting van de onstabiele bodem onder invloed van het maaibeheer met zware
machines leidt ertoe dat ook verschillende soorten van het Plantigenetea (weegbree-klasse)
op de voorgrond treden (bv. straatgras, krulzuring). Deze klasse omvat gemeenschappen
van voedselrijke verdichte bodems, zoals tredplantgemeenschappen of voedselrijke
overstromende weiden.
Tot slot zien we verspreid over de dijk sporadisch ook soorten van droge graslanden en
zandgronden verschijnen, zoals vroege haver, kandelaartje en grijskruid. Ze hebben zich
wellicht door lokale vermengingen met het zand van de ringdijk een plaats weten te
bemachtigen. Meestal breiden ze niet uit, maar er zijn ook voorbeelden van soorten die dat

Halftijds rapport september 2003

67

wel doen zoals gewoon langbaardgras in de gemaaide delen. Het is overigens gekend dat
deze soort in het Erigeronto-Lactucetum lokaal met grote bedekkingen kan optreden.
Samenvattend kan de pioniersvegetatie van brak baggerslib omschreven worden als een
vorm van het Atriplicetum littoralis die verwantschappen vertoont met het Chenopodietum
rubri en het Puccinellio-spergularion salinae. Onder toenemende verzilting en natte
omstandigheden evolueert de vegetatie naar het Puccinellio-spergularion salinae. Bij
uitspoeling van zouten en wegzakken van de grondwatertafel ruderaliseert de vegetatie tot
vormen van het Artemisietea vulgaris, een evolutie die in eerste instantie versneld wordt door
maaibeheer. Onder voortdurend maaibeheer is verdere evolutie tot het Arrhenatheretum
elatioris mogelijk.
Bemerk dat we hier niet ingegaan zijn op de vegetatie in de onmiddellijke omgeving van de
dijk, zoals in de afwateringsgrachten en- poelen. Dit zijn andere milieu's die de floristische
waarde van de dijk als geheel aanzienlijk doen stijgen (figuur 51 ).

Figuur 51

Direct na aanleg van de grote poel kwam gesteelde zannichellia, een typische
brakwaterpionier, massaal tot ontwikkeling (links). Op linkeroever (rechts) zien
we verschillende voorbeelden van hoe een goede afwateringsgracht van een
baggerdijk er kan uitzien (met onder andere moerasandijvie, grote lidsdodde,
blauwe watererprijs, zeebies , etc.)

Zaaimengsels
Het inzaaiexperiment kende wisselend succes. Het eerste jaar na inzaaien leek het
experiment op een mislukking: slechts weinige soorten waren aan te treffen tussen de
spontane vegetatie. Bij de grassen deed alleen stomp kweldergras het relatief goed. Op
plaatsen waar de spontane begroeiing niet té hoog opschiet, kwam kweldergras uitbundig tot
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bloei. Zilt slib vormt dan ook het natuurlijke substraat van deze soort. Stomp kweldergras is
een geschikte soort om snel een grasmat te creëren op zilt slib en kan eventueel aangewend
worden om de bodemstructuur te verbeteren voor het aanbrengen van aanplantingen (indien
de concurrentie met de aanplanting niet te groot wordt, zie boven). Het jaar daarop bleken
echter heel wat meer van de ingezaaide grassoorten aanwezig in het grasland. Blijkbaar
hadden verschillende soorten door het late tijdstip waarop ingezaaid werd (eind mei) en de
langdurige droogteperiode die daarop volgde hun kieming een jaar uitgesteld. Vooral
Glanshaver, Fioringras, Beemdlangbloem en Kamgras zijn in heel wat opnames goed
vertegenwoordigd. Naar het kiezen van een toekomstig beheersscenario toe is het
interessant om weten dat ook soorten als kamgras, die veeleer aangepast zijn aan graasdan aan maaibeheer, op baggerslib kunnen overleven.
In het stuk met spontane ontwikkeling en maaibeheer is de grasmat even goed ontwikkeld
als in de ingezaaide stukken, maar de dominante soorten zijn hier kweek en glanshaver.
Als kruidenmengsel werd geopteerd voor een klassiek mengsel van bloemrijke dijken, met
het oog op het snel creëren van een attractief landschapselement. Slechts een beperkt
aantal soorten is er uiteindelijk in geslaagd zich in de vegetatie te vestigen. Vooral
Knoopkruid gedijt goed en breidt aanzienlijk uit. Ook Wilde peen begint zich meer en meer in
het grasland te vestigen. Wilde cichorei deed het relatief goed het eerste jaar en kon min of
meer concurreren met de spontane pioniersvegetatie. Er werden verschillende bloeiende
exemplaren waargenomen. Dit jaar is de soort echter duidelijk achteruitgegaan. Ze zal zich
waarschijnlijk moeilijk kunnen handhaven. Pastinaak, gele morgenster, duizendblad,
boerenwormkruid en zilverschoon bleven volledig afwezig.
Globaal kan gesteld worden dat het inzaaien met kruiden kan helpen om het streefbeeld van
bloemrijke glanshavergraslanden te bereiken, maar dat het substraat te voedselrijk is om
echt zeer soortenrijke vormen te verkrijgen. Er kan beter geopteerd worden voor een beperkt
aantal soorten die bijdragen tot het bloeiaspect en die zich in deze omstandigheden staande
weten te houden. Echt bitterkruid is ook typerend voor bepaalde glanshavergraslanden en
heeft zich te Magershoek spontaan gevestigd. Deze soort komt dus ook zeker in aanmerking
om in te zaaien.
Een veel gehoorde kritiek op het gebruik van zaaimengsels is dat ze vaak vervuild zijn met
niet gewenste soorten, die zo terecht komen in gebieden waar ze zich spontaan nooit
zouden vestigen. Deze kritiek werd in zekere mate bevestigd door dit experiment. In het
tweede groeiseizoen staken soorten als Grote ratelaar, Echt walstro, Rode ogentroost en
Kleverige ogentroost de kop op in de ingezaaide stukken. Dat zijn vrij zeldzame tot zeldzame
soorten van bloemrijke hooilanden die hier niet thuishoren en die vrijwel zeker met het
mengsel zijn meegekomen. Anderzijds moet opgemerkt dat deze soorten het jaar nadien al
terug verdwenen waren omdat ze de concurrentie niet aankunnen . Vermoedelijk werd
baardgras (Polypogon monspeliensis), een zeldzame adventiefsoort, met het zand van de
ringdijk aangevoerd. Er werden in 2002 populaties van verschillende vierkante meters
aangetroffen in de droogvallende grachten langs de ringdijken . In 2003 waren deze
grotendeels terug verdwenen.

Grote brandnetel en akkerdistel: de minder gewenste soorten
Grote brandnetel en akkerdistel zijn twee nitrofiele soorten die op zeer voedselrijke gronden,
zoals baggerslib, vaak aaneengesloten monotone vegetaties vormen. Afgezien van het feit
dat dit naar passieve recreatie toe een weinig aantrekkelijk beeld oplevert, bestaat er ook de
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wettelijke verplichting om akkerdistel te bestrijden (Comelis & Hermy, 2003). Daarom wordt
aan de vestiging en uitbreiding van deze soorten extra aandacht besteed.
Het eerste jaar zijn brandnetel en akkerdistel zo goed als afwezig onder alle beheersvormen,
wellicht ten gevolge van de hoge zoutconcentraties en natte bodem. De oppervlakkige
ontzilting en ontwatering die na een jaar optreden volstaan echter om de vestiging van beide
soorten in V02 toe te laten. Voor Grote brandnetel blijft het voorlopig bij die vestiging. De
soort is redelijk onopvallend aanwezig met lage karakteristieke bedekkingen (maximaal 2%).
Occasioneel komen grotere haarden voor in de spontaan ontwikkelende stukken waar geen
PQ's liggen.
Akkerdistel doet het echter veel beter. Na de vestiging in V02 neemt de karakteristieke
bedekking opvallend toe onder GM en KGM en in iets mindere mate onder S (figuur 52).
Onder SM is de toename veel geringer. Dit opvallende verschil moet te wijten zijn aan het
njven van de grond voorafgaand aan het inzaaien. Blijkbaar heeft die bijkomende verstoring
van de bodem (en als gevolg daarvan de versnelde uitspoeling van zouten) de vestiging van
akkerdistel vergemakkelijkt. Ook later zien we akkerdistel vooral optreden op plaatsen waar
maaischade is veroorzaakt (zie verder). De planten blijven onder maaibeheer wel een stuk
kleiner dan elders op de dijk.
In de depressies, waar vocht en accumulatie van zout de omstandigheden ongunstig maken
blijven zowel akkerdistel als grote brandnetel vrijwel afwezig .

Karakteristieke bedekking Akkerdistel
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Verloop van de karakteristieke bedekking (in percent) van Akkerdistel over de
verschillende groeiseizoenen en onder verschillende beheersvormen.

Het maaibeheer had mee tot doel de uitbreiding van brandnetel en akkerdistel in te perken .
Door de snelle creatie van een gesloten grasmat werd gehoopt de geschikte
kiemomstandigheden beperkt te houden. Voor brandnetel is dit tot nog toe goed gelukt, maar
voor akkerdistel wordt het succes bepaald door verstoringen voorafgaand aan het
maaibeheer. De vestiging en uitbreiding van akkerdistel is grotendeels toe te schrijven aan
de overvloedige zaadbronnen in de omgeving. De zandige steundijken worden niet optimaal
beheerd (niet gemaaid of het maaisel blijft liggen) en zijn vrijwel uitsluitend begroeid met
akkerdistel. De te maaien gedeeltes van de baggerdijk liggen redelijk oneffen waardoor
maaischade met de maaibalk onvermijdelijk is. De kale stukken grond die na iedere
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maaibeurt ontstaan vormen ideale kiemplaatsen voor akkerdistel. Eenmaal in de grasmat
gevestigd laat de soort zich nog moeilijk terugdringen .
Dit leert ons drie belangrijke zaken over de aanleg van toekomstige landschapsdijken:
(1) om akkerdistel op korte termijn onder controle te houden is spontane ontwikkeling met
maaibeheer de meest aangewezen beheersvorm; grote brandnetel wordt onder geen enkele
beheersvorm echt dominant en is op korte termijn dus minder een probleemsoort;
(2) het succes van akkerdistelbestrijding wordt in grote mate mee bepaald door een goed
beheer van de onmiddellijke omgeving (e.g. ringdijken ). In termen van natuurbehoud spreekt
men dan van 'intern' vs 'extern beheer'. Beide zijn noodzakelijk om de natuurwaardes te
optimaliseren;
(3) bij het ontwerp van de dijk moet rekening gehouden worden met de toekomstige
beheersvorm. Maaibeheer met grote machines vereist bijvoorbeeld goede toegankelijkheid
en een relatief goed genivelleerd terrein om maaischade te beperken.
Over de nefaste invloed van maaischade kan gediscussieerd worden . Het is ongetwijfeld zo
dat akkerdistel er zich sneller kan door vestigen, maar anderzijds is gebleken dat op
bloemrijke dijken maaischade vaak de soortenrijkdom verhoogt. Vooral weinig
concurrentiekrachtige (dus vaak ook zeldzame) soorten hebben deze verstoring nodig om
zich te kunnen handhaven in de grasmat. Voor en nadelen moeten dus afgewogen worden ,
maar als er rijke zaadbronnen van akkerdistel in de nabije omgeving zijn moet maaischade
zoveel mogelijk vermeden worden .
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POLLUENTENFLUXEN

6. 1. Bladconcentraties
Enkel de Cd concentraties in bladeren van populier en wilg en de Zn concentraties in
bladeren van populier, wilg en berk blijken hoog te zijn in vergelijking met
referentiegegevens. De andere boomsoorten nemen geen opmerkelijke C011centraties zware
metalen op.

Opname van zware metalen door de bomen opent perspectieven voor fytoremediatie van de
bodem. Anderzijds betekent opname_dat de metalen in het ecosysteem kunnen gebracht
worden of dat er verspreiding mogelijk is naar de omgeving . De opname door de bladeren
speelt hierin een cruciale rol. Bladeren kunnen door de wind verspreid worden, zijn een
voedselbron voor veel dieren en vormen als strooisellaag de basis van een belangrijke
nutriënten- en polluentencyclus in het ecosysteem.

6.1.1. METHODIEK
Op 18 september 2002 werden de eerste keer bladstalen genomen . Zowel1 als 2 jaar oude
essen, berken, populieren en wilgen werden bemonsterd, voornamelijk op het eerste niveau .
Half augustus 2003 werden een tweede keer bladstalen genomen en werden netten
gehangen om de bladval op te vangen . De gegevens van deze staalname zijn nog niet
gekend en worden niet besproken in dit rapport.
De monsters werden gedroogd bij 70°C tot constant gewicht. Het gedroogde bladmateriaal
wordt gedestrueerd met HNO:JHCI04 , aangelengd met gedemineraliseerd water en gefilterd
volgens de methode van Varian, AA-24. De meting gebeurde met een AAS (Varian SpectrAA
220), volgende elementen werden bepaald: Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni en Zn.
Het gloeiverlies werd bepaald door bladmateriaal te verassen gedurende 4 uur op 450°C.

6.1.2. RESULTATEN
De resultaten voor de metaalanalyses worden weergegeven in tabel 16. Zoals ook blijkt uit
wetenschappelijke literatuur vertonen populier en wilg hoge gehaltes Cd en Zn. Het valt op
dat de opname door de wilgen hoger is dan door de populieren. We mogen dit niet
veralgemenen, enerzijds omdat het verschil niet echt significant is, anderzijds omdat de
opname van metalen kloonspecifiek is.
Verder valt ook de hoge concentratie Zn op in de bladeren van berk. Aluminium blijkt veel
minder te worden opgenomen door wilg en populier dan door es en berk. Ook voor Cr en Ni
zijn er relatief grote verschillen tussen de soorten.
De essen van 1 jaar oud hebben een duidelijk hogere gehalte Zn dan die van 2 jaar oud.
Verder zijn de verschillen tussen de 1 en 2 jaar oude bomen zeer beperkt.
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Tabel 16

Bladgehaltes van bladstalen genomen op 18109/02 (mglkg)

Leeflijd

Soort

n

1 jaar

Gewone es

3

2jaar

72

Cd

Al

Cr

Cu

Ni

Zn

66 ± 10

<0.5

5.8 ± 0.6

8.6±1 .1

4.1 ± 0.4

117 ± 157

11 .6±0.9

3.7± 0.5

652 ± 112

Wilg

6

19 ± 12

21 9± 4.3

4.0± 1.0

Zachte berk

4

82 ± 27

1.0±0.1

2.2 ± 0.6

7.0 ± 1.0

3.4± 0.7

552 ± 151

Populier

6

37 ± 42

15.9 ± 5.9

1.8 ± 1.7

6.6 ± 1.4

1.8 ± 1.2

306 ± 52

Gewone es

5

57 ± 16

<0.5

6.3± 0.8

8.1±1.0

4.1 ± 0.1

17

23.7

3.5

9.5

2.7

509

2.3 ± 0.6

6.8 ± 0.6

3.1 ± 0.7

493 ± 61

Wilg
Zachte berk

4

53 ± 25

0.7 ± 0.2

66 ± 101

In tabel 17 worden referentiewaarden voor bladgehaltes op onvervuilde bodems gegeven
voor Cd, Cr, Cu, Ni en Zn. Enkel de Cd concentraties in bladeren van populier en wilg en de
Zn concentraties in bladeren van populier, wilg en berk blijken hoog te zijn in vergelijking met
deze data.
In de haven van Rotterdam werd in 1970 de Broekpolder, een met vervuild baggerspecie
opgespoten site, beplant Op dit terrein wordt nog steeds de ontwikkeling van de beplanting
en de bodem gemonitored. Uit de gegevens van de laatste opname (najaar 2001) bleek een
duidelijk verschil te bestaan in bodem- en strooiseleigenschappen onder verschillende
boomsoorten. De bovenste bodemlaag onder es bevatte een hoog gehalte Ca, Cr en As en
onder populier een hoog gehalte Zn, Cd en weinig Ni, Pb en As. In tabel 16 zien we
inderdaad dat ook op Magershoek es het hoogste gehalte Cr bevat. Het verschil is vrij klein
met de andere soorten maar over een termijn van 30 jaar zou dit inderdaad verschil kunnen
maken voor de strooisellaag en de bovenste bodemlaag onder deze soort. De bladeren van
populier hebben het laagste Cr, Cu en Ni-gehalte.

Tabel 17

Referentiegegevens uilliteratuur voor Cd, Cr, Cu, Ni en Zn (mglkg)

Cd

Cr

Cu

Ni

Zn

Normal ranges in plants (1)

0.05-0.2

0.1-0.5

5-30

0.1-5

27-150

Normal ranges in plants (2)

0.1-2.4

Normal ranges in plants (3)

0.2-0.8

0.03-15

4-15

0.02-5

8-400

0.25±0.07

(1) KabatarPendias & Pendias (1992)
(2) Alloway (1995)
(3) Ross (1994)
(4) Reuter & Robinson (1997)
(5) Djingova et al. (1996)

67.1

14.2

Populus spp (4)
Populus nigra (5)

1-400

5-20

5.1 ± 0.6

1.6 ± 0.4
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6.2. Risico van verspreiding van metalen via opname in bladeren
vanbomen
Es, els, esdoorn en robinia bleken in het verleden geschikte boomsoorten voor de beplanting
van baggerterreinen. Het uitzicht van de heuvel verbetert en de bomen stabiliseren het
materiaal. Het risico om Cd, Cu, Pb en Zn in het ecosysteem te brengen is minimaal omdat
deze soorten deze elementen niet accumuleren. Els en robinia zullen de pH sneller doen
dalen door de stikstoffixatie en zijn bijgevolg niet de eerste keuze voor beplanting.

Abeel bleek niet aan te raden door het hoge gehalte Cd en Zn in de bladeren. Verder
onderzoek naar het eventuele risico is nodig. Deze soort bleek ook niet geschikt voor
sanering van de bodem door fyto-extractie van de metalen. Zelfs voor de extractie van Zn en
Cd door deze populiersoort zal een buitensporige hoeveelheid tijd nodig zijn om de bovenste
bodemlaag te saneren.
Om de invloed van boomgroei op de fluxen en pools van zware metalen en het hiermee
gepaard gaande risico te kunnen inschatten, ook op langere termijn , werden twee zaken
bekeken. In eerste instantie werden de data van het project 'Groei van bomen en bossen op
brakwaterslib aangerijkt met zware metalen" (Laboratorium voor Bosbouw, 1999) opnieuw
geanalyseerd vanuit het oogpunt van deze doelstelling. Deze analyse wordt in dit hoofdstuk
behandeld. In tweede instantie werd contact gezocht met Alterra (Wageningen) om in de
toekomst onderzoek te doen naar de compartimentering en fluxen van zware metalen in het
30-jaar oude bestand in de Broekpolder (zie paragraaf 6.3.1 ).

6.2.1. INLEIDING
Onderstaande tekst werd in bewerkte vorm opgestuurd
wetenschappelijke tijdschrift 'Science ofthe Total Environment'.

naar het

internationale

Bomen kunnen ingeschakeld worden voor extensieve lange termijn fytoremediatie (Salt et
al., 1998; Aronsson en Perttu, 2001; Williams, 2002; Pulford en Watson, 2003) of voor
fytostabilisatie (Pulford en Watson, 2003; Vangransveld et al., 1995). Fytoremediatie kan
gebeuren via opname van zware metalen door de bomen en regelmatig oogsten van de
biomassa. Fytostabilisatie heeft als doelstelling het vastleggen van zware metalen in de
bodem via verminderen van erosie en uitspoeling.
Fytoextractie lijkt momenteel geen realistische optie op baggerterreinen. Welke van de twee
technieken er ook gekozen wordt, er moet rekening mee gehouden worden dat er een risico
bestaat voor verspreiding in het milieu. Ross (1994) stelt dat de input van metalen in de
voedselketen potentieel gevaarlijker is dan uitspoeling naar het grondwater. Opname en
recyclage van zware metalen via bladval in de herfst kan een belangrijke pathway zijn voor
input in de voedselketen. De gegevens van het onderzoek "Groei van bomen en bossen op
brakwaterslib aangerijkt met zware metalen" (1999, uitgevoerd door het laboratorium voor
bosbouw in opdracht van AWZ op een baggerheuvel op linkeroever) werden opnieuw
geanalyseerd met volgende doelstelling: welke boomsoort stelt een risico voor verspreiding
van zware metalen via opname van zware metalen in de bladeren? Dit onderzoek gebeurde
op 3 beplantte baggerslibheuvels op linkeroever (langs Verkortingsdijk, Doel).
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6.2.2. METHODIEK
De heuvel op linkeroever was ongeveer 9 m hoog en bestond uit sliblagen van 2 m
afgewisseld met 1 m dikke zandlagen. Een rechthoekige plot van 20 op 90 m werd beplant
met 2 jaar oude zaailingen van esdoorn (A eer pseudoplatanus L. ), zwarte els (Ainus
glutinosa L. Gaertn.), gewone es (Fraxinus excelsior L.), witte abeel (Populus a/ba L.) en
robinia (Robinia pseudoacacia L. ).
Op dit terrein werden op 30 punten (6 locaties voor elk van de 5 soorten) bladstalen
genomen op het einde van het tweede groeiseizoen . De stalen werden geanalyseerd op Cd,
Cu, Fe, Mn, Pb en Zn (droge verassing bij 450°C en opname van de as in HN0 3 ). Het jaar
voordien waren op deze punten bodemstalen genomen.

6.2.3. RESULTATEN
bodemeigenschappen
De eigenschappen van de bodem worden weergegeven in tabel 18 en 19. Deze stalen
werden genomen in mei 1997, 2 jaar en enkele maanden na de voltooiing van de bouw van
de heuvel. Voor de meeste elementen waren de data voor de verschillende dieptes (0-15 cm
en 30-45 cm) zeer vergelijkkbaar, wat de uniformiteit van het sediment bevestigde. Dit gaf
ook aan dat nog geen bodemvorming had plaatsgevonden. Enkel voor Na en
electroconductiviteit (EC) werd er wel een significant verschil gevonden (p<0.05 dwz met
meer dan 95% zekerheid). Dit toont dat de zouten in de 2 jaar tijd significant werden
uitgespoeld. De zoutgehaltes zijn vergelijkbaar met de zoutgehaltes op de heuvel langs
Magershoek 2 jaar na de voltooiing.
De pH van de bodem is ongeveer een halve eenheid lager dan op de heuvel langs
Magershoek. De andere basisparameters zijn vrij gelijkaardig voor de twee terreinen.
De concentraties zware metalen in de bodem worden weergegeven in tabel 19. De
concentraties zijn telkens ongeveer 1/4 lager dan de concentraties op de heuvel langs
Magershoek. De koper concentraties waren in de normale grootte-orde, lood en zink
concentraties waren vrij hoog terwijl cadmium meer dan drie maal de hoogste
referentiewaarde was.
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Gemiddelde en standaard afwijking van de bodemkarakteristieken op de heuvel langs de
Verkortingsdijk op linkeroever (aantal stalen: 72 behalve voor het zandpercentage: 7), 2 jaar na de
aanmaak van de heuvel

depth (cm)

0-15

30±5

Sand (%)

7.1 ± 0.1

7.1±0.1

N (mg kg- 1 DW)

2 019 ± 267

1 885 ± 286

P (mg kg- 1 DW)

2 441 ± 412

2 209 ± 385

K (mg kg-1 DW)

9 155 ± 532

9 159 ± 840

Org. C. (%)

6.2 ±0.8

6.2 ± 0.8

CaC03 (%)

9.0±2.5

8.9 ±2.9

457 ± 102

823 ± 205

88 ±34

219 ± 57

pH(KCI)

Na (mg kg-1 DW)
EC1:s (mS m-1)
Fe (mg kg-1 DW)
Mn (mg kg- 1 DW)

Tabel 19

30-45

542 017 ± 62 538 538 660 ± 60 607
683 ± 77

650 ± 69

Gemiddelde en standaard afwijking van de bodemconcentraties zware metalen (mg kg· 1 DW. n=72)
en referentiegegevens in oppervlakte bodems berekend op wereldschaal ((Kabata-Pendias and
Pendias, 1992)
Depth (cm) 0-15

30-45

Reference data

()d

5.7 ± 0.8

5.9 ± 0.7

0.08-1 .61

Cu

54.2 ± 6.3

53.9 ± 6.1

4-100

Pb

75.2 ± 11.2

74.3±8.1

1.5-70

Zn

358 ± 40

359 ± 46

9-362

Groei en over1eving van de aanplant
Meer dan 90% van de els, es en esdoorn zaailingen leefden nog 2 jaar na het planten (tabel
20). De sterfte van robinia en witte abeel was hoger maar zeker nog accepteerbaar. De groei
van els, es en esdoorn was niettemin zeer laag . Veel bomen leden aan topsterfte. De
bladeren van esdoorn en es vertoonden bladrandnecrose, een symptoom van zoutstress
(Munns, 2002). 31% van de esdoorns en bijna 80% van de essen vertoonden zoutschade.
De andere boomsoorten vertoonden geen visueel waarneembare effecten. De groei van
robinia en abeel was 10 maal hoger dan de groei van de andere soorten.
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Tabel 20

Overlevingspercentage en groei (cm) van de aanplant na het 2e groeiseizoen

Zwarte els

% overleving

Groei (cm)

Stdev

10% percentiel

90 % percentiel

92

5

31

-23

27

Gewone es

98

2

8

-3

8

Gewone esdoorn

99

5

11

-2

15

Robinia pseudoacacia

83

53

39

9

97

Witte abeel

71

54

39

13

86

Bladconcentraties
De bladconcentraties die gemeten werden in het tweede jaar na aanplant worden
gerapporteerd in tabel 21. Vergeleken· met referentiedata van verschillende auteurs (tabel
17) bleken de concentraties koper en lood binnen de normale grenzen te liggen. Er werden
geen significante verschillen gerapporteerd tussen de soorten. Voor els, es, esdoorn en
robinia bleken ook de concentraties Zn en Cd binnen de normale grenzen te liggen. De
gemiddelde normale waarden voor abeel daarentegen werden duidelijk overschreden.

Tabel 21

1

Bladconcentraties van zware metalen na het tweede groeiseizoen (mg kg· OW, n=6)

Cd
Al der

<0.23*

Zn

Cu

Pb

5.8± 0.9

5.0 ± 0.5

65 ± 12

Ash

0.3± 0.3

12.4± 1.8

5.0 ± 1.2

26 ± 8

Maple

0.5± 0.3

5.9 ± 1.3

4.5 ± 1.6

74 ± 48

8.3 ± 1.2

2.3 ± 0.3

3.8 + 0.4

3.3 ± 0.6

Robinia
White poplar

<0.23*
8.0 + 2.0

45 ± 5
465 ± 125

• : Bepaalbaarheidsgrens

6.2.4. BESPREKING

Fvtostabilisatie
Algemeen blijkt dat boomgroei het risico op uitspoeling van zware metalen naar het
grondwater reduceert door verhoging van de evapotranspiratie (Pulford en Watson, 2003).
Verder zou boomgroei het bodemmateriaal stabiliseren en erosie en run-off reduceren
(Pulford en Watson 2003). Anderzijds lijkt boomgroei polluenten te mobiliseren via verzuring
van de bodem (Mayer 1998). Vanwege de hoge gehaltes CaC03 in de bodem is de heuvel
sterk gebufferd en weinig vatbaar voor verzuring. Het zou tussen 465 tot 840 jaar duren voor
de bufferende capaciteit van de bodem volledig is opgebruikt (Luyssaert et al., 2001 ).
Volgens Ross (1994) is de input van metalen in de voedselketen potentieel meer nadelig dan
uitspoeling naar het grondwater.
Door boomsoorten te kiezen die geen metalen opnemen wordt het risico op milieuschade
geminimaliseerd omdat mogelijkheid tot opname van de metalen gereduceerd wordt
(Giimmerveen 1996, Pulford en Watson, 2003). Om het risico op verspreiding van de
metalen in het ecosysteem te minimaliseren moet vermeden worden dat metalen in kringloop
gebracht worden. Dit werd ook vroeger reeds aangetoond door Mertens et al. (2001) en
Beyer et al. (1990). Beide onderzoeken liepen op vervuilde hydraulisch opgespoten
baggerterreinen. Beyer et al. vonden geen verhoogde metaalconcentraties op terreinen die
overgroeid waren met riet dat geen metalen accumuleert. Op terreinen die overgroeid waren
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door wilgen vonden Mertenset al. verhoogde concentraties in muizen . Er werd verondersteld
dat Cd in circulatie werd gebracht via de verhoogde concentraties in de bladval van de
wilgen.
Els, es, esdoorn en robinia vertoonden een lage opname van de onderzochte metalen in de
bladeren. De metalen blijven bijgevolg in het sediment tot op het moment dat het
zuurbufferend vermogen opgebruikt raakt en de pH daalt. Een lagere pH zal een verhoogde
mobiliteit van de metalen tot gevolg hebben. Els en robinia zijn stikstoffixerende soorten met
als gevolg dat zij de pH sneller kunnen doen dalen (Johnson en Lindberg, 1992). Vanuit dit
opzicht lijken es en esdoorn de meest geschikte soorten om de zware metalen in het
sediment vast te leggen en circulatie van metalen te vermijden.

Fvtoextractie
Hoewel enkel bladconcentraties gemeten werden kunnen de mogelijkheden en beperkingen
van fytoextractie van zware metalen ingeschat worden . Om metalen uit de bodem te
extraheren via het oogsten van bovengrondse biomassa, zijn er bomen nodig die tolerant zijn
voor de bestaande vervuilingsgraad, die gemakkelijk oogstbaar zijn en die grote
hoeveelheden metalen opnemen in het plantmateriaal. Abeel voldoet aan deze drie
vereisten.
Als enkel bladeren zouden geoogst worden zou een geschatte bladproductie van 2 ton
DS/ha.j een jaarlijkse afvoer van 16 g Cd/ha en 930 g Zn/ha betekenen . Dit is ongeveer
0.06% van de totale hoeveelheid Zn en Cd in de bovenste 1 m van de bodem. Als zowel
bladeren als stam jaarlijks worden geoogst kan er tot 76.8 g Cd/ha worden verwijderd, gelijk
aan 0.29% van de totale hoeveelheid in de bovenste 1 m bodem. Cd concentraties in het
hout van wilgen en populieren blijkt 1 tot 5 maallager te zijn dan de concentratie in bladeren,
maar de biomassaproductie door hout is ongeveer het dubbele van de productie door
bladeren (Rideii-Biack, 1994, Schnoor et al., 1996; Greger en Landberg, 1999; Eriksson en
Ledin, 1999; Robinson et al., 2000; Klang-Westin en Eriksson, 2003). Dit betekent dat een
zeer grote tijdsspanne nodig is om de bodem te zuiveren van Cd en Zn via fytoextractie.

Besluit
Abeel accumuleerde hoge gehaltes Cd en Zn en kan een risico veroorzaken door het in
circulatie brengen van Zn en Cd via de bladval. Es, els, esdoorn en robinia zijn geschikte
boomsoorten voor de beplanting van deze sites. Het uitzicht van de heuvel verbetert en de
bomen stabiliseren het materiaal (Giimmerveen 1996). Het risico om Cd, Cu, Pb en Zn in het
ecosysteem te brengen is minimaal omdat deze soorten deze elementen niet accumuleren .
Els en robinia zullen de pH sneller doen dalen door de stikstoffixatie en zijn bijgevolg niet de
eerste keuze voor beplanting. Van de andere kant vertoonden els, es en esdoorn een zeer
slechte groei, waarschijnlijk veroorzaakt door de hoge zoutconcentraties. Door de hoge
overleving en het feit dat de zouten op termijn uitspoelen wordt in de toekomst een betere
groei verwacht. Dit kon echter niet meer nagegaan worden omdat de heuvels zijn moeten
wijken voor het Deurganckdok.
Geen enkele van de boomsoorten bleek geschikt voor sanering van de bodem door
fytoextractie van de metalen. Zelfs voor de extractie van Zn en Cd door abeel zal een
buitensporige hoeveelheid tijd nodig zijn om de bovenste bodemlaag te saneren.
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6.3. Pools en fluxen van zware metalen op langere termijn
6.3.1. SITUERING EN DOELSTELLINGEN

Eén van de doelstellingen van het project Magershoek was om inschattingen te kunnen doen
op lange termijn: wat is het mogelijke eindbeeld van de heuvel, maar ook het eventuele risico
voor de verspreiding van metalen. Om dit te onderzoeken worden er stalen genomen in
Menen {9 jaar oud, beplant met populieren), Meigem {10 tot 12 jaar oude beplanting ,
baggerstort met afdeklaag van 40 cm teelaarde, beplant met eik, es en esdoorn) en
Rotterdam {Broekpolder, 30 jaar oude beplanting met populier, es, esdoorn en eik).
Op 18/06/03 was er een verkennend gesprek met de heren Anne Oasterbaan en Cees van
den Berg van Alterra het Research Instituut voor de Groene Ruimte uit Wageningen. Zij
volgen op de Broekpolder de groei en overleving van de aanplant op, alsook de zware
metaalgehaltes in het systeem. Er werd met hen afgesproken dat in augustus blad- en
bodemstalen mochten genomen worden en dat in de winter houtstalen mogen genomen
worden.

Historiek Broekpolder
De Broekpolder is een hydraulisch opgespoten terrein van 2.5 ha en 7 m dikte dat in 1970 en
1971 beplant werd met populier, iep, es, esdoorn en eik. Deze bomen zijn op dit moment dus
ouder dan 30 jaar. De beplanting geeft het beeld van een volgroeid bos met bomen van
ongeveer 15 m hoogte. Vooral de aanplantingen van es en esdoorn zijn zeer geslaagd, het
eikenbestand zag er ook zeer goed uit, in het populierenbestand had een vrij grote sterfte
plaatsgevonden en de iepen waren allemaal gestorven aan de iepenziekte. Een struiklaag
werd aangeplant tussen de bomen . Het totale gebied van de Broekpolder wordt gebruikt voor
recreatie met een aantal wandelwegen door het gebied {langs de aanplanting, niet erdoor).

Figuur 53

Zicht op het essen en esdoornbestand in de Broekpolder
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Vervuilingsgraad Broekpolder
In vergelijking met Magershoek is de vervuilingsgraad van de Broekpolder ongeveer gelijk
voor Cd en iets hoger voor Zn, As en Cr.
In het rapport "Ontwikkeling van bos en bodem in een beplantingsproet van 1970 op sterk
verontreinigde baggerspecie" van 2002 werd een verkennend onderzoek gedaan naar de
opname van de metalen door de bomen en naar de accumulatie in de toplaag van de
bodem. Hieruit bleek dat onder populier een duidelijke accumulatie van Zn en Cd had
plaatsgevonden in de bovenste 5 cm van de bodem. De oorzaak hiervan is zeer
waarschijnlijk de verhoogde concentraties Zn en Cd in de bladeren die via de bladval op de
bodem terecht zijn gekomen. Ook voor de andere soorten bleken er accumulaties op te
treden. Onder es en esdoorn werd bv een accumulatie vastgesteld van chroom.

Doelstelling
Het onderzoek en de samenwerking met Alterra moet leiden tot een beter inzicht in de
accumulatie van metalen en metaalstromen op lange termijn. Dit was één van de
doelstellingen van het project te Magershoek. Het onderzoek zal ook helpen bij het
inschatten en bepalen van het mogelijke eindbeeld. Het terrein in Rotterdam kan ons
informatie leveren over hoe bufferdijken over langere termijn zullen evolueren . Hierbij
moeten natuur1ijk de verschillen tussen de twee terreinen in acht genomen en onderzocht
worden (het grootste verschil zal waarschijnlijk het vochtleverende vermogen van de bodem
zijn).
Het onderzoek probeert antwoord te geven op volgende vragen :
•

In hoeverre heeft de boomsoort een invloed op de pH van de bodem en op de
beschikbaarheid (risico op verspreiding) van de metalen?

•

Onder populier worden hoge gehaltes organisch materiaal gevonden. Heeft dit een
positieve of negatieve invloed op de beschikbaarheid en uitspoeling van de metalen?

•

Wat is het verschil tussen een jonge en oude beplanting, hoe evolueert de opname
en hoe evolueert de accumulatie of uitspoeling in de verschillende bodemlagen? Hoe
lopen de metaalstromen in een dergelijk bos en welk effect heeft de boomsoort?
Heeft boomgroei op lange termijn een positief of negatief effect op bufferdijken en
welke soorten moeten aangeplant worden?

•

Is fytostabilisatie door middel van boomgroei een optie op baggerstorten?

•

Hoe kan een goed ontwikkeld bos op baggergrond er op middellange termijn uitzien?

6.3.2. METHODIEK

Op dit moment (september 2003) werden stalen genomen op de verschillende terreinen.
Telkens werden voor elke onderzochte boomsoort 4 punten verspreid over het terrein
gekozen. Op deze punten werden de verschillende bodemhorizonten bemonsterd
(organische laag, kruimelige laag, dieper gelegen laag; figuur 54). De tweede helft van
augustus werden bladstalen genomen, samen met hout en schors. Tevens werden op de 4
terreinen strooiselnetten geplaatst om de bladval te bemonsteren en op die manier te
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berekenen welke hoeveelheid metalen door de bomen wordt opgepompt en in circulatie
wordt gebracht.

Rguur 54

Beeld van de bodemstalen die genomen werden op de Broekpolder

6.4. Uitloging van polluenten
In het kader van de ecotoxicologische riscomodellering door ERM (2003; zie paragraaf 6.5)
bepaalden Cappuyns et al. (2003) het uitlooggedrag van zware metalen en het
zuurbufferend vermogen (ANC) van het slib te Magershoek. Dit gebeurde door middel van
pHstarUitloogtesten. Hierbij wordt het verloop van de vrijzetting van metalen opgevolgd
gedurende 96 uur bij verschillende vaste setpoint pH's (6, 4 en 2). Het zuurbufferend
vermogen komt overeen met de hoeveelheid zuur die tijdens het experiment moet
toegevoegd worden om de suspensie op de setpoint pH te houden. Voor een uitgebreide
beschrijving van de methodiek verwijzen we naar Cappuyns et al. (2003). Hier worden alleen
de belangrijkste resultaten uit het rapport weergegeven.
Algemeen kunnen drie types uitlooggedrag onderscheiden worden :
1. Het concentratievertoop van de meeste elementen wordt gekenmerkt door een snelle
vrijzetting in het begin van het experiment, waarna de uitloging naar een plateaufase
evolueert, alhoewel daarna soms nog een trage concentratiestijging kan worden
waargenomen (vb Zn bij pH2 in Figuur 55).
2. Sommige elementen worden gekenmerkt door een tragere uitloging in de beginfase
van het experiment en de uitloging bereikt meestal geen plateaufase na 96 uur (vb.
Cu in Figuur 56).
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3. Tenslotte wordt voor arseen steeds een maximale concentratie in de uitloogoplossing
waargenomen na 3 tot 6 u, waarna de concentratie afneemt (zie bv figuur 55).
De uitloging van zware metalen neemt toe met dalende pH. Wanneer we naar de relatieve
uitloogbaarheid kijken (% t.o.v. de totale concentratie in het staal), dan daalt de
uitloogbaarheid volgens de volgende reeks
•

pH 2: Cd, Zn > Ni, Cu > Cr> As > Pb

•

pH 4: Cd, Zn > Ni, Cu Er worden praktisch geen Pb en Cr vrijgezet

• pH 6: Zn > Ni, Cu
Deze reeksen komen overeen met mobiliteitsreeksen van zware metalen in bodems
(Mclean en Bledsoe, 1992).

6.4.1. ARSEEN
Het uitlooggedrag van arseen verschilt van dat van de andere metalen . Er wordt een
maximale uitloging bereikt na 3 uur, waarna de As-concentraties in de suspensie dalen. In
het begin van het experiment wordt As waarschijnlijk vrijgegeven van kleien of organisch
materiaal, waarnareadsorptie optreedt op Fe-oxiden die een hoge affiniteit vertonen voor As.
Bij pH 4 kent de readsorptie van As een lineair verloop in functie van de tijd , terwijl bij pH 2
de readsorptie exponentieel gebeurt (Figuur 55-56). Op basis van de speciatieberekeningen
blijkt As in de sedimenten aanwezig te zijn als arsenaat.

6.4.2. CADMIUM
Christensen (1984) toonde aan dat de adsorptie van Cd met een factor 3 toeneemt per
eenheid van pH stijging in het pH-gebied 4 tot 7.7. Vergelijken we de uitloging van Cd bij pH
4 en 6, dan wordt er bij pH 4 zo'n 13 tot 24 keer meer Cd vrijgegeven (na 96 uur) dan bij pH
6, (terwijl een factor 9 verwacht wordt). Dit is een indicatie dat andere reacties mee
verantwoordelijk zijn voor het vrijzetten van Cd, zoals het oplossen van carbonaten . Uit onze
resultaten valt moeilijk een onderscheid te maken tussen de desorptie van Cd (van Feoxiden, kleien, organisch materiaal, CaC03) en het vrijkomen van Cd door het oplossen van
2
CaC0 3 . Bovendien kan Ca 2+ competitief optreden met Cd + voor adsorptie.
Speciatieberekeningen geven aan dat Cd in de uitloogoplossingen hoofdzakelijk aanwezig is
als vrij kation (Cd2 +).

6.4.3. CHROOM
Cr kan in de bodem voorkomen onder verschillende oxidatietoestanden, waarvan Cr(lll ) en
Cr(VI) de meest voorkomende en stabiele vormen zijn in bodems. In de meeste bodems is
Cr(lll), dat veel minder mobiel is dan Cr(VI), het dominante species. Aangezien er vrijwel
geen Cr vrijkomt bij pH 6 en zelfs bij pH 4 de uitloging van Cr verwaarloosbaar blijkt, kunnen
we besluiten dat Cr zeer weinig mobiel is in de gebaggerde sedimenten . c~+ en Cr(OH)z+
zijn de dominante species in de uitloogoplossing.
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6.4.4. KOPER

Bij lage concentraties komt Cu in de bodem voor als Cu(H 20)s2+ ionen geadsorbeerd op
mineraaloppervlakken, gecoprecipiteerd in silicaten en als organisch gecomplexeerd ion .
Uitloging van Cu bij pH 4 vertoont een ander patroon dan de andere de zware metalen
aangezien de vrijzetting van Cu in functie van de tijd nagenoeg lineair verloopt (Figuur 56).
Cu is volgens de modelleringen in de uitloogoplossingen aanwezig als Cu 2• en bij hogere pH
ook gecomplexeerd met opgelost organisch materiaal

6.4.5. NIKKEL

De belangrijkste factor die de mobiliteit van Ni in de bodem bepaalt is de pH, gevolgd door
de hoeveelheid kleimineralen en Fe- en Al (hydr)oxiden in de bodem. Het uitloogedrag van
Ni (in functie van de tijd) is gelijkaardig aan dat van Zn en Cd. Ni komt in de
uitloogoplossingen volgens de modelberekeningen voor als vrij kation (Ni2 +).

6.4.6. LOOD

In neutrale bodems wordt Pb gekenmerkt door een zeer geringe mobiliteit. Ook de lange
termijn mobiliteit van Pb lijkt zeer gering, aangezien zelfs bij pH 2 slechts 3% van de totale
concentratie vrijkomt. Bij pH 4 en 6 komt Pb gedeeltelijk als organisch complex voor.

6.4.7. ZINK

Samen met Cd vormt Zn het meest mobiele element in de sedimenten. Bij pH 2 wordt de
totale concentratie aanwezig in de stalen volledig vrijgegeven . Zn (als Zn 2+) vertoont een
gedrag in de bodem gelijkaardig aan dat van Cd, wat ook tot uiting komt in het analoge
verloop van de uitloogcurven voor beide elementen .

6.4.8. IJZER

Bij pH 2 is er een duidelijk verschil in het uitlooggedrag van Fe tussen de sedimenten die op
verschillende tijdstippen op de dijk aangebracht zijn (01, 02, 03 versus 04 en D5) (Figuur
55). De sedimenten D4 en 05 vertonen een veel hogere uitloging van Fe; bovendien bereikt
de uitloging geen plateaufase, maar is er nog steeds een lineaire toename in functie van de
tijd. De hogere uitloging van Fe in deze sedimenten kan gerelateerd worden aan de
aanwezigheid van minder stabiele Fe-fasen. Mogelijk gaat het om Fe-sulfiden, die tijdens de
rijping van baggerspecie langzaam oxideren of weinig kristallijne Fe-oxiden.

6.4.9. CALCIUM

De aanzienlijke uitloging van Ca bij pH 2 en pH 4 wordt toegeschreven aan het oplossen van
CaC03.
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6.4.10.1NVLOED VAN OPGELOST ORGANISCH MATERIAAL (DOM) EN ZOUTEN

Over de invloed van complexvorming met opgelost organisch materiaal (DOM) op de
mobiliteit van Cu kan aan de hand van de pHstat testen niet direct een uitspraak worden
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gedaan. Enerzijds is uit de literatuur gekend dat een stijgende pH gepaard gaat met toename
in DOM, samen met een stijging van Cu en Pb- concentraties in de bodemoplossing
(lmpellitteri et al., 2002). De mobilisatie van Cd en Zn daarentegen is vooral afhankelijk van
de pH en niet van DOM (Kalbitz en Wennrich , 1998). Anderzijds neemt met toenemende Ca
concentratie de DOM concentratie af omwille van sorptie en precipitatie processen
(Römkens et al., 1996). Bovendien is bij neutrale pH hoofdzakelijk Ca gebonden aan DOM.
Om de invloed van zouten (brak water) op de speciatie van de zware metalen na te gaan ,
werden de speciatieberekeningen ook uitgevoerd in de aanwezigheid van 1000 mg/1 er. De
aanwezigheid van chloriden blijkt vooral van belang voor Cd en Pb, die gecomplexeerd
worden door er en hierdoor mobieler zijn.

6.4.11. INVLOED VAN VERZURING (PH 6)
De uitloging van zware metalen werd uitgezet t.o.v. de toegevoegde hoeveelheid zuur
(ANC). Uit deze curven/rechten kan, rekening houdend met een "worst case" scenario, de
mobilisatie van een element over een bepaalde tijdsspanne bepaald worden (zie Cappuyns
et al. 2003 voor methodiek). Hierbij beschouwen we slechts de bovenste 20 cm van de
bodem en wordt een bulkdensiteit van 1.40 (ton /m3) verondersteld. Hoewel de laag
gebaggerd sediment veel dikker is dan 20 cm , gaan we ervan uit dat de consumptie van
protonen eerst in de bovenste laag (20 cm) plaatsvindt alvorens onderliggend sediment
wordt beïnvloed door verzuring. In wekelijkheid zal de invloed van verzuring zich geleidelijk
naar diepere lagen verplaatsen . Uit de berekeningen volgt dat over een periode van 100 jaar
de zure depositie in de bovenste 20 cm van de sedimenten ongeveer 146 meqlkg zal
bedragen. Figuur 58 geeft de potentiële uitloogbaarheid van Ni, Zn en Cd op middellange en
lange termijn weer. Zo wordt bijvoorbeeld in een tijdsspanne van 100 jaar 2 á 3 mg/kg Zn
uitgespoeld uit deze laag van 20 cm . Hieruit blijkt dat de potentiële uitloogbaarheid van
zware metalen onder invloed van verzuring zeer gering is.

6.4.12. RISICO VAN INGESTIE VAN BODEMDEELTJES (PH 2)
Voor dieren en jonge kinderen is de ingestie van bodemdeeltjes één van de belangrijkste
opname wegen voor zware metalen. Abrahams en Steigmajer (2003) berekenden dat meer
dan 60% van de opname van Pb, Zn en Cu door schapen in een gecontamineerde alluviale
vlakte te wijten was aan de opname van bodemdeeltjes. Jonge kinderen kunnen tijdens het
spelen aanzienlijke hoeveelheden verontreinigde grond opnemen (Calabrese et al., 1997).
Uiteraard verschillen de condities van de pHstat test van het spijsverteringsstelsel. Ook wordt
er geen rekening gehouden met vb. de werking van enzymes en is de verblijftijd van
bodemdeeltjes in het maag- en darmkanaal veel korter dan de 96 h van de pHstat test. De
pHstat test bij pH2 kan echter wel een indicatie geven van de potentieel beschikbare fractie
van zware metalen. Zo is het bijvoorbeeld duidelijk dat voor Pb, Cr en As slechts een klein
deel van de totale concentratie als biobeschikbaar kan beschouwd worden. Daarom is het
waarschijnlijk meer realistisch om de maximaal uitloogbare concentratie (pH2) als waarde te
hanteren in een risico-evaluatie in plaats van de totale concentratie.
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6.4.13. GRONDWATERVERSPREIDING

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat de uitloging van metalen uit het baggerslib
zeer beperkt is. De organische componenten zijn in geringe concentraties aanwezig. Enkel
de goed oplosbare fracties zouden mogelijk het grondwater kunnen aanrijken . Algemeen
wordt er dus weinig aanrijking van verontreinigende stoffen in het grondwater door uitloging
van het baggerslib verwacht.
ERM (2003) heeft nagegaan hoe verhoogde concentraties die op lange termijn toch in het
grondwater zouden ontstaan, zich zullen verspreiden via de grondwaterstroming.
Grondwaterverspreiding kan gemodelleerd worden met de Domenico formule voor
grondwaterstroming. Deze formule berekent in een 2D ruimte de concentratie op een punt
verwijderd op een afstand X van de bronzone met een gekende grondwaterconcentratie.
Hierbij wordt rekening gehouden met de gradiënt van het grondwater, de permeabiliteit van
de aquifer, de grootte van de bronzone, .... De grondwaterstroming in de dijk is hier niet van
belang. De dijk wordt als een puntbron beschouwd die verontreinigingen aanlevert aan het
onderliggende grondwater. De permeabiliteit van de onderliggende bodem is wel van belang .
De grondwaterverspreiding wordt dan gemodelleerd voor de onderliggende bodem.
Omdat de hydrogeologie op de verschillende geplande dijklocaties niet gekend is wordt de
berekening uitgevoerd waarbij voor elke parameter in het Domenico model een uniforme
verdeling ingegeven wordt. Als input worden gangbare waarden voor zandige tot siltige
aquifers gebruikt.
Tabel 22 geeft

een

overzicht

van

de

inputparameters

voor

de

berekende

grondwaterverspreiding .
Tabel 22

Overzicht verdeling invoerwaarden voor grondwatennodellering

p...,.ter
Permeabiliteit
Gradiênt
Effectieve porositeit
Lengte pluim
Breedte pluim
Dikte pluim
Longitudinale dispersie
Transversale dispersie
Verticale dispersie
Afstand tot receptor

Eenheid
mld
mlm
-

m
m
m
m
m
m
m

Uniforme verdeling
Maximum
Minimum
30
0,1
0,1
0,0001
0,35
0,05
400
10
200
5
5
1
4
0,1
2
0,05
2
0,05
200
1

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de risico-drijvende stoffen arseen, cadmium , chroom,
lood en minerale olie (C8-C10 aromatisch). De respectievelijke ingevoerde
grondwaterconcentraties, bepaald op basis van de poriënwaterconcentratie zijn:
•
•
•
•
•

Arseen: 52 J.Jg/1 (met bodemsaneringsnorm 20 J.Jgll)
Cadmium: 158 f.Jg/1 (met bodemsaneringsnorm 5 f.Jg/1)
Chroom: 77 J.Jg/1 (met bodemsaneringsnorm 50 f.Jg/1)
Lood: 26 J.Jg/1 (met bodemsaneringnorm 20 J.Jg/l)
Minerale olie (C8-C1 0 aromatisch): 64000 f.Jg/1 (met bodemsaneringnorm 50 J.Jg/1).

De berekende grondwaterconcentraties overschrijden de bodemsaneringsnormen.
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De resultaten van de modellering ter bepaling van de grondwaterconcentraties op een
afstand tussen 1 en 200m met de hierboven vermelde parameters zijn weergegeven in tabel
23. Naast de spreiding van de berekende grondwaterconcentraties is ook de kans
weergegeven dat een concentratie de bodemsaneringsnorm zal overschrijden .
Tabel 23

Berekende spreiding van de grondwaterconcentraties en toetsing aan de bodemsaneringsnormen
grondwater

Stof

Arseen
Cadmium
Chroom
Lood
Minerale olie
(Cs-C1o
aromatisch)

Grondwaterconcentraties J.IQ/1
Gemiddelde
Standaarddeviatie
4,25
12,8
6,18
21,2
5197

4,72
14,2 .
6,87
23,5
5772

Minimum

Maximum

BSN

0,18
0,54
0,26
0,89

34,9
105
50,8
174
42700

20
5
50
20
50

219

Percentage
>BSN
5%
66%
1%
33%
100%

Uit de probabilistische benadering van de grondwaterverspreiding blijkt dat er weinig tot geen
kans is dat arseen en chroom zich ver verspreiden . Lood en zeker cadmium zullen zich
verder verspreiden. De kans dat ze de bodemsaneringsnorm gaan overschrijden binnen een
afstand van 200 m rond de bron is respectievelijk 1 en 2 op 3.
Volgens de berekeningen zal minerale olie (C8-C10 aromatisch) over de gehele afstand van
200 m het grondwater verontreinigen met een concentratie boven de bodemsaneringnorm.
Dit is een ruime overschatting van wat de ervaring leert. De berekende poriënwater
concentratie bedraagt 64000. Dit is een minerale olie concentratie die aangeeft dat puur
product aanwezig is. Deze concentratie is een ruime overschatting van de waarden die in de
realiteit worden aangetroffen in het grondwater in evenwicht met een grondconcentratie van
433 mg/kg ds. Tevens is minerale olie een mengsel dat niet enkel korte maar ook lange
ketens bevat. Wanneer op het terrein een grondconcentratie van 433 mg/kg ds gemeten
wordt, wordt meestal geen detecteérbare of zeer lage minerale olie grondwaterconcentratie
gemeten . De modellering geeft wel aan dat binnen de afstand van 200 m van de bron met
een grondwaterconcentratie van 64000 f.Jg/1 de grondwaterconcentratie tussen de 43000 en
270 f.Jg/1 ligt. Wat voor de minimum waarde toch een aanzienlijke afname is op een afstand
van 200 m afstand.
Grondwaterverontreiniging door minerale olie afkomstig van een diffuse bron zoals de
proefdijk is in de realiteit verwaarloosbaar. Door het slechte mobiele karakter van de langere
minerale olie ketens is de verspreiding zeer beperkt en heeft men al een puntbron nodig om
voldoende massa te concentreren in de bodem om de verspreiding mogelijk te maken. De
berekende waarden voor minerale olie zijn louter indicatief en kunnen alleen gebruikt worden
wanneer effectief zeer verhoogde concentraties in het grondwater worden aangetroffen.

6.5. Risico-evaluatie met het model Vlier-Humaan
Het model en de randvoorwaarden voor het gebruik ervan worden uitvoerig beschreven door
ERM (2003) en worden hier dan ook niet besproken. Hier worden alleen de belangrijkste
resultaten uit de modellering weergegeven. In de modellering worden verschillende
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De modellering gaat er van uit dat de mensen die zowel de site voor dagrecreatie gebruiken
ook de dierlijke producten consumeren. Dit zal in de meeste gevallen niet zo zijn, maar deze
cumulatie laat toe om het aandeel via opname van dierlijke producten te vergelijken met de
andere blootstellingsroutes.
De gemiddelde concentraties zijn berekend met de grondanalyseresultaten van het Ecolas
onderzoek uit 2001 en de grondanalyseresultaten van de door ERM verzamelde monsters uit
2003. Deze concentraties zijn ingevoerd voor de drie diepte intervallen voorzien in het
model. Dit is een aanvaardbare aanname omdat de samenstelling van proefdijk als
homogeen kan beschouwd worden .
Blootstellingsroutes
Wanneer opname van dierlijke producten (vlees en melk) door de mens als
blootstellingsroute mee opgenomen wordt, blijkt dat aandelen van de verschillende
blootstellingsroutes meer verdeeld wordt tussen de verschillende blootstellingsroutes. Dit
geldt vooral voor de organische verbindingen. Deze worden sterk geconcentreerd in de
dierlijke producten omdat schapenvlees en melk een relatief hoog vetgehalte hebben en
organische verbindingen vooral in het vet worden opgeslagen . Voor de metalen blijft opname
via ingestie van bodemdeeltjes de belangrijkste blootstelling : voor volwassenen tussen 56 en
97 % en rond de 100 % voor kinderen van de totale opname per metaal. De opname door
verontreinigd vlees bedraagt voor de BTEX componenten tussen 72 en 82 % voor
volwassenen en tussen 65 en 73 % bij kinderen. Voor minerale olie en de PAK componenten
is dit aandeel bij volwassenen tussen 67 en 98 % en bij kinderen tussen 20 en 97 %. De
verdeling van de opname voor TBT en PCB is vergelijkbaar met deze van de PAKcomponenten. De inhalatie van bodemdampen is enkel van belang voor de zeer vluchtige
componenten zoals BTEX (tussen 11 en 27 % voor volwassenen en tussen 4 en 14 % voor
kinderen) en de kortere minerale olie fracties (tussen 12 en 70 % voor volwassenen en
tussen 5 en 26 % voor kinderen).
Wanneer de schapen als eindreceptor beschouwd worden dan blijkt dat ook voor deze
dieren de opname via ingestie van bodemdeeltjes de belangrijkste blootstelling vormt. Enkel
de BTEX-componenten zijn hierop een uitzondering . Voor de metalen gebeurt de opname
voor ongeveer 50 tot 99 % door ingestie. Bij minerale olie (langere ketens) schommelt dit
rond de 95%. Voor de PAK-componenten is dit sterk afhankelijk van de oplosbaarheid van
de stof. Voor de slecht oplosbare PAK-componenten is het aandeel van de opname door
ingestie ongeveer 70 tot 94%. Terwijl het aandeel door opname via ingestie voor de beter
oplosbare PAK-componenten tussen 1 en 8% ligt. De opname via voedsel {planten) is het
grootst voor de BTEX en de korte aromatische minerale olie fracties. Het aandeel van
opname via voedsel voor deze stoffen ligt tussen 60 en 85 %. Ook voor de metalen is
opname via voedsel een belangrijk aandeel (tussen 5 en 50% ). De derde belangrijkste
blootstellingsroute voor dieren is deze waarbij verontreinigd water (oppervlakte of
grondwater) wordt gedronken. Deze opname is vooral voor de goed oplosbare stoffen
belangrijk waarbij PAK's (tot 99% van de totale opname) en BTEX (tot 33% van de totale
opname) zeer belangrijk zijn. Ook enkele metalen worden in relevante hoeveelheden via
water opgenomen.
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Risico-indexen
Voor de gemiddelde grondconcentraties zijn er voor BTEX, TBT, PCB's en PAK's geen
overschrijding van de respectievelijke TOl waarden aangetoond voor mensen. De risicoindexen overschrijden voor deze stoffen de grens van 1 niet.
Er is enkel een verfloogde risico-index aangetoond voor arseen , chroom en lood voor
opname door mensen. De risico-indexen bedragen respectievelijk 1,12, 1,78 en 1,03. Dit zijn
slechts zeer lichte overschrijdingen van de grenswaarde 1. Er is dus een indicatie dat
arseen, chroom en lood op termijn mogelijk een risico kunnen vormen . Ook blijkt de fractie
minerale olie C8- C1o aromatisch een geringe overschrijding (1 ,43) van de risico-index 1 te
hebben. Deze overschrijding is te wijten aan de grotere opname van aromaten via de
consumptie van schapenvlees. De aromaten en dan vooral de goed oplosbare en slecht
afbreekbare worden geaccumuleerd in- het vlees en zo via consumptie opgenomen door de
mens. De modellering is een conservatieve benadering en daarom dienen deze
overschrijding gezien te worden als een indicatie dat deze stoffen de risico drijvende
componenten zijn.
De berekende risico-indexen voor de metalen liggen iets lager dan bij het standaard scenario
dagrecreatie. Dit is een gevolg van de kortere termijn waarop de mensen aanwezig zijn op
de dijk (1 in plaats van 2 dagen in het weekend). Deze meer realistische benadering heeft
dus geen grote invloed op de totale opname van metalen . Ter controle is nagegaan wat de
waarde van de risico-indexen voor metalen zou zijn met de standaard tijdsindeling . Deze
berekeningen geven exact dezelfde risico-indexen als bepaald voor het standaard scenario
dagrecreatie (respectievelijk arseen 1, 19, chroom 1,88 en lood 1,15). De opname via dierlijke
producten heeft dus geen merkbare invloed op de totale dosis opgenomen metalen .
Voor de andere metalen (cadmium, koper, kwik, nikkel, zink en tin) en minerale olie
componenten is geen overschrijding van de grenswaarde 1 door de berekende risicoindexen bepaald.
Er zijn geen verfloogde risico-indexen voor het vee (schapen) berekend. Voor een deel van
de stoffen kon geen toetsing worden uitgevoerd, omdat er geen NOAEL waarden gekend
zijn.

6.5.3. GEVOELIGHEIDSANALYSE
Een model wordt opgebouwd met behulp van verschillende parameters die trachten de reële
situatie weer te geven. Sommige van deze parameters kunnen op het terrein of in het labo
bepaald worden aan de hand van analyses (bv. bodemconcentraties). Andere parameters
zijn moeilijker te bepalen en worden geschat op basis van literatuurgegevens of aannames
(bv ruwheid van het terrein, gesuspendeerde deeltjes in de lucht). Er werd een
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om na te gaan in hoeverre het wijzigen van deze
parameters de uitkomst van het model beïnvloedt. De parameters die werden geselecteerd
voor de gevoeligheidsanalyse en het interval dat gebruikt werd om de gevoeligheid te testen
staan weergegeven in tabel 24. De invloed op de risico-index werd nagegaan voor de
volgende stoffen:
•
•
•
•

Benzeen (mens en vee);
Arseen (mens en vee);
Chroom (mens);
Cadmium (vee);
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Lood (mens en vee);
Minerale olie C8-C10 aromatisch (mens);
Naftaleen (mens en vee);
Pyreen (vee);
Benzo(a)pyreen (mens).

Tabel24

Invoerwaarden en verdeling van de bodemparameters

Parameter

Densiteit bodem

Porositeit
- watergevulde poriën
- lucht gevulde poriën

Fractie
materiaal

organisch

pH

Lengte diffusieweg
Dikte
bodem-lucht
grenslaag
Ruwheid oppervlakte

Gesuspendeerde
deeltjes in buitenlucht
Vegetatie opbrengst

Motivatie
Door bijmenging met zand voor stabiliteitsredenen of
door de aanwezigheid van een hoog organische stof
gehalte kan de densiteit van de bodem variëren
De porositeit van de baggerspecie is sterk afhankel ijk van
de compactie en de samenstelling van de specie. Hier
kan dus variatie in voorkomen. Daaraan gerelateerd
varieert de verhouding water en luchtgevulde poriën
natuurlijk ook.
hoeveelheid
organisch
materiaal
om
De
kan
verschillende redenen variëren : bijmenging zand , groot
percentage kleifractie, ...
Op termijn kan de pH van de bodem aanzuren. Of bij de
aanleg kan kalk toegevoegd worden om de bodem te
verstevigen of voor ontwatering
Beide parameters hebben betrekking op de verdamping
van gassen uit de bodem. Door toenemende compactie
of door krimpscheuren kunnen deze parameters variëren.
Wanneer de dijken omgevormd worden tot bos of
wanneer er door omstandigheden geen begroeiing
aanwezig is zal het oppervlakte meer of minder ruw zijn
Door sterke verwaaiing en bij weinig begroeiing kunnen
er meer deeltjes met de wind worden opgenomen.
Deze is afhankelijk van de plantensoorten, samenstelling
baggerspecie en klimaat

Interval
1,4
kg/dm"

1,8

0,2-0,5
0,02-0,4
0,1-0,4

0,005-0,1

5-9

0,25-1,5 m
0,001 - 0,01
m
0,01-0,2 m

4. 10~

7

1,2.10-

kg/m3

0,1 - 0,8 kg
ds/mZ

Tabel 25 geeft een overzicht van de resultaten van de gevoeligheidsanalyse. Hieruit blijkt dat
de geselecteerde karakteristieken van de bodem en het terrein weinig tot een beperkte
invloed hebben op de eindberekeningen van de risico-indexen voor de mens. De opname
door het vee wordt daarentegen wel duidelijk beïnvloed.
De grootste variatie wordt teruggevonden bij benzeen en naftaleen bij het vee en benzeen ,
minerale olie (C8-C10 aromaten) en benzo(a)pyreen bij de mens. Voor het vee en de mens
is dit vermoedelijk te verklaren door het vluchtige karakter van de twee stoffen. Wanneer de
bodem wat meer poreus is en er minder organisch materiaal aanwezig is vindt er minder
absorptie plaats. Deze stoffen kunnen makkelijker vervluchtigen en opgenomen worden door
dieren. Bij de mensen heeft de grotere variatie bij benzeen, minerale olie (C8-C10 aromaten)
en benzo(a)pyreen ook te maken met het feit dat het vluchtigere organische verbindingen
zijn (zeker benzeen en minerale olie (C8-C10 aromaten), benzo(a)pyreen is echter weinig
vluchtig}, en de zeer hoge toxiciteit van de stoffen. Benzo(a)pyreen en benzeen zijn beide
carcinogenen en hebben een zeer lage toelaatbare dosis. Wanneer nu een kleine variatie
van de dosis optreedt, dan heeft dit grotere gevolgen in de RI berekening dan bij een andere
stof met een hogere TOL
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Overzicht evaluatie gevoeligheidsanalyse

Parwneter

RI Vee

RI Mens

c.
c.

•

Porositeit
watergevulde
poriën
- lucht gevulde
poriën
Fractie organisch
materiaal
pH

c.

E

CD

...J

•
z•

~

GV

GV

GV

GV

GV

GV

V

GV

GV

GV

GV

GV

c.

:I

•
=
• .d:••
m

Ë

•

GV

GV

V

c.

Densiteit

~ê
0
0

"0

~
Gl
~
Gl

c.

~

c.
CD
CD

a.
îii

~~

-

0N

z1111

al

GV

GV

GV

GV

GV

GV

BV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

BV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

"0

0
0

"i

:::

c.
CD
CD

~

CD
CD

11)

0
0~

IXl

.d:

.c.

BV

GV

GV

GV

V

V

GV

GV

GV

V

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

0

Gl

;;o

E

CD
CD

~

>.

0

"0
0
0

...J

610

ii

c.
CD

-

Lengte diffusieweg
Dikte bodem-lucht
grenslaag
Ruwheid
oppervlakte
Gesuspendeerde
deeltjes
in
buitenlucht
Vegetatie
opbrengst
. .

. .

GV- Geen vanatle (verschil tussen berekende m1mmum en ma>omum waarden< 10%)
BV =Beperkte variatie (verschil tussen berekende minimum en maximum waarden tussen 10% en 50%)
V= Variatie (verschil tussen berekende minimum en maximum waarden tussen 50% en 100%)
SV =Sterke variatie (verschil tussen berekende minimum en maximum waarden> 100%)

De gevoeligheidsanalyse geeft aan dat de eigenschappen van de bodem (baggerspecie)
slechts een beperkte invloed hebben op de uiteindelijke risico's voor mens en dier.
Campactie en consistentie van de bodem verlagen de risico's omdat de verontreinigende
stoffen beter gebonden blijven in de bodem en dus minder beschikbaar zijn voor opname.
Een verhoogd organisch stofgehalte beperkt de opname van organische verbindingen. Deze
binden met het organisch materiaal waardoor hun beschikbaarheid daalt.

6.5.4. AANGEPASTE SCENARIO'S
Naast bodem en terrein-specifieke parameters waarvan de invloed op de modeluitkomst in
de vorige paragraaf werd besproken, zijn er nog tal van andere parameters die niet zo
eenduidig bepaald zijn. Deze hebben vooral betrekking op het gebruik van de dijk en de
receptoren zelf.
ERM (2003) heeft deze parameters als volgt opgedeeld:
Bodem:
• Variaties in de grondconcentraties.
Vee (schapen):
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• Verschillen in de fractie opgenomen verontreinigd water;
• Verschillen in het vetgehalte van vlees en melk;
• Variaties in de verblijftijd op de dijken.
Mens:

• Variaties in de verblijftijd op de dijken;
• Variaties in het ademvolume (sport tov ontspanning);
• Mogelijk opname van verontreinigd water;
• Variaties in achtergrondconcentraties.
Vertrekkende van het scenario dagrecreatie uitgebreid wordt voor elk van deze parameters
een waardeninterval ingegeven om de invloed van variaties in de betreffende parameter op
de uiteindelijke totale opname te kunnen bepalen .

Bodem
De grondanalyses van de proefdijk op Magershoek hebben lichte variaties in de gemeten
concentraties aangetoond zowel wat betreft de gegevens van Ecolas (2001) als die van ERM
(2003). Wanneer gekeken wordt naar analyses van baggerspecie afkomstig van andere
locaties of van mechanisch ontwaterde baggerspecie dan ziet men nog grotere variaties. In
het rapport van ERM (2003) worden afhankelijk van de oorsprong van het slib vier
verschillende waardenintervallen besproken. Hier beperken we ons tot het worst case
scenario waarbij een evaluatie gebeurt op basis van de maximale gemeten slibconcentraties
in de Antwerpse haven. Hierbij wordt geen reken ing gehouden met black spots waar zeer
lokaal sterk verhoogde concentraties kunnen voorkomen. Slib van deze plaatsen zal nooit in
aanmerking komen voor landschapsbouw. Het gaat dus om de hoogste gemeten
bulkconcentraties.
Voor deze evaluatie zijn geen verdelingen ingegeven van de concentraties, maar de
maximale waarde uit verschillende slibkwaliteitsstudies. Het Havenbedrijf heeft bevestigd dat
deze waarden representatief zijn als maximale concentraties voor de ganse haven .
Tabel 26 geeft een overzicht van de ingevoerde concentraties en de berekende risicoindexen.
Tabel 26

Maximale concentraties van polluenten in slib uit de Antwerpse Haven en bijhorende risico-indexen
voor mens en vee.

Stof

Maxim urn concentratie

RI Vee

RI mens

mglkg ds

~seen

110

1,34

1,61

Cadmium

71

0,07

1,50

Chroom

290

0,0001

2,20

Koper

2110

0,78

0,56

Kwik

9,14

0,01

0,64

Lood

3890

0,71

18,8

Nikkel

164

0,006

0,43

Zink

21300

0,51

0,77

Tin

17

0,001

0,001

Minerale olie
TBT

29000

18,3

41

2,69

Halftijds rapport september 2003

96

Naftaleen

3,24

Acenaftyleen

612

Acenafteen

2,38

0,003

0,29

Fluoreen

2,47

0,02

0,005

Benzo( a )pyreen

6,96

4,75

Fenantreen

10,6

0,16

Anthraceen

2,06

0,001

0,001

Fluorantheen

14,5

0,004

0,10

Pyreen

12,8

0,002

0,02

6,07

0,13

1,58

Benzo( a)anthraceen
Chryseen

-

0,004

0,86

13,2

6,38

0,07

Benzo(b )fluorantheen

7,58

0,78

Benzo(k)fluorantheen

3,85

0,92

Benzo(ghi )peryleen

4,64

0,004

lndeno( 123-cd)pyreen

8,85

1,08

PCBs

13,26

0,34

Benzeen

0,28

0,002

0,86

!Tolueen

0,2

0,001

0,08

Ethylbenzeen

0,4

0,0001

0,02

!Xyleen

5,5

0,0001

0,02

Voor vee wordt er enkel een overschrijding van de grenswaarde 1 van de risico-index
vastgesteld voor arseen. Bij de andere stoffen waar een NOAEL voor beschikbaar was zijn
geen overschrijdingen aangetoond. Het gaat om een kleine overschrijding (1 .34). De
evaluatie geeft dus aan dat zelfs bij maximaal verontreinigd slib (op basis van de gekende
gegevens}, er niet onmiddellijk ernstige gevolgen zijn voor het vee. Er dient wel opgemerkt
worden dat er voor een deel van de PAK-componenten en minerale olie geen referentie
doses beschikbaar zijn, waardoor de toetsing voor deze stoffen bij vee onmogelijk is.
Voor de mens zijn er verschillende overschrijdingen van de grenswaarde 1 vastgesteld. De
grootste overschrijdingen zijn berekend voor lood, minerale olie (C8-C10 aromaten) en
acenaftyleen. De berekende RI bepaald op basis van de maximale concentratie van
respectievelijk 3.890 mg/kg droge stof (ds) en 29.000 mg/kg ds en 612 mg/kg ds bedragen
18,8, 18,3 en 13,2. Dit is een duidelijke aanwijzing dat baggerslib dat sterk verontreinigd is
met lood en minerale olie en PAK een nadelig effect kan hebben op de mensen die gebruik
maken van de dijk. Voor de andere stoffen waarbij een verhoogde risico-index is berekend
zijn de waarden een stuk lager. Voor de maximumconcentratie aan benzo(a)pyreen is nog
een risico-index van 4, 75 berekend. Voor de andere stoffen (arseen, chroom, cadmium, TBT,
benzo(a)anthraceen en lndeno(123-cd)pyreen) liggen de berekende RI tussen 1 en 2,7.
Een worst-case benadering waarbij de maximaal gekende slibconcentraties ingevoerd
worden geeft dus aan dat enkel lood, de korte aromatische minerale olie ketens en
acenaftyleen (en in mindere mate benzo(a)pyreen) een potentieel risico voor mensen
inhouden. Voor de andere stoffen is het risico gering .
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Vee
Opname verontreinigd water
In de vorige hoofdstukken is reeds aangehaald dat de dieren mogelijk verontreinigd gronden oppervlaktewater drinken. In het model is de waterconcentratie berekend vanuit de
poriënwater concentratie. Er is tevens van uit gegaan dat voor dieren dit water het enige
drinkwater was. Dus de volledige drinkwaterconsumptie is afkomstig van het verontreinigde
water.
Om na te gaan wat de invloed is op de totale opname door vee wanneer slechts een fractie
van het drinkwater verontreinigd water is, is een modellering uitgevoerd waarbij voor de
fractie verontreinigd water een uniforme verdeling is ingegeven van 0,2 tot 1.
De op basis van de verdeling in het verbruik van verontreinigd water berekende risicoindexen zijn voor de risico-drijvende stoffen weergegeven in tabel27.
Tabel 27
Stof

Berekende risico-indexen op basis van variaties in de wateropname
Gemiddelde
0,63
0,01

Arseen
Cadmium
1 . 10~
Chroom
Lood
0,04
Minerale olie (C8-C10
*
arom)
Acenaftyleen
*
Benzo(a)pyreen
*
* =geen NOAEL-waarden beschikbaar

RI vee
standaarddeviatie
0,002
2.10

RI mens
Standaarddeviatie
3.10""

1.10""

Gemiddelde
1,11
0,49
1,78
1,41

*

1,38

0,03

*
*

0,03
0,72

6.1 0...

2 . 10~

6 .10~

3.108.10""

0,002

Enkel voor de metalen is nog een merkbare variatie in de berekende RI spreiding voor vee
aangetoond. Voor de andere stoffen heeft de variatie van de fractie opname verontreinigd
water geen echte invloed op de uiteindelijk berekende risico-indexen voor vee. Hieruit blijkt
dat enkel voor de goed oplosbare stoffen de opname via verontreinigd grond- of
oppervlaktewater een invloed heeft op de RI. Het aandeel van de opname via verontreinigd
water in de totale opname door vee is slechts relatief klein. Grote variaties in RI zijn dan ook
niet te verwachten.
Voor de RI berekening voor mensen heeft deze variatie geen invloed.
Vetgehalte in vlees en melk
Over het algemeen is schapenvlees relatief vet. Hier kunnen natuur1ijk ook variaties in
aanwezig zijn. Tevens kan het vetgehalte in melk gereduceerd worden. Zoals reeds
aangehaald bij de modellering van het standaard model heeft het vetgehalte van het vlees
vooral een invloed op de berekening voor organische parameters. Om nu na te gaan wat het
effect is van een groter of kleiner vetgehalte in vlees en melk zijn volgende verdelingen
ingegeven in het model.
• Fractie vet in vlees: uniforme verdeling tussen 0,1 en 0,5;
• Fractie vet in melk: uniforme verdeling tussen 0,1 en 0,9.
Tabel 28 geeft de berekende risico-indexen voor de twee uniforme verdelingen voor de
fractie vet. De analyse is uitgevoerd voor de risico-drijvende stoffen voor de mens.
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Tabel 28

Berekende risico-indexen op basis van variaties in het vetgehalte

stof
Arseen
Cadmium
Chroom
Lood
Minerale olie (C8-C10 arom}
Acenaftyleen
Benzo(a }pyreen

Gemiddelde
1,12
0,48
1,78
1,41
1,03
0,03
0,66

RI mens
Standaarddeviatie
1.10...

Minimum
1,12
0,48
1,78
1,41
0,34
0,02
0,56

5.10""
4. 10~

0,0004
0,63
0,001
0,09

Maximum
1,12
0,48
1,78
1,41
3,90
0,03
1,08

Voor de organische parameters is er duidelijk een belangrijke variatie waar te nemen in de
verdeling van de berekende RI. Het verschil tussen minimum en maximum voor minerale olie
is ongeveer 3,5. Voor benzo(a)pyreen is deze spreiding kleiner maar desalniettemin relevant
(ongeveer 0,5). Voor de metalen heeft het vetgehalte van vlees en melk geen enkel invloed
op de opname door mensen .
De consumptie van de dierlijke producten van het vee dat op de dijk zou grazen brengt een
verhoogde blootstelling aan verontreinigde stoffen met zich mee. Beperking op het verbruik
van het schapenvlees en het afromen van de melk hebben impact op de verlaging van de
totale dosis organische verbindingen die zal opgenomen worden .

Verblijftijd vee
Bij de bepaling van de verblijftijd van het vee op de site wordt in het model aangenomen dat
de dieren 1825 dagen of ongeveer 5 jaar aanwezig zijn. Waarvan de dieren per jaar 4
maanden in de winter op stal staan en 8 maanden in de zomer de ganse dag buiten staan .
In de realiteit zullen de dieren van het ene graasland naar het andere gehoed worden .
Daarbij zullen ze vaak 's avonds terug op stal gezet worden. De dieren zijn dus niet continu
aanwezig op de site.
Om de invloed van de kortere verblijfperiodes op de totale opname van verontreiniging voor
vee en mens te bepalen is de volgende verdeling in het model ingevoerd:
• Verblijftijd vee op de site: uniforme verdeling tussen 720 en 1825 dagen;
• Maanden per jaar in de winter op stal: uniforme verdeling tussen 0,5 tot 4 maand;
• Maanden per jaar in de zomer op terrein : uniforme verdeling tussen 8 tot 11 ,5 maand;
• Uren per dag op terrein: uniforme verdeling tussen 2 tot 24 uur.
Tabel 29 geeft een overzicht van de berekende risico-indexen voor de risico-drijvende
stoffen voor vee en mensen op basis van de aangegeven uniforme verdelingen.
Tabel 29

Berekende risico-indexen op basis van variaties in de vee-verblijftijd
RI vee
Standaarddeviatie
Gemiddelde
0,43
0,20
0,009
0,002
1 . 10~
5.10""
0,03
0,01

Stof
Arseen
Cadmium
Chroom
Lood
Minerale olie
arom)
Acenaftyleen
Benzo( a )pyreen

(C8-C10

Gemiddelde
1,12
0,49
1,78
1,41

RI mens
Standaarddeviatie
0,0003
5.10""
6.10"""
0,0008

•

•

1,36

0,039

•

•

•

•

0,03
0,66

8.10"""
0,05
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• =geen NOAEL-waarden beschikbaar

De berekende gemiddelde RI voor vee liggen een stuk lager dan de waarden die berekend
zijn met een maximale verblijfstijd op de site. Voor vee zijn er geen overschrijdingen ven de
grenswaarde 1 voor de RI meer aangetoond. Men kan de aannames die hier gebruikt zijn
voor de verblijftijd van dieren op de site zien als een eerder "normaal" verblijf, terwijl de
modellering voordien eerder een "conservatief" verblijf was . Bij een "normaal" verblijf op de
proefdijk zijn er geen risico's voor het vee bepaald, gebruik makend van de gegevens van de
proefdijk.
De invloed van de verblijfstijden van het vee op de site is bijna niet terug te vinden in de
berekende risico-indexen voor de mens.
Conclusie
De opname van verontreinigd grond en oppervlaktewater op de dijk heeft een zeer beperkte
invloed op de totale opname door dieren. Enkel voor zeer goed oplosbare stoffen neemt de
RI af wanneer minder of geen grond of oppervlaktewater van de dijk wordt gedronken door
het vee. De impact naar mensen toe is zeer beperkt.
De variaties in het vetgehalte van de dierlijke producten hebben een impact op mensen als
eindreceptor voor de organische verbindingen . De invloed is het grootst bij de kortere
aromatische koolwaterstoffen. Hoe lager het vetgehalte hoe minder opname kan gebeuren.
Bij een "normaal" gebruik door vee van de proefdijk gaat er geen risico uit van de in het
baggerslib van de proefdijk aanwezige verontreiniging . Door het minder frequenteren van de
dijk zal de opname door het vee een stuk lager zijn . Naar mensen toe is invloed van deze
kortere blootstelling van het vee aan de verontreiniging zo goed als onbestaande.

De mens
Verblijftijd mens
Net zoals bij het vee zal het gebruik van de dijken door de mens variëren. Mensen kunnen
occasioneel in het weekend komen wandelen en spelen of dagelijks een rondje lopen op de
dijk. Bij de huidige tijdsindeling is er van uitgegaan dat de mensen zeer frequent gebruik
maken van de dijk en er bijna op wonen. De gebruikte indeling is als volgt:
Tabel 30

Tijdsindeling voor de mens volgens scenario dagrecreatie uitgebreid

Indeling
maanden/jaar (mij)
werkdagen/week (d/w)
niet werkdagen/week (dlw)
Uren buiten/werkdag (u/d)
Uren binnen/werkdag (u/d)
Uren buiten/niet werkdag (u/d)
Uren binneniniet werkdag (u/d)
Uren slapen/dag (u/d)
Uren slapen op terrein/dag (u/d)

Volwassene
zomer
winter
6
6

5
1
2
0
2
0
8
0

5
1
4
0
4
0
8
0

Kind
winter
0

zomer
6

5
1
2

5
1

0
2
0
12
0

6
0
6
0
12
0

Deze indeling gaat er dus van uit dat volwassene in de winter 2 uur en in de zomer 4 uur per
dag op de site aanwezig zijn. Voor kinderen wordt aangenomen dat dit in de winter 2 uur is
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en in de zomer 6 uur is. In de week is men elke dag aanwezig, in het weekend slechts 1 dag .
Deze aannames zijn een overschatting van de reêle situatie maar ze beschrijven wel een
situatie waarbij de receptor sterk beïnvloed zal worden door de aanwezige verontreiniging op
de site. In de realiteit zal de frequentie van gebruik een heel stuk lager liggen. Zowel voor het
aantal uren per dag als het aantal dagen per week. ERM heeft daarom de volgende
verdelingen ingevoerd in het model:
Tabel 31

Spreiding voor de invoergegevens betreffende de tijdsindeling voor de mens

Indeling
maanden/jaar (mij)
werkdagentweek (dlw)
niet werkdagen/week (dlw)
uren buitentwerkdag (u/d)
uren binnen/werkdag (u/d)
uren buiten/niet werkdag (u/d)
uren binneniniel werkdag (u/d)
uren slapen/dag (u/d)
uren slapen op terreinfdag (u/d)

.

Volwassene
winter
Zomer
6
6
0- 1-5
0- 1-5
0-1-2
0- 1-2
0-1-4
0-0,5-2
0
0
0-0,5-2
0-1-4
0
0
8
8
0
0 -

Kind
winter
0
0- 1 -5
0- 1-2
0-0,5-2
0
0-0,5-2
0
12
0

zomer
6
0- 1 -5
0- 1 -2
0- 1 -6
0
0-2-6
0
12
0

Voor elke indeling is een trigonale verdeling ingevoerd. Het middelste cijfer geeft de meest
waarschijnlijke waarde aan, de twee buitenste het minimum en maximum.
Tabel 32 geeft een overzicht van de berekende verdelingen van de RI voor de risicodrijvende stoffen voor de mens.
Tabel 32

Berekende risico-indexen op basis van variaties in de verblijftijd voor de mens

Stof

Arseen
Cadmium

Chroom
Lood
Minerale olie (C8-C10 arom)
Acenaftyteen
Benzo(a)pyreen

Gemiddelde
0,76
0,32
1,32
0,52
1,27
0,008
0,31

Standaarddeviatie
0,05
0,02
0,07
0,14
0,02
0,003
0,06

Minimum
0,67
0,28
1,21
0,30
1,23
0,003
0,19

Maximum
1,02
0,43
1,65
1,16
1,38
0,02
0,60

De gemodelleerde tijdsindeling omvat dus de blootstelling aan het verontreinigde baggerslib
door mensen die zeer sporadisch aanwezig zijn tot mensen die dagelijks gebruik maken van
de dijk. Per stof is ook de kans berekend dat deze de risico-index grenswaarde 1
overschrijdt. De resultaten zijn samengevat in tabel 33.
Tabel 33
Stof

Arseen

Cadmium

Chroom
Lood

Spreiding van de berekende risico-indexen voor de variatie in tijdsindeling
RI voormens
>1
<1
>1
<1
>1
<1
>1

Percentage
2%
98%
0%
100%
100%
0%
1%
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Minerale olie (C8-C10 arom)
Acenaftyleen
Benzo( a )pyreen
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<1

99%

>1

100%

<1
>1

0%

<1
>1

100%
0%

<1

100%

0%

Chroom en minerale olie (C8-C1 0 arom) blijven ook bij kortere blootstelling de risicodrijvende stoffen voor mensen. De berekende gemiddelde risico-indexen verschillen niet
zoveel van de waarden die berekend zijn bij het standaard scenario dagrecreatie uitgebreid.
Voor arseen en lood is de kans op een nadelig effect respectievelijk 2 en 1 op 100. De
berekende risico-indexen bij deze overschrijding liggen ook maar net boven de waarde 1. De
kans op een effectief nadelige invloed van de stoffen arseen en lood is verwaarloosbaar.
Acenaftyleen en benzo(a)pyreen overschrijden de grenswaarde van 1 niet. Bij een minder
frequent gebruik van de dijken vormen de PAK's geen risico meer.
Ademvolume
De modellering ter bepaling van het ecotoxicologische risico gaat er van uit dat mensen het
terrein voor dagrecreatie gebruiken. Dagrecreatie kan zowel zeer intensief (sporten) als
weinig intensief (verpozen) zijn. Bij het intensieve gebruik zoals sporten levert men een
fysieke inspanning en heeft men een groot zuurstofverbruik. Dit grote zuurstofverbruik brengt
natuurlijk een groter ademvolume met zich mee. Dit in tegenstelling tot een relatief passieve
inspanning waar het ademvolume veel lager ligt. Bij een groter ademvolume kunnen ook
meer dampen en bodemdeeltjes opgenomen worden.
In de modellering is een vast ademvolume voor volwassenen en kinderen ingegeven
(respectievelijk 40m3 /dag en 7,6 m3 /dag). Dit zijn waarden voor een lichte activiteit. Bij zware
activiteit kan het ademvolume voor volwassenen oplopen tot 115 m3 /dag en voor kinderen tot
75 m3 /dag (waarden afkomstig van de EPA en basisdocument voor risico-evaluatie van
OVAM). Om de invloed op de totale opname bij grotere fysieke inspanningen na te gaan zijn
voor het ademvolume van kinderen en volwassenen de volgende trigonaal verdelingen
ingegeven, waarbij uitgegaan wordt van rust tot zware inspanning met lichte inspanning als
gemiddelde.
• Kinderen: rust 5 m3 /dag, lichte inspanning 7,6 m3 /dag, zware inspanning 75 m3 /dag;
• Volwassenen: rust 12m3 /dag, lichte inspanning 40m3 /dag, zware inspanning 115
m3 /dag.
De resultaten ·van de risico-berekeningen voor de risico-drijvende stoffen voor de mens zijn
in tabel34 weergegeven.
Tabel 34

Berekende risico-indexen op basis van variaties in het ademvolume

Stof

Arseen
Cadmium
Chroom
Lood
Minerale olie (Ca-C1o arom)
Acenaftyleen
Benzo(a )pyreen

Gemiddelde
1,12
0,49
1,78
1,41
1,47
0,10
0,93

Standaarddeviatie
6.1 0""
3.10""
3.10
6.10""
0,03
0,05
0,16

Minimum
1,12
0,49
1,78
1,41
1,42
0,02
0,70

Maximum
1,12
0,49
1,78
1,42
1,56
0,24
1,40
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Opname van de metalen wordt zo goed als niet beïnvloed door een groter ademvolume.
Enkel de vluchtige en semi-vluchtige stoffen zoals de korte keten minerale olie fractie en de
twee gemodelleerde PAK's worden meer opgenomen bij grotere inspanningen. Deze variatie
is relevant genoeg om er voor te zorgen dat de grenswaarde van 1 wordt overschreden .
Personen die bijvoorbeeld dagelijks gaan joggen op de dijk zullen aan een hogere dosis
vluchtige organische stoffen worden blootgesteld dan iemand die rustig wandelt op de dijk.
Hier dient wel bij vermeld te worden dat er relatief weinig vluchtige stoffen aanwezig zijn in
de baggerspecie van de proefdijk. Veel verdamping zal er dus niet optreden . De
analyseresultaten van slib in het Delwaidedok leren echter dat er in baggerspecie relatief
hoge concentratie vluchtige componenten kunnen aanwezig zijn.
Opname verontreinigd water
Normaal wordt verontreinigd grondwater of oppervlaktewater van de dijk niet als drinkwater
gebruikt door mensen. Toch is het binnen de context van de ecotoxicologische studie
interessant om na te gaan wat de bijdrage is van deze blootstellingsroute aan de totale
opname door mensen. Bij de initiële modellering was de fractie opname verontreinigd
grondwater 0. Om de invloed van mogelijk opname na te gaan is nu een uniforme verdeling
voor deze fractie ingegeven van 0 tot 1. De resultaten van de risico-berekeningen voor de
risico-drijvende stoffen voor de mens zijn in tabel 35 weergegeven .
Tabel 35

Berekende risico-indexen op basis van variaties in de wateropname

Stof

Arseen
Cadmium
Chroom
Lood
Minerale olie (C8-C10 arom)
Acenaftyleen
Benzo( a)pyreen

Gemiddelde
1,30
1,57
1,89
1,91
12,4
0,27
1,65

Standaarddeviatie
0,11
0,66
0,06
0,30
6,7
0,15
0,57

Minimum
1,12
0,49
1,78
1,41
1,44

Maximum
1,49
2,75
2,00
2,45
24,4

0,03
0,72

0,54
2,66

Er is een duidelijk invloed waarneembaar in de berekende RI voor de opname van
grondwater als drinkwater. Indien drinkwater onmiddellijk rond de dijken zou gewonnen
worden is dit van groot belang. In praktijk is dit zeer onwaarschijnlijk. De impact op termijn
door mogelijke uitloging van de baggerspecie op het grondwater wordt in paragraaf 6.3.14
besproken.
Achtergrondconcentraties
Het is niet denkbeeldig dat de achtergrondconcentraties in de haven sterk kunnen variëren.
De invloed van emissies van de zware industrie in de haven kan mogelijk voor verhoogde
achtergrondconcentraties zorgen. De achtergrondwaarde gebruikt in het model zijn de
standaard waarden van het Vlier-Humaan model voor industrie gebied. Om na te gaan wat
de invloed van mogelijke variaties op deze achtergrondwaarden zijn is per stof een normaal
verdeling ingegeven met een variatie van 30% op de standaard waarde welke in VlierHumaan gebruikt worden.
De resultaten van de risico-berekeningen zijn in tabel 36 voor de risico-drijvende stoffen voor
de mens weergegeven.
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Berekende risico-indexen op basis van variaties in de achtergrondconcentraties

Stof

Arseen
Cadmium
Chroom
Lood
Minerale olie (Cs-C 1o arom)
Acenaftyteen
Benzo( a )pyreen

Gemiddelde
1,12
0,48
1,79
1,41
1,43
0,07
1,72

standaarddeviatie
0,15
0,06
0,25
0,06
0,0002
0,009
0,21

Minimtm
0,58
0,30
1,00
1,20
1,43
0,05
1,08

Maximum
1,56
0,69
2,57
1,63
1,43
0,10
2,34

Hieruit blijkt dat voor stoffen met een lager TOl waarde zoals arseen, chroom en
benzo(a)pyreen de variatie in de achtergrondblootstelling duidelijk merkbaar is in de
berekeningen van de RI. Voor minder toxische stoffen is de spreiding kleiner.
Verhoogde achtergrondblootstelling kan in een gebied reeds een verhoogde kans op
nadelige invloed van bepaalde stoffen veroorzaken. Indien men reeds een regionale
verhoogde blootstelling heeft en daarbij nog een blootstelling aan een lokale verontreinigde
bodem kan men reeds bij zeer lage bodemconcentraties de TOl waarden overschrijden. Het
lijkt daarom aangeraden om in zulke gevallen meer in detail metingen uit te voeren om de
effectieve dosissen te bepalen.
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7. FAUNA
Een uitgebreide monitoring van de fauna was niet voorzien in dit proefproject, maar toch
kunnen een aantal relevante zaken opgemerkt worden, vooral wat avifauna betreft. De
uitbundig bloeiende en vruchtzettende ruigtes bleken namelijk een grote aantrekkingskracht
uit te oefenen op een (beperkt) aantal vogelsoorten. We hebben het uitsluitend over soorten
die herhaaldelijk en effectief van het terrein gebruik maken als rust- of foerageerplaats, niet
de toevallige passanten. Hierbij moeten zeker putter en huismus vermeld worden , die in het
najaar in grote groepen komen foerageren op de zaaddragende ruigtekruiden . De ruigte met
hoog uitstekende stengels is ook het ideale terrein voor het paapje, een achteruitgaande
soort die verschillende keren werd waargenomen . De baggerdijk is ook geliefd jachtterrein
van boerenzwaluw en torenvalk. Fazanten maken zeer veel gebruik van de ruigte als
schuilplaats. In het voorjaar gebruiken de in de omgeving broedende graspiepers de hoge
stengels als uitvalsbasis voor hun baltsvluchten. In de winter worden verschillende
steltlopers (watersnip, oeverloper, witgatje, kluut, kleine plevier) aangetrokken door de natte
depressies op de dijk.
Broedgevallen zijn er niet wat wellicht toe te schrijven is aan de kleine oppervlakte en vooral
aan de grote verstoring door de verschillende monitoringactiviteiten.
Ook voor vlinders zijn de ruigtes zeer aantrekkelijk, zeker in combinatie met de graslanden
en de schrale dijken. Het gaat meestal om algemene tot zeer algemene soorten , maar de
aantallen waarmee ze de bloeiende ruigtes bezoeken zijn zondermeer opmerkelijk te
noemen. Vooral in het najaar trekken de nabloeiende distelhaarden tientallen tot honderden
exemplaren van kleine vos, dagpauwoog en distelvlinder. Oranje luzernevlinder en bruin
blauwtje zijn minder algemene soorten die op de dijk werden aangetroffen (figuur 59).

Figuur 59

Distelvlinder (links) en (oranje luzernevlinder), hier gefotografeerd op een baggerstort langs de
Leie, werden ook op de baggerdijk in Magershoek waargenomen.
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MECHANISCH ONTWATERD SLIB

Mechanische ontwatering van baggerslib wordt als mogelijke toekomstige beleidskeuze naar
voren geschoven. Mechanische ontwatering gaat sneller en er is minder plaats voor nodig. In
het kader hiervan wordt binnen dit project onderzocht of plantengroei mogelijk is op
dergelijke heuvels en wat de randvoorwaarden en risico's zijn van begroeid mechanisch
ontwaterd slib (MOS).

8. 1. Proefopzet
Met mechanisch ontwaterd slib uit het Amoras-experiment (Betech Engineering 2001)
werden twee kleine heuvels aangelegd. (figuur 60 ). De eerste heuvel (MOS 1) werd
aangemaakt in april 2001, de tweede (MOS2) in januari 2002. Voor het mechanisch
ontwateren van het slib werd kalkmelk en ijzersulfiet toegevoegd en werd het slib
mechanisch geperst. De twee heuvels zijn beperkt in grootte en hebben een topvlak van
ongeveer 3 op 7 meter.

Figuur 60

Overzicht
van
de
proefsite met links de
baggerdijk, centraal de
afwateringsgracht
en
poel en rechts de twee
MOS-dijkjes

De eerste heuvel werd voor de helft beplant met es en esdoorn op 25/04/2001, de andere
helft en de flanken van de heuvel werd ingezaaid (Figuur 61 ). Voor het inzaaien werd
hetzelfde grassen/kruidenmengsel gebruikt als op de proefdijk.
De pH van het mechanisch ontwaterd baggerslib ligt rond de 9. Es en Esdoorn werden
gekozen omdat deze soorten vrij goed bestand zijn tegen hoge pH 's. De helft van het
plantsoen werd geplant met blote wortel, de andere helft werd geplant met wortelkluit zodat
er geen rechtstreeks contact is tussen de wortels en het slib.
De tweede heuvel werd beplant in maart 2002, samen met de rest van de heuvel. De
beplanting gebeurde hier met berk en es omdat dit de 2 hoofdboomsoorten zijn uit de
aanplanting van de grote heuvel (Figuur 62). De heuvel werd niet ingezaaid en de
kruidvegetatie kon volledig spontaan ontwikkelen.
Op geen van beide heuvels werd maaibeheer of een andere beheersvorm toegepast. De
vegetatie werd opgevolgd aan de hand van streeplijsten en een beperkt aantal opnames.
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Er dient opgemerkt dat de randeffecten bij deze proefdijkjes aanzienlijk zijn. Het is
bijvoorbeeld onmogelijk om nieuwe vestigingen van planten of kolonisatie via ondergrondse
uitlopers vanuit de directe omgeving te onderscheiden. De resultaten zijn dan ook louter
indicatief.
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Beplantingsplan van het mechanisch ontwaterd baggerslib (MOS1 ), aanplant in april 2001
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8.2. Chemische bodemeigenschappen
Het Ca-gehalte, pH en de elektrische geleidbaartleid van het mechanisch ontwaterd slib zijn
merkelijk hoger dan van het gewone slib. Dit is het gevolg van de toeslagstoffen CaC0 3 en
FeCh die toegevoegd werden tijdens het ontwateringsproces. De andere parameters zijn
zeer vergelijkbaar (Tabel 37)

Tabel 37

Resultaten van het bodemstaal dat genomen werd op 13/06/01 op MOS1
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8.3. Zout
De zoutwaarden op het MOS liggen vrij hoog in vergelijking met de andere metingen (Tabel
38). Dit is te wijten aan de ijzerzouten die bij het ontwateren werden toegevoegd.

Tabel 38

Overzicht van zoutgehaltes gemeten op de MOS-dijken

Plaats
MOS1
MOS2

0-15 cm diepte
31.5
45.4

30-45 cm diepte
122.7
141.1
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8.4. Groei en overleving van de bomen op MOS
Op MOS1 blijken van de aanplant op 2 jaar tijd in totaal 5 bomen gestorven te zijn (Tabel 39;
Figuur 64). Na het eerste groeiseizoen was er slechts 1 boom afgestorven. Op MOS2 blijkt
na 1 groeiseizoen ook slechts 1 exemplaar gestorven te zijn. De gemiddelde groei op MOS1
is blijkbaar sterk beperkt gebleven, wat duidt op een situatie die niet echt voordelig is voor de
bomen. De groei op MOS2 is echter wel goed. Het is niet helemaal duidelijk wat hiervan de
oorzaak kan zijn. De groei en overleving worden verder opgevolgd en oorzaken van
groeiverschillen zullen onderzocht worden.

Tabel 39

Groei en overfeving van de aanplant op het mechanisch ontwaterd baggerslib op 26/02/03 zijnde
na 2 groeiseizoenen op MOSt en 1 groeiseizoen op MOS1

Soort
MOS1
MOS2

Aantal

Aantal

Gemiddelde

Std Dev

geplant

overfevend

groei (cm)

groei

Gewone es

10

7

2.1

2.5

Gewone esdoorn

10

8

11 .5

14.2

Gewone es

10

10

24.2

14.4

Zachte berk

10

9

55.1

14.5

Figuur 63 Wilde reseda, een spoorwegbegeleider
op

mechanisch

ontwaterd

slib.

De

structuur van de perskoeken is nog
duidelijk zichtbaar
Figuur 64 Es met bladrandnecrose op mechanisch
ontwaterd slib.
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8. 5. Vegetatieonderzoek
Tabel 40 geeft een overzicht van alle kruidachtige soorten die op het mechanisch ontwaterd
slib voorkomen. In totaal gaat het om 71 soorten, waarvan het grootste deel voorkomt op de
originele MOS-heuvels. Dat zijn de losse hopen met testslibkoeken die qua samenstelling
niet volledig overeenkomen met de koeken uit de productiefase van de Amorasproefopstelling (Betech Engineering 2001 ). Slechts een beperkt aantal soorten is dominant
aanwezig op MOS1 en MOS2.
Een eerste opname op 23/05/2002 op het topvlak van MOS 1 toonde een codominantie van
Glanshaver en Gestreepte witbol. Deze grassen groeien zeer weelderig met hoogtes tot
anderhalve meter (Figuur 65). Vooral op de flanken van de dijk komen ook heel wat andere
soorten voor, zij het met beperkte bedekkingen. In totaal werden 31 soorten geteld. De
opname werd een jaar later herhaald (20/05/2003) en gaf een gelijkaardig beeld. Glanshaver
en witbol domineerden nog steeds sterk. Het aantal begeleidende soorten was echter
aanzienlijk gedaald tot 16. Wellicht heeft dat te maken met de dikke strooisellaag die zich
hier en daar gevormd heeft en waar vele soorten niet meer doorheen kunnen dringen . Er
werden ook verschillende beginnende brandnetel- en akkerdistelhaarden vastgesteld die
zich via de flanken van de dijk lijken uit te breiden.
Een opname van 20/09/02 op MOS2 toont een ander beeld. Hier zien we een sterke
dominantie van Zeeaster met Reukeloze kamille, Melganzevoet, Beklierde duizendknoop en
in mindere mate rode ganzevoet als subdominante soorten .

Figuur 65

MOS-dijk direct na (links) aanleg en tijdens (rechts) het eerste groeiseizoen: een
uitbundige groei van glanshaver

Op de originele heuvel domineren Melganzevoet, Bezemkruiskruid, Canadese fijnstraal en
Rode ganzevoet. Wat opvalt als we de soortenlijst bekijken is het zeer hoge aantal ruderale
soorten die vrijwel allemaal ook aanwezig zijn in de onmiddellijke omgeving (Figuur 63). Het
gaat doorgaans om algemene soorten van verstoorde terreinen, waaronder een aantal
typische spoorwegbegeleiders (Wilde reseda, Kleine leeuwebek). Ook de spontane vestiging
van Loogkruid is het vermelden waard.
Een deel van de slibkoeken uit de productiefase werden zeer sterk gecompacteerd als test
voor het eventuele gebruik in wegfunderingen. Op dit slib is de begroeiing zeer schaars. Er
werden alleen geïsoleerde exemplaren van straatgras, rode ganzevoet, varkenskers,
melganzevoet, heermoes en teunisbloem spec. waargenomen. Wellicht wordt de kolonisatie
niet zozeer vertraagd door de verschillende samenstelling maar louter door de sterke
campactie van het slib.
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Globaal kan besloten worden dat de MOS-dijken gemakkelijk en snel gekoloniseerd worden
en dat de meeste soorten blijkbaar geen noemenswaardige problemen hebben met het
ongewone substraat. Inzaaien met grassen is een mogelijke beheersoptie voor deze dijken .
Vooral glanshaver gedijt uitstekend. In combinatie met maaibeheer kan er snel een gesloten
grasmat gecreëerd worden.

Tabel40

Soorten die werden aangetroffen op MOS-substraat. De soorten aangeduid met een asterisk zaten
in het zaaimengseL Soorten die op een bepaald moment dominant waren zijn in het grijs
weergegeven.

A/opecurus genieuialus

Geknikte vossestaart

Matricaria maritima

Reukeloze kamille

*Anthriscus sylvestris

Fluitekruid

Me/andrium album

Avondkoekoeksbloem

Arenaria serpyl/ifolia

Zandmuur

Oenothera biennis

Teunisbloem

*Anhenatstum elatius

Glanshaver

Papaver dubium

Bleke klaproos

Aster trtpo1ium

Zeeaster

Picris hieracioides

Echt bitterkruid

Atriplex fittoralis

Strandmelde

P/antago lanceolata

Smalle weegbree

Atriplex prostrata

Spiesmelde

P/antago major

Grote weegbree

Berteroa incana

Grijskruid

Poa annua

Straatgras

Bromus hordeaceus

Zë:Chte dravik

Poa trivialis

Ruw beemdgras

Capsel/a bursa-pastoris

Herderstasje

Polygonum aviculare

Varkensgras

Gardamine hirsuta

Kleine veldkers

Po/ygonum convolvulus

Zwaluwtong

*Centaurea jacea

Knoopkruid

Polygonum lapathffolium

Beklierde duizendknoop

Chaenorhinum minus

Kleine leeuwebek

Polygonum persicaria

Perzikkruid

Chenopodium album

Melganzevoet

Popu/us canadensis

Canadapopulier

Chenopodium ficifo/ium

Stippelganzevoet

Reseda luteola

Wildereseda

Chenopodium rubrum

Rode ganzevoet

Rumex acetosel/a

Schapezuring

Cirsium arvense

Akkerdistel

Rumex palustris

Moeraszuring

Cirsium vulgare

Speerdistel

Salsola kali

Loogkruid

Coronapus didymus

Kleine varkenskers

Sambucus nigra

Vlier

erepis cap111aris

Klein streepzaad

Senecio inaequidens

Bezemkruiskruid

*Cynosurus cristatus

Kamgras

Senecio jacobaea

Jaccbskruiskruid

Dacty/is glomerata

Kropaar

Senecio vuigarts

Klein kruiskruid

*Daucus carota

Wildepeen

Sisymbrium altissimum

Hongaarse raket

Diplotaxis tenuffolia

Grote zandkool

Solanum nigrum

Zwarte në:Chtschade

Elymus repens

Kweek

Sonchus asper

Gekroesde melkdistel

Ep11obium hirsutum

Harig wilgeroosje

Sonchus o/eraceus

Gewone melkdistel
Vogelmuur

Epilobium tetragonum

Kélltige basterdwederik

Steilaria media

Equisetum arvense

Heermoes

Taraxacum officinale

Paardebloem

Erigeron canadensis

Célladese fijnstraal

Trifolium dubium

Kleine klaver

*Festuca pratensis

Beemdlangbloem

Tussilago farfara

Klein hoefblad

*Festuca rubra

Rood zwenkgras

Urtica dioica

Grote brandnetel

Galium aparine

Kleefkruid

Veronica arvensis

Veldereprijs

Geranium molle

Zachte ooievaarsbek

HolcUB lanatUB

Gewone witbol

Lactuca semola

Kompassla

Lamium purpureurn

Paarse dovenetel

*Leucanthemum vulgare

Margriet

Lolium perenne

Engels raaigras

Malva s /vestris

Groot kaas·eskruid
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9. VOORLOPIGE BESLUITEN
9.1. Aanleg en bouw van landschapsdijken
•

Bouwtechnisch gezien is het gerijpte materiaal uit de loswallen van inferieure kwaliteit.
Het is onvoldoende ontwaterd en kan slechts moeizaam met zwaar materiaal verwerkt
worden, waardoor het bouwproces aanzienlijk vertraagd wordt. Nochtans biedt het slecht
ontwaterd materiaal extra ecologische potenties (zie verder).

•

Om tot een ecologisch interessante dijk te komen is het van belang om niet alleen
aandacht te besteden aan de profilering en inrichting van de dijk zelf, maar ook aan de
directe omgeving. Eenvoudige ingrepen zoals een goede inrichting van
afwateringsgrachten vergroten niet alleen de ecologische waarde van een
landschapsdijk maar maken het geheel ook visueel aantrekkelijker.

•

Bij het ontwerp van de dijk moet het toekomstige beheer goed voor ogen gehouden
worden. Vooral toegankelijkheid en nivellering van het terrein zijn zeer belangrijk in
stukken onder maaibeheer om maaischade te beperken en gemakkelijke afvoer van het
maaiset mogelijk te maken.

•

De ontwatering van de kern van de dijk gebeurt relatief traag en trapsgewijs, met een
duidelijke daling in periodes met hoge evapotranspiratie en een stabilisering in periodes
met lage evapotranspiratie.

•

De tijdsreeksen van de peilbuizen op de laagste delen van de dijk bevestigen het
vermoeden dat de afvoer van het regenwater snel en vrijwel uitsluitend via de
krimpscheuren gebeurt. Het runoff-water wordt verzameld in de depressies. De verticale
door1atendheid van de bodem is zeer beperkt. Dit biedt perspectieven voor het creëren
van permanent vochtige zones, die vanuit ecologisch standpunt zeer interessant zijn.

9.2. Beplanting
•

Als we enkel kijken naar overleving blijkt dat alle soorten geschikt zijn voor baggerslib.
Enkel de aanplant van wilgen en populieren door stekken mag als minder geschikt
beschouwd worden. De groei van de meeste soorten is daarentegen ondermaats te
noemen. Er treedt een duidelijke en belangrijke groeistop op in de zomer veroorzaakt
door de slechte bodemstructuur (zie verder).

•

De hoogte van de heuvel heeft een zeer sterke invloed op de groei en over1eving.
Hierover zijn nog niet veel gegevens beschikbaar.

•

Uit de geostatistische analyse blijkt dat de ruimtelijke afhankelijkheid van de
bodemparameters te klein is om op een nuttige manier gebruik te maken van
geostatistiek.

•

Mangaan en zout zijn groeibeperkende elementen. De beschikbare concentratie
mangaan (noodzakelijk voor goede groei) is laag en de zoutconcentratie is, ook tijdens
het derde groeiseizoen, nog vrij hoog.

•

Het zoutgehalte van de bodem daalt trager dan verwacht. Oorzaak hiervan is de slechte
structuur van de bodem. Door de Na-ionen in de bodem zwelt de klei en vormt zich een
vrij ondoordringbare en structuur1oze bodem. Enkel de bovenste 8 a 10 cm is voldoende
vrij van zouten en voldoende geaëreerd, uitspoeling gebeurde waarschijnlijk via de
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krimpscheuren. Hier heeft zich een kruimelige structuur gevormd waarin wortelgroei
goed mogelijk is. Doordat de bomen niet dieper kunnen wortelen verliezen ze een
concurrentieel voordeel op de kruidlaag. Dit vertaalt zich in een goede groei in het
voo~aar, als de kruidlaag nog niet sterk ontwikkeld is, die vrijwel volledig stopt later op
het groeiseizoen. Deze hypothese dient nog verder onderzocht te worden evenals
mogelijke oplossingen voor het probleem.
•

Es en esdoorn bleken in het verleden geschikte boomsoorten voor de beplanting van
baggerterreinen. Het uitzicht van de heuvel verbetert en de bomen stabiliseren het
materiaal. Het risico om Cd, Cu, Pb en Zn in het ecosysteem te brengen is minimaal
omdat deze soorten deze elementen niet accumuleren. Els en robinia accumuleren ook
geen metalen in hun bladeren maar zullen de pH sneller doen dalen door de
stikstoffixatie en zijn bijgevolg met de eerste keuze voor beplanting .

•

Wilg en populier werden, op basis van de huidige kennis, niet geschikt geacht voor
aanplant van gecontamineerd brakwaterslib. Aanplanten via stekken lukt pas wanneer
het zout voldoende is uitgespoeld. Anderzijds nemen deze boomsoorten veel Zn en Cd
op zodat er eventueel een risico zou kunnen ontstaan op het in circulatie brengen van
deze polluenten. Dit risico zal verder onderzocht worden .

9.3. Spontane vegetatie
•

De soortensamenstelling en soortenrijkdom van de baggerdijk is vergelijkbaar met die
van natuurlijke systemen op vergelijkbare bodems.

•

De spontane pioniersvegetatie is een nitrofiele, brakke ruigtevegetatie van de
strandmelde-associatie. Typerende soorten zijn zeeaster, reukeloze kamille en
verschillende ganzevoet- en meldesoorten . Het bloeiaspect is bij momenten spectaculair.
Ook omwille van verschillende vogel- (o.m. distelvink, huismus, graspieper, paapje) en
vlindersoorten (o.m. distelvlinder, dagpauwoog, kleine vos) die de dijk frequent als
foerageergebied gebruiken, zijn deze pioniersgemeenschappen alles behalve banaal te
noemen.

•

De brakke pioniersvegetatie houdt stand in de laaggelegen natte depressies. De
verzilting in deze depressies laat vestiging van relatief zeldzame halofyen toe. Elders op
de dijk neemt het aandeel ruderale soorten sterk toe. Op de gemaaide stukken ontstaan
ruderale graslanden met hoge bedekkingen van vooral kweek en gestreepte witbol en in
de ingezaaide stukken glanshaver, fioringras en beemdlangbloem. Ook typische
beweidingssoorten zoals Kamgras kunnen zich handhaven. Hun aandeel blijft echter
zeer beperkt aangezien het maaibeheer hun concurrentiekracht ondermijnt, maar het
toont potenties naar een eventueel graasbeheer aan . Strandmelde blijft een zeer
belangrijk aandeel van de vegetatie innemen op de spontane stukken .

•

Het aandeel van de 'ongewenste' soorten akkerdistel en grote brandnetel, die op
hypertrofe gronden vaak faciësvormend optreden, blijft vooralsnog beperkt. We zien het
laatste jaar wel een duidelijke stijging, vooral op de hogere en diepst ontwaterde delen
van het terrein. Onder maaibeheer blijft Grote brandnetel zo goed als afwezig maar
akkerdistel is duidelijk in opmars.

•

Het gebruik van zaaimengsels heeft wisselend succes. De meeste kruiden van
traditionele bermmengsels slagen er niet in om zich te vestigen . Vooral Knoopkruid,
Wilde peen en in mindere mate wilde cichorei vormen hierop een uitzondering en kunnen
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in de toekomst in hogere percentages ingezaaid worden om het streefbeeld van
bloemrijk glanshavergrasland versneld te bereiken.

9.4. Mechanisch ontwaterd slib
•

Mechanisch ontwaterd slib wordt snel gekoloniseerd door spontane vegetatie indien het
niet te sterk gecompacteerd is. Grassen, vooral Glanshaver en gestreepte witbol, gedijen
zelfs zeer goed op het substraat. In combinatie met maaibeheer kan op MOS dus een
grasland gecreëerd worden.

•

Boomgroei is mogelijk maar de groeisnelheid is traag.

9. 5. Milieuhygiënische aspecten
•

Enkel de Cd concentraties in bladeren van populier en wilg en de Zn concentraties in
bladeren van populier, wilg en berk blijken hoog te zijn in vergelijking met
referentiegegevens. De andere boomsoorten nemen geen opmerkelijke concentraties
zware metalen op.

•

Geen enkele van de onderzochte boomsoorten bleek geschikt voor sanering van de
bodem door fyto-extractie van de metalen. Zelfs voor de extractie van Zn en Cd door
populiersoorten zal een buitensporige hoeveelheid tijd nodig zijn om de bovenste
bodemlaag te saneren .

•

Fytostabilisatie, het vastleggen van polluenten door begroeiing lijkt een valabele optie.
Boomsoorten als es en esdoorn lijken hiervoor in de gegeven omstandigheden geschikt.
Deze optie wordt verder onderzocht.

•

Hoewel het gevaar voor uitspoeling van polluenten beperkt is, zijn er aanwijzingen dat de
samenstelling van een aantal basisparameters (conductiviteit, S04, Cl, Na, Ca en Fe) in
het grondwater stroomafwaarts van de dijk wel beïnvloed worden . Dit kan de vegetatie in
de omgeving van de dijk beïnvloeden. De hydrageologische toestand en met name de
grondwaterstroming in de gebieden waar baggerdijken gepland zijn moet dan ook voor
het ontwerp van de dijken gedetailleerd in kaart gebracht worden . Dit is van belang om
een goede monitoring mogelijk te maken en het randgebied optimaal te kunnen inrichten.

9.6. Ecotoxicologische conclusies en aanbevelingen
De risico-evaluatie gebeurde aan de hand van het door OVAM erkende Vlier-humaan model.
Als uitkomst geeft dit model de meest relevante blootstellingsroutes en een risico-index voor
elk element waarvan de bodemconcentratie in het model werd gebracht. Een aantal
belangrijke begrippen worden eerst gedefinieerd en verder in de conclusies cursief
weergegeven:
• Conservatieve modellering: bij de selectie van de invoerparameters en de gemaakte
aannames voor de modellering worden de waarden geselecteerd die de slechtst
denkbare situatie weergeven;
• Gevoeligheidsanalyse: analyse waarbij de invloed van schommelingen in bodem- of
andere parameters op de uitkomst van het model wordt nagegaan;
• Ingestie: opname van stoffen via de spijsvertering;
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Inhalatie: opname van stoffen via de longen;
Maximaal gemeten concentratie: hoogste concentratie gemeten in verschillende
onderzoeken uitgevoerd op baggerslib van de Antwerpse Haven (black-points waar
lokaal zeer sterk verhoogde concentraties van bepaalde stoffen kunnen gemeten
worden zijn niet in rekening gebracht omdat het slib van deze locaties zowiezo niet in
aanmerking komt voor hergebruik in baggerdijken);
Risicodrijvende stof Wanneer een individu wordt blootgesteld aan verschillende
stoffen zullen sommige stoffen door hun concentratie en eigenschappen meer
nadelige invloed hebben dan andere. Die stoffen vergroten de kans op nadelige
effecten en drijven dus het risico.
Risico-index (RI): Geeft de verhouding weer tussen de berekende dosis of
concentratie en de referentie dosis of concentratie. Bij Rl<1 is er geen risico, bij
1<RI<1 0 is er mogelijk een risico, bij 1O<RI<1 00 is er een grote kans op een risico en
moeten preventiemaatregelen overwogen worden en bij Rl>1 00 is er een risico en
zijn preventiemaatregelen nodig
Lange blootstelling: continue blootstelling aan een stof gedurende langer dan 1 jaar ;
Zware inspanning: activiteit waardoor het lichaam meer belast wordt dan in "normale"
omstandigheden. Dit gaat gepaard met een versnelde hartslag en ademhaling (vb:
sporten, het torsen van een zware last, rennen, ... );
Geen ernstige bedreiging: deze term uit het Vlaamse bodemdecreet geeft aan dat
een bodemverontreiniging geen nadelige gevolgen heeft voor de receptoren die er
aan worden blootgesteld, binnen de vooropgestelde criteria van de risico-evaluatie
(Vlaamse wetgeving en uitvoeringsbesluiten betreffende bodem). Op basis van het al
dan niet aanwezig zijn van een ernstige bedreiging wordt de noodzaak tot het treffen
van beschermingsmaatregelen bepaald.

9.6.1. CONCLUSIES
Risico's voor de mens bij standaard dagrecreatie: case study te Magershoek
Het scenario standaard dagrecreatie gaat uit van het standaard bodemgebruik dagrecreatie
zoals bepaald in het OVAM-document 'Basisinformatie voor risico-evaluaties'. De gebruikte
bodemconcentraties zijn de gemiddelde concentraties van verschillende staalnarnes
uitgevoerd te Magershoek.
Blootstellingsroutes
Mensen die recreatief op de dijk aanwezig zijn, nemen de meeste verontreiniging op via
ingestie van bodemdeeltjes en inhalatie van bodemdampen. Bemerk dat identificatie van de
blootstellingsroutes los staat van het al dan niet aanwezig zijn van een risico. Het leert ons
alleen dat, indien de risico-evaluatie aangeeft dat er maatregelen nodig zijn , deze meest
effectief zullen zijn wanneer ze de ingestie en inhalatie beperken.

Risicodrijvende stoffen en globale risico-evaluatie
De risico-drijvende stoffen zijn arseen, lood en chroom met een RI van respectievelijk 1.19,
1.15 en 1.88. Dit zijn slechts zeer geringe overschrijdingen van de grenswaarde 1.
Bovendien hebben labotests uitgewezen dat de biobeschikbaarheid (waar in de modellering
geen rekening mee gehouden wordt) van de metalen arseen en lood zeer laag is. Bij ingestie
zal dus slechts een fractie van de totale concentratie voor opname beschikbaar zijn . Omdat
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het uitgewerkte model een ronservalieve benadering is en omdat Magershoek geconcipieerd
is als een worst-case (geen folies, geen leeflaag}, kan men besluiten dat het zeer
onwaarschijnlijk is dat de testdijk in Magershoek nadelige gevolgen zal hebben voor de mens
bij recreatief gebruik.

Variabele en bijkomende factoren die het risico kunnen beïnvloeden
Bovenstaande besluiten gelden voor de case study te Magershoek. Om meer algemeen
geldende uitspraken te kunnen doen werd echter ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.
Hierbij wordt de invloed van variaties in de gebruikte parameterwaardes op de risico-index
bekeken. Er wordt dus een spreiding bekomen van een minimale tot maximale RI. De meest
relevante parameters worden hieronder besproken .
Slibooncentraties

De Rl's werden herberekend, enerzijds aan de hand van de spreiding in de
polluentenconcentraties die gemeten werden in verschillende onderzoeken op baggerslib
van de Antwerpse haven, anderzijds aan de hand van de maximale concentraties van al
deze onderzoeken samen. De resultaten van dit laatste worse case scenario geven aan dat
er voor een aantal parameters reële risico's voor de mens bestaan. Vooral lood, korte
minerale olieketens en acenaftyleen vormen met Rlmax van respectievelijk 18.8, 18.3 en 13.2
een potentieel risico. Dit zijn ongetwijfeld stoffen waar extra aandacht aan besteed moet
worden. Kleinere overschrijdingen treffen we aan bij benzopyreen (Rimax=4.75), TBT
(Rimax=2.69), chroom (R1max=2.20), arseen (Rimax=1 .61 }, benzo(a)anthraceen (Rimax=1.58),
cadmium (Rimax=1.50) en indeno(123-cd)pyreen (Rimax=1 .08).
Hierbij dient opgemerkt dat dit een zeer conservatief scenario is. Een dijk zal nooit volledig
opgebouwd zijn uit maximaal verontreinigd slib. In de praktijk is de kwaliteit van de
bulksamenstelling veel beter. Daarbij komt nog dat Vlier-humaan sowieso een conservatief
model is (er wordt bijvoorbeeld gerekend met totale concentraies terwijl voor stoffen als
zware metalen de beschikbare fractie veel lager ligt). De maximale Rl's die hier
weergegeven zijn liggen dus wellicht significant hoger dan de reële Rl's.
Consumptie van diertijke producten
Indien vlees of melk geconsumeerd worden, afkomstig van schapen die op de dijk grazen,
vormt dit voor organische polluenten een relevante bijkomende blootstellingsroute voor de
mens (naast ingestie en inhalatie; ook hier geldt dat de blootstellingsroutes los staan van het
al dan niet aanwezig zijn van een risico). Korte minerale olieketens worden een bijkomende
risicodrijvende stof (RI=1.43) naast de eerder genoemde metalen arseen, chroom en lood.
Ook hier gaat het om een zeer geringe overschrijding van de Rl-drempelwaarde. Vooral het
vetgehalte van de diertijke producten bepaalt de opname van organische componenten door
de mens. Schapenvlees en -melk zijn in deze context ongunstig door hun relatief hoge
vetgehalte. De consumptie van diertijke producten resulteert niet in een verhoogde RI voor
metalen.
Zware inspanningen

Zwaardere inspanningen zoals sporten leiden tot een groter ademvolume en daar mee
gepaard een grotere opname van vluchtige componenten . Er zijn echter relatief weinig
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vluchtige stoffen aanwezig in de baggerspecie van de proefdijk. Voor de korte minerale
olieketens (Rimax=1.56) en benzo(a)pyreen (Rimax=1 .40) leidt een groter ademvolume tot een
lichte overschrijding van de grenswaarde 1. Door het vervluchtigen van de betrokken
risicodrijvende stoffen zal de RI dalen in functie van de tijd. De opname van de metalen
wordt zo goed als niet beïnvloed door een groter ademvolume.
Drinkwater
Gebruik van water als drinkwater afkomstig van of uit de onmiddellijke omgeving van de dijk
leidt tot een duidelijke verhoging van de RI (bv: RI van korte minerale olieketens varieert van
1.44 indien geen drinkwater van de dijk geconsumeerd wordt tot 24.4 indien uitsluitend water
van de dijk geconsumeerd wordt). Gebruik van water als drinkwater moet dus vermeden
worden, maar het gaat hier uiteraard om een zeer onwaarschijnlijk scenario.
Verblijftijd
Bij een conseNatieve modellering heeft voor zowel mensen als vee de verblijftijd op de site
een grote invloed op de totale opname van verontreinigende stoffen. De Rl's blijven echter
beperkt. De Rlmax voor arseen, chroom, lood en korte minerale olieketens bedraagt bij
dagelijks aanwezigheid op de dijk respectievelijk 1.02, 1.65, 1.16 en 1.38. Slechts kleine
overschrijdingen van de grenswaarde dus. Wanneer realistische tijdsverdelingen
gemodelleerd worden, blijken nadelige gevolgen door blootstelling aan de verontreinigingen
on bestaande.
Bodemcampactie en organisch stofgehalte
Uit de gevoeligheidsanalyse is gebleken dat verhoogde bodemcampactie en een hoog
organisch stofgehalte leiden tot een geringere opname van organische componenten door
vee. Door binding aan de organische complexen zijn de polluenten minder beschikbaar. De
andere onderzochte bodemkenmerken (densiteit, pH, ruwheid van het bodemoppervlak,
concentratie gesuspendeerde deeltjes in de lucht) hebben een beperkte impact op de totale
opname, zowel voor mensen als voor vee. Potentieel relevante parameters zoals
krimpscheuren en zoutgehalte van de bodem werden echter niet onderzocht.
Invloed pH
Labotests tonen aan dat metalen vrijwel niet uitlogen bij neutrale (pH 7) en licht zure pH (pH
5 - 6) en slechts gering bij zuurdere pH (pH 3 - 4 ). De baggerspecie heeft dus een zeer hoge
zuurbufferende capaciteit. Metalen zoals lood, chroom en arseen hebben hierdoor een
lagere biobeschikbaarheid dan voor "standaard" bodem wordt aangenomen. De reële
opname door de mens ligt dus lager dan berekend in de modelleringen .

Risico's voor schapen bij gemiddelde bodemverontreiniging
Schapen kunnen niet alleen fungeren als tussenstadium voor de eindreceptor mens, maar
kunnen ook zelf als eindreceptor beschouwd worden. Vooral in het kader van eventueel
graasbeheer op landschapsdijken is dit een relevante denkpiste.
Blootstellingsroutes
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Voor schapen die op de dijk grazen is ingestie van bodemdeeltjes de belangrijkste
blootstellingsroute. Daarnaast zijn ook opname via voedsel en drinkwater van belang .
Risico-drijvende stoffen
Alleen arseen is een risicodrijvende stof en dan nog enkel bij de maximum gemeten
concentraties (Rimax=1.34 ). Het gaat om een geringe overschrijding van de drempelwaarde
en de kans op nadelige gevolgen is dus zeer gering.
De opname van metalen door bepaalde plantensoorten zoals de wilg kan zeer hoog zijn. De
invloed hiervan op de opname door grazend vee is echter verwaarloosbaar, temeer omdat
de dieren er een gevarieerd dieet op nahouden.

9.6.2. AANBEVELINGEN
•

Bij de constructie van bufferdijken uit baggerslib van de Antwerpse haven dient het
gebruik van slibpartijen met sterk verhoogde concentraties aan metalen, PAK's en
minerale olie vermeden te worden. Door gebruik te maken van weinig verontreinigd
havenslib kan van bij de aanleg de opname door blootstelling aan bepaalde
verontreinigende stoffen in het slib laag gehouden worden .

•

De dijken dienen zo compact mogelijk aangelegd te worden omdat campactie de
opname van organische polluenten beperkt.

•

Er dient voldoende begroeiing voorzien te worden om verwaaiing en erosie van het
te
voorkomen.
Inhalatie
is
immers
een
belangrijke
bodemoppervlak
blootstellingsroute.

•

Het aanbrengen van een leeflaag met niet vervuilde grond op de dijk zou de
blootstelling enorm reduceren, omdat op deze wijze de belangrijkste blootstelling
(ingestie van bodemdeeltjes) vermeden wordt.

•

De proeven en modelleringen geven aan dat er zo goed als geen uitloging zal
plaatsvinden van metalen uit de dijk. Er wordt wel aangeraden om de monitoring van
het grondwater ter hoogte van de proefdijk verder uit te voeren , zodat dit met
veldgegevens kan bevestigd worden .

9.6.3. EINDCONCLUSIE
•

UIT DE CASE STUDY TE MAGERSHOEK IS GEBLEKEN DAT DEZE LANDSCHAPSDIJK GEEN
GEVOLGEN HEEFT VOOR MENS EN DIER BIJ RECREATIEF GEBRUIK
RESPECTIEVELIJK BEGRAZING (BINNEN DE VOOROPGESTELDE CRITERIA VAN DE RISICo-

NADELIGE

•

EVALUATIE-ZIE ERM(2003)).
DANKZIJ EEN GEVOELIGHEIDSANALYSE KUNNEN DE RISICO'S VAN DE AANLEG VAN
BAGGERDIJKEN IN DE HAVEN OOK GLOBAAL INGESCHAT WORDEN. DE RISICODRIJVENDE
STOFFEN DIE PRIORITAIR MOETEN OPGEVOLGD WORDEN, DE BELANGRIJKSTE
BLOOTSTELLINGSROUTES EN DE INVLOED VAN EEN AANTAL BELANGRIJKE
BODEMPARAMETERS WERDEN IN KAART GEBRACHT. INDIEN DE HIERUIT VOORTVLOEIENDE
AANBEVELINGEN IN ACHT GENOMEN WORDEN KUNNEN DE RISICO'S VOOR MENS EN DIER
ONDER CONTROLE WORDEN GEHOUDEN EN TOT VERWAARLOOSBAAR WORDEN HERLEID.
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DE BESLUITEN GELDEN NIET VOOR STERK VERONTREINIGD SLIB VAN SLACK-SPOTS IN DE
HAVEN. BLACK-SPOT SLIB KOMT NIET IN AANMERKING VOOR LANDSCHAPSBOUW.
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