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Samenvatting
Het belang van regenwormen voor de biomagnificatie van zware metalen in
terrestrische ecosystemen wordt algemeen aanvaard. Verschillen in regenwormbiomassa
tussen locaties worden echter meestal niet in rekening gebracht bij ecologische risicoevaluatie. Deze verschillen kunnen groot zijn, afhankelijk van de bodemeigenschappen en de
verontreinigingsgraad. In Hoofdstuk 1 worden de resultaten voorgesteld van onderzoek naar
de regenwormbiomassa en de kolonisatiesnelheid van baggerspeciestorten. De resultaten
werden vergeleken met observaties op de omliggende alluviale bodems. Vooral de
bodemtextuur en de “leeftijd” van het stortterrein bepaalden de regenwormbiomassa, terwijl
de graad van bodemverontreiniging minder invloed had. De hoogste regenwormbiomassa
werd gevonden op zandlemige stortterreinen die meer dan 40 jaar geleden aangelegd werden.
Resultaten van een intensieve monitoring van strooiselafbraaksnelheden en
bodemvormende processen na het bebossen van een kalkrijke baggergrond met een
geoxideerde toplaag worden voorgesteld in Hoofdstuk 2. De nutriëntenstatus van het
sedimentsubstraat bevordert de boomgroei en laat de snelle creatie van een bosaspect toe, wat
de integratie van het stortterrein in het landschap bevordert. De bodemprocessen resulteerden
in kleine verschillen tussen de toplaag en de diepere bodemlaag, waarbij hogere gehalten aan
organisch materiaal en Cd in de toplaag gemeten werden. Tot nog toe is gebleken dat de
boomsoort een geringe invloed heeft op de bodemprocessen. Relatief t.o.v. de nietgecontamineerde delen voorzien van een afdeklaag en t.o.v. algemene referentiegegevens
bleek dat de strooiselafbraak normaal was voor Gewone Es, en snel verliep voor Zomereik en
Gewone Esdoorn. Er werd voor geen enkele boomsoort strooiselaccumulatie geobserveerd. Er
werd eveneens aangetoond dat de gloeiverlies-methode gebruikt kan worden als een
betrouwbare methode voor het bepalen van het organisch deel van het strooisel als alternatief
voor de tijdrovende bepaling van het gehalte totaal organische koolstof. Niettegenstaande de
verontreinigingsgraad van de baggergrond, verliep de strooiselafbraak optimaal op het
landgeborgen sediment. Dit kan er op wijzen dat de bodemvruchtbaarheid en de hoge
gehalten aan carbonaten in de bodem de negatieve impact van de bodemverontreiniging
compenseren.

De

regenwormbiomassa

was

laag

niettegenstaande

de

hoge

bodemvruchtbaarheid, maar dit kan verklaard worden door de afwezigheid van endogeïsche
en anekische soorten met hogere lichaamsgewichten, en dit door hun tragere
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kolonisatievermogen. Een niet-gecontamineerde afdeklaag resulteerde in lagere Cdconcentraties in regenwormen, maar de concentraties waren toch hoger dan voor
referentiesituaties. We besluiten uit de resultaten dat een verontreinigde maar vruchtbare
bodem de snelle creatie van een bosaspect toelaat, gekenmerkt door een normale
strooiselafbraak met licht verhoogde concentraties aan zware metalen. Enkel langetermijnmetingen van dergelijke bebossingen laten toe om het actuele ecologische risico correct in te
schatten, maar 16 jaar na de aanleg van de baggergrond en 12 jaar na de bebossing werden
geen negatieve effecten vastgesteld.
In Hoofdstuk 3 worden de resultaten voorgesteld van de bodembemonsteringen
uitgevoerd op een weiland in de Merelbeekse Scheldemeersen onderhevig aan sedimentatie
bij

overstromingen.

Naast

het

bepalen

van

de

bodemeigenschappen

en

de

verontreinigingsgraad werd ook de regenwormbiomassa bepaald en vergeleken met
regenwormgegevens voor andere locaties in de Merelbeekse Scheldemeersen. Op basis van de
resultaten wordt er een bemonsteringsstrategie voor alluviale bodems onderhevig aan
sedimentatie bij overstromingen voorgesteld.
Baggergronden ontstaan spontaan als gevolg van de afzetting van sedimenten bij
overstromingen of door de aanleg van baggerstortterreinen, en worden gekenmerkt door
verontreiniging met zware metalen. In Hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de
problematiek van baggergronden vanuit het beheerstandpunt. Er wordt een samenvatting
gemaakt van het risico verbonden aan de verontreiniging en er wordt een overzicht gegeven
van de wenselijke en haalbare beheersopties en milderende maatregelen om het risico te
verminderen. Voor natuurgebieden waar er baggergronden voorkomen, is er nood aan
haalbare en duidelijke beheersobjectieven. Het is duidelijk dat baggergronden sterk
afwijkende eigenschappen hebben t.o.v. normale alluviale bodems en dus niet kunnen
voldoen aan de processen en habitats typisch voor alluviale bodems. Vanuit pragmatisch
oogpunt moet er gestreefd worden naar een beheer van verontreinigde baggergronden waarbij
hinder voor het functioneren van het grotere geheel vermeden wordt.
Landberging van verontreinigde baggerspecie is nog steeds een gangbare praktijk in
België, niettegenstaande de vergunningsvoorwaarden de laatste jaren sterk gewijzigd zijn.
Sinds 1997 wordt er een inventarisatie uitgevoerd van baggerspeciestorten uitgevoerd in het
Scheldebekken: er zijn gegevens beschikbaar voor de Boven- en Zeeschelde, de Leie en het
2

Afleidingskanaal, en het Kanaal Gent-Oostende. Oude en recente stortterreinen en
overstromingsgebieden werden bemonsterd, en de verontreinigingsgraad werd bepaald. Naast
deze gegevens over de bodemeigenschappen, werd er archiefonderzoek verricht naar
gegevens over baggerwerken, en werd er in Hoofdstuk 5 een analyse gemaakt van de
gebaggerde hoeveelheden in functie van de plaats en het tijdstip van de baggerwerken. Er
werden betrouwbare gegevens gevonden voor de periode sinds 1945. Voor de Bovenschelde
en de Leie werd besloten dat de gebaggerde hoeveelheden duidelijk stegen vanaf 1965 en een
maximum bereikten rond 1980, waarna er een duidelijke afname was. Ook de locaties van de
baggerwerken veranderden in de loop van de tijd, en deze wijziging werd gedeeltelijk
veroorzaakt door grote infrastructuurwerken op de rivieren en kanalen om scheepvaart tot
1350T mogelijk te maken (o.a. de aanleg van de Ringvaart). De resultaten van de
inventarisatie en de archiefgegevens worden gecombineerd ter ondersteuning van een eerste
aanzet tot een geïntegreerd sedimentbeheer in het Scheldebekken.

3

Summary

The importance of earthworms for heavy metal biomagnification in terrestrial
ecosystems is widely recognised. Differences in earthworm biomass between sites is mostly
not accounted for in ecological risk assessment. These differences may be large depending on
soil properties and pollution status. A survey of earthworm biomass and colonisation rate was
carried out on dredged sediment-derived soils (DSDS). In Chapter 1, results were compared
with observations for the surrounding alluvial plains. Mainly grain size distribution and time
since disposal determined earthworm biomass on DSDS, while soil pollution status of the
DSDS was of lesser importance. Highest earthworm biomass was observed on sandy loam
DSDS disposed at least 40 years ago.
Results of intensive monitoring of litter decomposition rates and soil forming
processes after afforestation of a calcareous upland dredged sediment landfill with an oxidised
topsoil are presented in Chapter 2. Nutrient status of the sediment substrate favours tree
growth and allows for rapid creation of a forest aspect and thus an integration in the
landscape. Soil processes on the landfill resulted in low differences between the topsoil and
the deeper soil layer, although higher soil organic matter and Cd concentrations in the topsoil
were observed. Sofar, tree species had a minor impact on soil processes. Relative to the
uncontaminated covered part of the site and to general references, litter decomposition was
found to be normal for Common Ash and fast for Sycamore Maple and Pedunculate Oak. No
litter accumulation was observed for any tree species. It was demonstrated that Loss-onignition can be employed as a reliable method for quantifying the organic part of the litter
layer instead of the time-consuming total organic carbon method. Despite the pollution status
of the dredged sediment landfill, the sediment substrate was favourable for litter
decomposition. This might indicate that the soil nutrition status and the high carbonate status
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overrule the negative impact of soil pollution with heavy metals and other pollutants.
Earthworm biomass was low relative to the site fertility, but this has to be explained by the
absence of endogeic and anecic species with a higher body mass, due to their slow
colonisation rate. An uncontaminated covering layer resulted in lower Cd concentrations in
earthworms, but concentrations were still higher than for references. We conclude from the
observations that polluted but fertile soils allow for a fast forest aspect creation and for regular
litter decomposition with normal or slightly elevated heavy metal concentrations. Only longterm observations of such new forests will lead to a correct site-specific assessment of the
actual ecological risks, but after 16 years of landfilling and 12 years of afforestation no
adverse effects were observed.
In Chapter 3, soil properties and soil pollution status of an overbank sedimentation
zone along the Upper Scheldt were determined in detail taking the topographical variability
into account. Earthworm biomass on the overbank sedimentation zone was compared with
data for other locations in the alluvial plain. Guidelines were proposed for soil sampling in
overbank sedimentation zones.
Sediment-derived soils (SDS) developed spontaneously as a consequence of overbank
sedimentation or are human-made as disposal site for dredged sediments, and were
characterised by heavy metal pollution. Soil properties of sediment-derived soils clearly
deviate from normal unaffected soils due to the pollution status and the high nutrient
concentrations. Besides the low probability of acute or chronic toxicity for plants and soil
organisms in direct contact with the polluted substrate, a large uncertainty is involved with the
risk assessment for secondary poisoning. In Chapter 4, we conclude that there is a clear need
for a frame of reference for nature management in polluted areas. For nature areas affected by
SDS, realistic and straightforward criteria for nature and environmental management
objectives are needed. Currently, a contradiction is found in legislation with stringent criteria
for construction of new dredged sediment landfills while overbank sedimentation of polluted
sediments in alluvial plains and constructed wetlands is considered to be a natural process
without further constraints. Spatial and management planning for alluvial plains must start
from the knowledge that pollution due to sediment dispersal might be present instead of
ignoring environmental issues in nature management. It is obvious that SDS are strongly
deviant from the normal alluvial soils and thus cannot match the processes and habitat linked
with alluvial soils. However, pragmatism leads to management of polluted SDS focusing on
5

avoiding hinder for the functioning of the whole area. As there are many obstacles for
expensive and drastic management options such as capping and excavation, our on-going
research focuses on the determination of the dynamics of soil forming processes on sedimentderived soils and the long-term consequences of less drastic risk-reducing management
options such as hydrological management.
Landfilling of polluted dredged river sediments is a current practice in Belgium. Since
1997 dredged sediment-derived soils are surveyed in the Scheldt basin: data are available for
the Upper and Sea Scheldt, the Leie, the Dender, the Durme and the Canal Ghent-Bruges.
Older and recent dredged sediment landfills and sedimentation zones were surveyed in the
alluvial plain and heavy metal contamination of these sites was determined. Besides the
dataset on soil properties of dredged sediment-derived soils, archives on dredging operations
were screened and dredged amounts were analysed as a function of location and period of the
operations. Reliable data were found for the period since 1945. For the Upper Scheldt and the
Leie, it was concluded that dredged amounts clearly increased since 1965 and peaked until
1980, and a distinct decline was observed afterwards. The location of the hot spots for
dredging also changed in time, partly due to large infrastructure works on rivers and canals to
allow for shipping traffic up to 2000 tons (e.g. the Ring Canal construction at Ghent). Both
the survey results and the archive data were combined in an integrated analysis of quality and
quantity of dredged materials. Consequences and recommendations for future dredging
strategies are discussed in Chapter 5.

6

Inleiding

Sinds er scheepvaart op de Vlaamse waterlopen plaatsvond, werden deze waterlopen
regelmatig gebaggerd. Het gebaggerde materiaal werd gebruikt om oude rivierarmen of
kleiputten op te vullen of om laaggelegen, 'waterzieke' terreinen op te hogen. Opgehoogde
terreinen hadden voor de landbouw een hogere gebruikswaarde: niet alleen was de specie een
vruchtbaar substraat, het hoger gelegen perceel was ook minder onderhevig aan hoge
waterstanden tijdens de winter. Hoofdzaak bij baggerwerken was evenwel het bevaarbaar
houden van de waterweg, waar de specie terecht kwam was van minder belang. De laatste
decennia echter werd vastgesteld dat het sediment van onze waterlopen de verontreiniging uit
het water vastlegt. Wanneer de baggerspecie aan land gebracht wordt, betekent dit een
verplaatsing van de verontreiniging. Baggerspecie, vroeger een nuttig en bruikbaar materiaal,
werd een afvalstof, dat op steeds minder plaatsen kon en kan gestort worden. Ook het
wettelijk kader voor het storten van baggerspecie werd en wordt steeds strenger. Het besef
groeide dat een stortplaats voor baggerspecie een permanente wijziging van het landschap met
zich meebracht, een wijziging die ook gevolgen heeft voor het milieu.
Veel oude baggergronden zijn ondertussen terug in gebruik genomen als akker- of
weiland, op andere terreinen ontwikkelden zich spontaan bossen en natte ruigtes of werden
bomen aangeplant. In het eerste geval kunnen er zich bepaalde toxicologische risico’s voor de
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voedselketen voordoen, maar ook de mogelijke polluentstromen in ecosystemen moeten
bestudeerd worden.
Een groot deel van de baggerwerken in onze waterlopen wordt tegenwoordig
uitgesteld of tot het hoogst noodzakelijke beperkt omdat er geen geschikte locaties
beschikbaar zijn om de baggerspecie te bergen. Vroeger was het vinden van een stortlocatie
minder tijdrovend, nu is het de beperkende factor geworden. Vanuit de huidige problematiek
leek het aangewezen om onderzoek te verrichten naar de omvang, de verontreinigingstoestand
en de impact op de omgeving van vroeger opgespoten terreinen. Sinds 1997 werkt het
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) aan een inventaris van baggergronden langs de
bevaarbare waterlopen. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van de Administratie Waterwegen
en Zeewezen (AWZ). De baggergronden worden gescreend door het nemen van bodem- en
bladstalen. Zo kan de verontreiniging en de biobeschikbaarheid per stortterrein bepaald
worden en kan het huidige landgebruik in het kader van de bestaande normen geëvalueerd
worden.
Binnen de context van dit project wordt er een eigen definitie voor het begrip
'baggergrond' gebruikt. Deze definitie laat toe een duidelijker beeld te geven van wat er
binnen dit project onderzocht wordt. Een baggergrond is een terrein dat met een laag sediment
afkomstig uit waterlopen werd opgehoogd. Dit sediment kan zowel hydraulisch als
mechanisch aan land gebracht zijn of werd spontaan door de rivier afgezet bij
overstromingen, en het materiaal bestaat hoofdzakelijk uit een minerale fractie. Na enig tijd
vertoont het aan land geborgen sediment eigenschappen vergelijkbaar met een bodem en
wordt het sediment onderhevig aan processen die leiden tot profielontwikkeling.
Baggergronden krijgen een nabestemming die niet wezenlijk met de aanwezigheid van de
waterloop en de bijhorende wegeninfrastructuur verbonden is. Materiaal afkomstig uit
rivieren dat gebruikt werd om dijken, trekwegen, bruggen of vergelijkbare infrastructuur aan
te leggen en dat zodoende nog tot het geheel van de waterweg behoort, wordt niet als
baggergrond gezien. Uit de definitie volgt ook dat opgevulde rivierarmen die na het opvullen
een andere functie gekregen hebben, eveneens als baggergrond beschouwd worden.
Een baggergrond leidt tot een terrestrische bodem, die evenwel aan waterverzadiging
onderhevig kan zijn. Specie die binnen eenzelfde waterloop verplaatst werd, of die naar
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andere

wateroppervlakten

getransporteerd

werd

(onderwaterberging

in

vijvers

of

onderwatercellen), wordt niet als baggergrond gezien.
Een baggergrond werd dus opgehoogd met onderhoudsbaggerspecie, afkomstig van
werken vereist om de bevaarbaarheid van waterlopen te garanderen, of ontstond door de
afzetting van sedimenten bij overstromingen. Bij grote ingrepen aan de waterloop (zoals een
rechttrekking of een verbreding) wordt ook heel wat puur bodemmateriaal verwijderd dat als
infrastructuurspecie omschreven wordt. Deze grote ingrepen kunnen opgedeeld worden in 2
groepen, nl. nieuwe uitgravingen en werken aan bestaande waterlopen. Bij nieuwe
uitgravingen, zoals bijv. het afsnijden van een rivierarm, wordt enkel puur bodemmateriaal
uitgegraven en dit materiaal wordt meestal landgeborgen door opspuitingen. Bij werken aan
bestaande waterlopen zoals bij de verbreding van een bestaande waterloop is de situatie
anders. Hier werd puur bodemmateriaal vermengd met het sediment en eventueel ook
alluviale afzettingen van de oude waterloop. In dit geval bevat de infrastructuurbaggerspecie
ook

een

hoeveelheid

'onderhoudsbaggerspecie'.

Het

onderscheid

tussen

onderhoudsbaggerwerken en infrastructuurwerken aan bestaande waterlopen wordt hierdoor
minder duidelijk.
We beschouwen dus zowel de spontaan gevormde overstromingssedimenten als de
door de mens aangelegde stortterreinen voor baggerspecie (zie schema). De eerste categorie
van bodems wordt gekenmerkt door een beperkte laagdikte van het sediment, een sterke,
positieve correlatie tussen verontreinigingsgraad en afstand tot de rivier, en een sterke
variabiliteit, en gevoeligheid voor overstromingen. De stortterreinen voor baggerspecie
kunnen opgesplitst worden in 2 duidelijke groepen, nl. enerzijds de recent aangelegde
terreinen vergund als monostortplaats, met een grote laagdikte (> 1 m opgehoogd) en dus een
hoge efficiëntie van het oppervlaktegebruik, en de aanwezigheid van een reeks beschermende
maatregelen, en anderzijds de oudere stortterreinen met een beperkte laagdikte, en meestal
gesitueerd in lagergelegen alluviale gebieden, beschermd als natuurgebied op het gewestplan.
Vooral de probleemstelling van de laatste categorie is eerder complex, aangezien deze
terreinen niet gekend zijn als stortterrein, en deze gebieden gebruikt worden als normale
bodems zonder rekening te houden met de verontreinigingsgraad.
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baggergronden
overstromingssedimenten

baggerstortterreinen

oude baggerstortterreinen

recente
monostortplaatsen

In dit rapport worden de resultaten voorgesteld van onderzoek naar de
ecosysteemeffecten van de bodemverontreiniging op baggergronden, meerbepaald de effecten
op de regenwormbiomassa (Hoofdstuk 1), en op de strooiselafbraak in een schermbos
(Hoofdstuk 2). In Hoofdstuk 3 werd een bodem onderhevig aan sedimentatie bij
overstromingen gedetailleerd bemonsterd. In Hoofdstuk 4 wordt het concept van het veilig
beheer van baggergronden geïntroduceerd. In Hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op het
belang van een geïntegreerd sedimentbeheer voor de bevaarbare waterlopen.
De onderzochte contaminanten zijn Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn en worden in de tekst als
‘zware metalen’ omschreven, terwijl het chemisch gezien om een groep van zware metalen en
metalloïden gaat.
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HOOFDSTUK 1. HET BELANG VAN DE
REGENWORMBIOMASSA OP
BAGGERSTORTTERREINEN EN VERONTREINIGDE
OVERSTROMINGSGEBIEDEN VOOR RISICOEVALUATIE EN BIOMAGNIFICATIE
1.1. Inleiding
Zware metalen kunnen in het voedselweb geraken via bodeminvertebraten op
baggerstortterreinen

en

overstromingsgebieden.

Regenwormen

vormen

de

grootste

terrestrische fauna-biomassa. In de transfer van polluenten naar andere trofische niveau’s
nemen zij een sleutelpositie in (Kreis et al., 1987, Granval en Aliaga, 1988). Er werd
vastgesteld dat regenwormen in verontreinigde uiterwaarden een hoge potentie voor Cdaccumulatie hebben (Hendriks et al., 1995). Regenwormen worden als zeer bruikbaar
beschouwd voor het evalueren van bodemverontreiniging met zware metalen (Menzie et al.,
1992) omdat de regenwormbiomassa (het gewicht aan regenwormen) en regenwormdensiteit
(het aantal regenwormen) gevoeliger zijn voor bodemverontreiniging dan andere
indicatorsoorten (Spurgeon et al., 1996). Het voorkomen en de densiteit van regenwormen
kan bepalend zijn voor het voorkomen van hogere organismen. Het voorkomen van Steenuil
(Athene noctua) in Vlaanderen kon voorspeld worden op basis van landschaps- en
bodemeigenschappen. Steenuil kwam het meest voor op plaatsen waar de bodem optimaal is
voor een hoge regenwormbiomassa (Van Nieuwenhuyse et al., 2001).
Zware metalen kunnen 2 belangrijke effecten hebben op ecosysteemniveau: (a)
accumulatie van bijv. Cd kan leiden tot het risico van secundaire vergiftiging, terwijl (b)
regenwormen reeds uit de bodem verdwijnen bij eerder lage Cu-concentraties wat op zijn
beurt weer voedselschaarste voor regenwormpredatoren kan veroorzaken (Abdul Rida, 1992;
Klok et al., 2000).
Een belangrijke factor voor zowel de opname van zware metalen als voor toxiciteit
(Ma et al., 1983), en voor regenwormdensiteit (Muys en Lust, 1992) is de bodem-pH. De pH
van het bodemmateriaal daalt tijdens de darmtransit bij de regenworm L. terrestris (Heine en
Larink, 1993). Brzóska en Moniuszko-Jakoniuk (1998) vonden een sterke interactie tussen Cd
en Ca in het voedsel, wat resulteerde in een lagere Cd-toxiciteit bij hoge Ca-innames.
Regenwormen zijn zeer gevoelig voor Cu (Ma, 1982; Ma et al., 1983), maar de Cu-
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accumulatie bij regenwormen is moeilijk te voorspellen (Edwards et al., 1998). Naast de pH
spelen ook andere bodemeigenschappen zoals het gehalte aan organisch materiaal (OM) en de
kationuitwisselingscapaciteit (cation exchange capacity, CEC) een belangrijke rol bij de
beschikbaarheid en de opname van zware metalen door de regenworm L. rubellus (Ma, 1982;
Ma et al., 1983). Beyer et al. (1990) veronderstelden dat de bodemzuurtegraad (pH 3.0-5.5)
op een baggersubstraat bij 4 baggerstortterreinen de oorzaak was voor de afwezigheid van
regenwormen, want op een ouder stortterrein met een hogere pH werden wel regenwormen
aangetroffen.
Modellering van de opname en accumulatie van zware metalen door regenwormen als
een biologisch referentiesysteem en een sleutelproces in de trofische transfer is een belangrijk
onderzoekstopic bij de risico-evaluatie op verontreinigde locaties (Abdul Rida, 1992; Beyer
en Stafford, 1993; Kooistra et al., 2001). In situ observatie van de biomassa en de
populatiedynamiek van regenwormen kan een middel zijn om langetermijn-effecten van
bodemverontreiniging te onderzoeken. Het belang van regenwormen voor biomagnificatie
van zware metalen in terrestrische ecosystemen wordt algemeen aanvaard. Grote verschillen
in de regenwormbiomassa worden aangetroffen in functie van bodemeigenschappen en
bodemverontreiniging, of door verschillen in snelheid van kolonisatie en rekolonisatie. Toch
wordt bij locatiespecifieke risico-evaluatie meestal geen rekening gehouden met de
regenwormbiomassa en wordt er dus een homogene regenwormbiomassa verondersteld.
Om

ecologische

risico-evaluatie

op

verontreinigde

baggerstortterreinen

en

overstromingsgebieden mogelijk te maken, wordt in dit hoofdstuk de regenwormbiomassa en
populatiedynamiek vergeleken met de omliggende relatief intacte alluviale gebieden. De
graad van bodemverontreiniging en verschillende eigenschappen van de baggerstortterreinen
(periode verstreken sinds de aanleg = leeftijd stort, verontreinigingsgraad, fysicochemische
eigenschappen) zullen in de analyse betrokken worden. De originaliteit van dit onderzoek ligt
in het feit dat de bestudeerde stortterreinen “nieuwe” bodems waren bij het opspuiten van
deze terreinen, en dat er verwacht kan worden dat deze terreinen traag gekoloniseerd zullen
worden door regenwormen. Daarentegen is het meeste onderzoek toegespitst op gebieden met
enkel oppervlakkige bodemverontreiniging, die geconcentreerd is in de bovenste paar cm van
het bodemprofiel. Dit is het geval voor bossen rond smelterijen (Bengtsson en Tranvik, 1989,
Martin en Bullock, 1994), overstromingsgebieden (Hendriks et al., 1995; Ma et al., 1997),
gebieden verontreinigd door landbouwactiviteiten (Ma, 1988; Filser et al., 1995; Didden,
2001), of door het gebruik van houtbehandelingsproducten (Yeates en Orchard, 1994). Al
deze voorbeelden hebben als gemeenschappelijk punt dat het ontwikkelde bodemprofiel vanaf
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de toplaag gradueel verontreinigd werd, waarbij de bestaande regenwormpopulatie
onderworpen werd aan een toenemende milieustress en logischerwijs bepaalde veranderingen
in de regenwormpopulatie plaats kunnen vinden. Op deze locaties in de bodemverontreiniging
relatief heterogeen en kunnen organismen overleven door het selectief vermijden van de
meest verontreinigde plaatsen (Eijsacker, 1987; Ma, 1988; Yeates en Orchard, 1994).
Bij de hier bestudeerde stortterreinen werd het verontreinigde bodemprofiel in één
keer over een grote diepte gerealiseerd (minstens > 80 cm in deze studie). Het gereduceerde
sediment werd hydraulisch op het terrein gepompt en is er de oorzaak van dat de
regenwormen

uit

de

oorspronkelijke

bodem

verdwenen

(Fig.

1.1).

Tijdens

de

bodemontwikkeling van de sedimentlaag is de ondergrond geen ‘proper’ refugium voor
regenwormen. Suter et al. (2000) benadrukken het belang van het selecteren van adequate
referentielocaties voor bodembiologisch onderzoek aangezien er meermaals hoge variaties in
densiteiten en biomassa van bodemorganismen vastgesteld werden. We zullen in dit
hoofdstuk gegevens over regenwormbiomassa en –densiteit relateren met ecologische en
verontreinigingsgegevens en deze data aanwenden voor een algemene ecologische risicoevaluatie.
Figuur

1.1.

Typisch

bodemprofiel

voor

een

overstromingsgebied

(SED),

een

baggerstortterrein (BAG), en een intacte alluviale bodem (ALL). BAG wordt gekenmerkt
door een dikkere laag verontreinigd materiaal (met sediment dat zich op grotere diepte nog
steeds in de oorspronkelijk gereduceerde toestand bevindt), terwijl SED een dunne,
verontreinigde laag aan de oppervlakte heeft.

SED

ALL

BAG

GEOXIDEERD

GEREDUCEERD

200 cm
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1.2. Materiaal en methoden
1.2.1. Studiegebied
Alle bemonsterde locaties in dit hoofdstuk bevinden zich langs de Schelde, de Leie en
het kanaal Gent-Brugge (Fig. 1.2). De studie werd uitgevoerd in 2 stappen. In een eerste,
verkennende stap werd de totale regenwormbiomassa en -densiteit en de relatieve distributie
over de ecologische categorieën vergeleken voor 3 relatief intacte alluviale bodems (ALL),
vier alluviale bodems verontreinigd door sedimentatie bij overstromingen (SED) en vijf
locaties op baggerstortterreinen (BAG) (Tabel 1.1, Tabel 1.2). De categorieën aangeduid met
de codes SED en BAG zijn dus beide baggergronden, waarbij de eerste categorie spontaan
ontstaan is door sedimentatie, en de tweede categorie door de mens aangelegd werd. De
locaties werden zo gekozen dat ze een paarsgewijze vergelijking toelieten van 2 bodemtypes
op relatief korte afstand van elkaar. In de tweede stap werd de invloed van bodemfysische
condities, verontreinigingsgraad en algemene eigenschappen op de regenwormbiomassa en –
densiteit van 19 stortterreinen (Tabel 1.3, Tabel 1.4) bepaald. Alle bemonsterde alluviale
bodems (ALL en SED) bevonden zich onder weiland, terwijl de bemonsterde
baggerstortterreinen gebruikt werden als weiland of voor bosbouw, of tot ruigtes
ontwikkelden.
Figuur 1.2. Het studiegebied met aanduiding van de bemonsterde locaties.
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Rivier

Leie

Bovenschelde

Bovenschelde

Leie

Leie

Bovenschelde

Locatie

BEL1

BVP1

SEPM

DMD1

GTH9

SEP3

weiland
weiland

ALL

weiland

SED

SED

ruigte met vlier

weiland

SED

BAG

weiland

weiland

SED

BAG

elzenaanplanting

weiland

ALL

BAG

wilgenverbossing

eikenaanplanting

ALL

BAG

wilgenverbossing

Landgebruik

BAG

type

Bodem-

31 (4)

36 (3)

19 (5)

42 (3)

25 (2)

15 (4)

35 (1)

32 (1)

26 (1)

28 (5)

33 (4)

5.1 (2.2)

10.7 (1.4)

1.8 (1)

8.7 (1.9)

10.9 (0.5)

10 (3.5)

13 (1.2)

13.8 (0.6)

6.1 (0.6)

3.9 (1.3)

8.5 (1.2)

8.1 (1.5)

%

%
39 (5)

TOC

klei

219 (54)

227 (40)

312 (181)

257 (37)

249 (54)

132 (28)

198 (14)

177 (20)

197 (21)

246 (95)

224 (88)

286 (56)

µS/cm

EC

7.2 (0.2)

7.3 (0.2)

7.9 (0.3)

7.4 (0.1)

6.5 (0.2)

7.4 (0.1)

6.7 (0.5)

7.5 (0.1)

6.9 (0.2)

7.5 (0)

5.7 (0.2)

7.6 (0.2)

pH-H2O

2.4 (0.4)

4.6 (1.1)

4.4 (1.9)

11.1 (1)

2.3 (0.4)

4.3 (0.8)

2.5 (0.4)

5.3 (0.9)

2.2 (0.8)

10.3 (1.3)

1.9 (0.3)

10.6 (4)

%

CaCO3

72.1 (5.9)

66.4 (3.6)

NA

63.5 (2.7)

53 (3.7)

72.4 (3.8)

57.8 (5.5)

64.5 (2.4)

63.6 (2)

63 (1.9)

67.2 (3.6)

61.1 (4.2)

%

DS bodem

48 (31)

30 (44)

215 (95)

45 (45)

374 (185)

35 (13)

119 (38)

139 (41)

485 (253)

166 (41)

164 (67)

165 (70)

N/m²

Densiteit

24.9 (9.4)

10.8 (15.2)

47.2 (18.7)

9.9 (11.8)

78.9 (44.8)

8.2 (2.9)

31.1 (10)

13.4 (5.5)

157.5 (141)

20.9 (8.6)

88.9 (26.7)

20.9 (8.6)

g/m²

Biomassa
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Tabel 1.1. Eigenschappen van de bemonsterde intacte alluviale bodems (ALL), de baggerstortterreinen (BAG) en de overstromingsgebieden
(SED). De regenwormdensiteit en -biomassa (gebaseerd op de gecombineerde methode van formolextractie en natte zeving) worden in de laatste
kolommen vermeld. Waarden tussen haakjes zijn standaarddeviaties voor 6 herhalingen

1.2.2. Bemonstering van regenwormen en bodem
De ecologische categorieën voor regenwormen kunnen zowel functioneel als evolutief
zijn (Bouché, 1972; Muys en Lust, 1992). Vanuit functioneel oogpunt kunnen 3 groepen
onderscheiden worden: de epigeïsche, endogeïsche en anekische regenwormen. De epigeïsche
regenwormen leven in compost en in het strooisel, en zijn aangepast aan deze levenswijze
door pigmentatie. Het strooisel vormt hun voedsel en de functie van deze groep is het
fragmenteren en verteren van het organisch materiaal. De endogeïsche regenwormen graven
horizontale gangen in de bodems die rijk zijn aan humus. Deze groep bestaat uit humuseters
die niet betrokken zijn in de strooiselafbraak, maar het is een belangrijke groep organismen
voor de bioturbatie van de bovenste 30 cm van de bodem. De anekische wormen graven
verticale gangen in de bodem en nemen hun voedsel aan het bodemoppervlak, vooral ‘s
nachts.
De regenwormbemonstering werd op alle locaties met 6 herhalingen uitgevoerd tussen
september en november 2001 (13 locaties), in april 2002 (2 locaties) en tussen september en
november 2002 (11 locaties) volgens de gecombineerde methode van Bouché en Aliaga
(1986). Bij het selecteren van de BAG-locaties werd er op toegezien dat er minstens 15 m
afstand was tot de rand van het terrein om de storende invloed van snelle migratie van
regenwormen te vermijden. Aangezien er op geen enkele locatie strooisel aangetroffen werd,
was een afzonderlijke bemonstering van de strooisellaag niet vereist. De eerste
regenwormfractie werd bekomen door het besproeien van de 2 aangrenzende rechthoeken (elk
0.5 m²) met een formoloplossing (2 keer 10 L van een 0.05% oplossing en 2 keer 10 L van
een 0.1% oplossing, telkens met een interval van 10 minuten tussen elke behandeling). De
tweede fractie werd bekomen na natte zeving van 20 dm³ bodem ( 0.1 m²) van elke subplot na
een voorbehandeling gedurende 48 h in een oplossing van 10 L water, 100 mL
natriumhexametafosfaat en 800 mL formol. De regenwormen van de formolbehandeling en de
natte zeving werden bewaard in een 37 % formoloplossing. Binnen een week na de
bemonstering werd de totale regenwormbiomassa en –densiteit bepaald na drogen gedurende
1 minuut op een filterpapier bij kamertemperatuur. De verzamelde regenwormen van alle
fracties werden gedetermineerd, geteld en gewogen. De berekening van de verse
regenwormbiomassa in g/m² gebeurde als volgt:
[( massa regenwormen in de bodem * 2) + (massa regenwormen bij natte zeving * 10)]
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Juvenielen, regenwormfragmenten en niet-identificeerbare species werden pro rata verdeeld.
Om de tijdrovende determinatie van regenwormen te beperken, werd de determinatie van een
aantal herhalingen uitgevoerd tot minstens 40 g vers gewicht (VG) aan stalen geïdentificeerd
werd. Voor locaties met minder vers materiaal werden alle deelstalen gedetermineerd. De
regenwormbiomassa per ecologische categorie (Bouché, 1972) werd vervolgens berekend.
Tabel 1.2. Concentraties aan elementen in de bemonsterde intacte alluviale bodems (ALL), de
baggerstortterreinen (BAG) en de overstromingsgebieden (SED). Cd, Cu Cr, Pb, Zn, P en S
zijn geëxtraheerd met aqua regia en worden uitgedrukt als mg/kg droge bodem. De waarden
tussen haakjes zijn standaarddeviaties voor 6 herhalingen
Locatie bodem-

BEL1

BVP1

SEPM

DMD1

GTH9

SEP3

Cd

Cr

Cu

Pb

Zn

P

S

type

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

DSDS

9.2 (2.7)

216 (31)

209 (30)

216 (36)

1558 (269)

5279 (988)

1905 (300)

ALL

1.6 (0.3)

88 (13)

47 (8)

122 (22)

276 (39)

1364 (215)

1337 (218)

DSDS

6.8 (0.9)

320 (16)

156 (53)

126 (21)

810 (178)

2870 (318)

1780 (382)

ALL

0.9 (0.1)

66 (3)

21 (2)

43 (5)

132 (11)

976 (40)

1092 (106)

DSDS

11.4 (2)

269 (33)

136 (12)

408 (35)

2053 (197)

2105 (165)

1692 (177)

OSZ

6.2 (0.5)

156 (11)

89 (12)

278 (29)

1112 (198)

1182 (126)

1530 (142)

DSDS

5.7 (2.6)

429 (232)

89 (39)

197 (59)

889 (413)

2034 (614)

1611 (405)

OSZ

1.4 (0.2)

83 (7)

120 (14)

518 (74)

352 (18)

1438 (167)

1409 (80)

DSDS

23 (2.2)

515 (43)

332 (29)

474 (36)

2742 (163)

5087 (334)

2116 (376)

OSZ

4 (3.4)

118 (82)

65 (53)

104 (83)

524 (433)

1306 (817)

629 (389)

OSZ

34.3 (12.2)

816 (309)

106 (21)

341 (103)

2042 (495)

3485 (969)

1603 (88)

ALL

0.7 (0.1)

69 (10)

20 (6)

80 (59)

149 (15)

1974 (789)

844 (228)

Na de eerste staalnames op de baggerstortterreinen (stap 1) werd er besloten dat de
aanvullende bodembemonstering en natte zeving niet resulteerde in bijkomende informatie
over

soortenrijkdom

of

ecologische

categorieën.

Enkel

een

kleine

winst

in
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regenwormbiomassa (maximaal 16%) werd bereikt door de extra bodemstaalname.
Bovendien is de bodembemonstering, het transport, de dispersie en de zeving van de stalen
een vrij tijdrovende procedure met een hoge milieu-kostprijs. Daarom werd de relatie tussen
bodemeigenschappen en regenwormpopulaties op baggerstortterreinen (stap 2) onderzocht op
basis van gegevens van formol-extracties. Gegevens voor formolextractie en natte zeving zijn
beschikbaar voor de locaties APV1 en APV8.
Vóór de regenwormbemonstering werden bodemstalen (0-20 cm horizont) voor
chemische analyses verzameld buiten het bemonsteringsvierkant. De methoden die gebruikt
werden voor de chemische bodemanalyses worden in Hoofdstuk 2 gedetailleerd beschreven.
Bodemgehalten aan Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, S, P en Zn zijn pseudo-totale aqua regia
geëxtraheerde gehalten, gemeten met ICP-AES na digestie in een microgolfoven. De
bodemfysische eigenschappen van de baggerstortterreinen werden geïnterpreteerd op basis
van metingen van de bodemdichtheid, de indringingsweerstand (IW) en de verzadigde
hydraulische conductiviteit (Ksat) en berekeningen van de rijpingsfactor. Op elk
baggerstortterrein werden 4 ringmonsters van 100 cm3 aan het bodemoppervlak genomen en
gebruikt voor de bepaling van de verzadigde hydraulische conductiviteit met een ICW
permeameter (Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Giesbeek, Nederland) en bodemdichtheid
(ISO 11272). Op 4 punten per baggerstortterrein werd de indringingsweerstand gemeten met
een Eijkelkamp penetrometer (Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Giesbeek, Nederland)
wanneer de bodem zich op veldcapaciteit bevond. Dit toestel laat toe waarden te registreren
met een interval van 1 cm tot op een diepte van 80 cm. Een conus met een opp. van 1 cm² en
een hoek van 60° werd hierbij gebruikt. De indringing in de grond gebeurde met een snelheid
van 20 ± 5 mm/s. Voor de meting van de indringingsweerstand werd de maximumwaarde
voor de 0-40 cm laag van de 4 herhalingen (metingen met een 1 cm interval) gebruikt als de
waarde voor de locatie. Voor dichtheid en permeabiliteit werd de gemiddelde resp.
mediaanwaarde van de 4 herhalingen gebruikt. Voor alle bodemstalen op baggerstortterreinen
werd de rijpingsfactor berekend volgens de formule geciteerd door de Haan et al. (1998).
Rijpingsfactor = [ A – p * (100 – L - H)]/ [L + b * H]

met:

A: percentage water (g/100 g DS), H: percentage organisch materiaal (g/100 g DS), L:
kleifractie (g/100 g DS), b: verhouding tussen de water-absorptiecapaciteit van het organisch
materiaal en de absorptiecapaciteit van klei (meestal b = 3) en p: vocht gebonden aan het
niet-colloïdaal materiaal (meestal p = 0.2 g/100 g niet-colloïdaal materiaal)
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Rivier/Kanaal

Zeeschelde

Leie

Kanaal Gent-Brugge

Zeeschelde

Bovenschelde

Zeeschelde

Bovenschelde

Bovenschelde

Kanaal Gent-Brugge

Leie

Bovenschelde

Leie

Bovenschelde

Leie

Zeeschelde

Bovenschelde

Leie

Leie

Bovenschelde

Locatie

APV8

DMD1

SDD3

KDG4

OSM4

APV1

BVP1

SEPM

RVD1

AKM2

LMM3

GTH2

LMM2

BEL1

KAMW

BVP5

GTH9

RAE2

ZWI3

verlaten akker

wilgenverbossing

ruigte met vlier

wilgenverbossing

weiland

wilgenverbossing

essenaanplanting

wilgenverbossing

essenaanplanting

essenaanplanting

wilgenverbossing

elzenaanplanting

wilgenverbossing

populierenaanplanting

weiland

weiland

populierenaanplanting

weiland

populierenaanplanting

Landgebruik

herfst 2002

lente 2002

herfst 2001

herfst 2002

herfst 2002

herfst 2001

herfst 2001

herfst 2002

herfst 2001

herfst 2002

herfst 2002

herfst 2001

herfst 2001

herfst 2001

herfst 2002

herfst 2002

lente 2002

herfst 2001

herfst 2001

Bemonstering

45 (2)

43 (2)

42 (3)

41 (2)

40 (3)

39 (5)

38 (3)

37 (1)

37 (1)

35 (3)

41 (2)

32 (1)

28 (5)

26 (2)

25 (4)

21 (7)

20 (3)

15 (4)

14 (2)

%

klei

69 (0.9)

62.7 (2.9)

63.5 (2.7)

66.1 (5.6)

57.7 (3.2)

NA

54.8 (3.9)

60.3 (6.8)

53.8 (3.1)

69.8 (4.7)

54.5 (2.5)

64.5 (2.4)

63 (1.9)

61.1 (10.8)

76 (1.6)

79.3 (6.9)

80.6 (2.9)

NA

81.9 (6.5)

%

175 (31)

3 (5)

32 (22)

113 (42)

89 (34)

125 (52)

145 (39)

110 (46)

381 (216)

148 (51)

53 (25)

117 (46)

156 (40)

154 (60)

48 (9)

55 (29)

97 (25)

28 (13)

244 (26)

N/m²

DS bodem Densiteit

27.2 (6.8)

0.4 (0.7)

7.3 (6.8)

10.8 (5.3)

33.1 (8.1)

15.7 (7.1)

9.8 (4.4)

8.5 (2.8)

33.5 (9.3)

19.2 (10.7)

11.3 (4.5)

11.4 (6.1)

20 (8.3)

59 (30)

48.1 (8.1)

32.7 (31.3)

118.5 (56.7)

7.6 (3.1)

128.0 (56.6)

g/m²

Biomassa

0.497

NA

0.963

0.278

0.614

0.586

1.062

0.461

0.728

0.716

0.569

0.421

1.006

1.110

0.487

2.268

2.587

1.633

1.800

g

L. rubellus

20

6

25

6

70

16

40

22

40

16

25

40

6

70

40

14

60

30

70

stort (jaar)

leeftijd

2.06

0.87

1.14

1.04

1.12

3.5

2.46

1.12

1.6

1.56

2.07

1.06

0.75

0.83

2.42

3.09

2.16

2.91

2.44

MPa

I.W.

962

743

882

995

850

800

896

989

899

1058

867

1013

1099

1193

1140

1296

1167

1287

1016

kg/m³

Bulkdensiteit

79

595

490

29

83

356

181

30

56

4

4

4

4

36

24

1529

213

5

10

cm/dag

Permeabiliteit

0.43

0.67

0.55

0.55

0.68

0.67

0.71

0.70

0.84

0.50

0.72

0.43

0.96

1.04

0.23

0.24

0.30

0.35

0.21

factor

Rijpings-
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Tabel 1.3. bodemfysische eigenschappen, regenwormdensiteit en -biomassa voor de baggerstortterreinen (BAG) waar regenwormen bemonsterd
werden. Regenwormdensiteit en -biomassa zijn enkel gebaseerd op formolextractie. Het hoogste geobserveerde lichaamsgewicht voor een adulte
L. rubellus wordt in de kolom ‘L. rubellus’ gegeven. De waarden tussen haakjes zijn standaarddeviaties voor 6 herhalingen (I.W. =
indringingsweerstand)

1.2.3. Gegevensverwerking en statistiek
Voor 2 herhalingen op de APV8 locatie was de regenwormbiomassa zeer laag door
recente boomvellingen die mogelijks bodemcompactie veroorzaakten. Voor de RVD1 locatie
waren er 2 herhalingen met afwijkende bodemeigenschappen in vergelijking met de andere 4
herhalingen. Voor deze 2 locaties werden de gegevens voor de afwijkende herhalingen niet
gebruikt voor verdere analyse.
De bodemeigenschappen en regenwormparameters voor de 3 bodemcategorieën (ALL,
SED en BAG) werden vergeleken met oneway ANOVA (Analysis of Variance) nadat de
gegroepeerde variabelen getest werden voor normaliteit en homoscedasticiteit. De variabelen
de gebruikt werden in de analyse zijn regenwormbiomassa (uitgedrukt als g VG/m² met VG =
vers gewicht) en -densiteit (uitgedrukt als N/m² met N = aantal), bodemverontreinigingsgraad
(Cr, Cu, Cd, Pb en Zn) en bodemeigenschappen (gravimetrisch droge stofgehalte (DS), totale
organische koolstof (TOC), pH, totaal S, totaal P, CaCO3, N, textuur). Gegevens voor CaCO3,
Cd, Cr, Zn, Cu werden log-getransformeerd vooraleer ANOVA uitgevoerd werd. Bijkomend
werd de zwaarste adulte L. rubellus per locatie gebruikt als meting van de
standplaatskwaliteit.
Om te testen welke factoren een impact hebben en om de grootte van die invloed te
bepalen, werd er een multivariaat regressiemodel gebouwd in 2 stappen. Eerst werd een
referentiemodel gemaakt met de factoren ‘bodemtextuur’ en ‘leeftijd stortterrein’ omdat deze
2 variabelen a priori als dominant beschouwd worden. De vraag was of er naast deze 2
dominante factoren in het basismodel andere factoren eveneens belangrijk waren. Voor deze
tweede stap werd eerst visueel gecontroleerd of er nog patronen waren bij de residuen van het
referentiemodel in functie van de bodemeigenschappen en de verontreinigingsgraad. Daarna
werd er via een stapsgewijze regressie gezocht naar de deelset van variabelen bij een
significantieniveau van 0.05. Voor dit model werd enkel het eindresultaat hier getoond.
Tijdens de bouw van het statistisch model werd vastgesteld dat de locaties RVD1 en RAE2
als uitbijters beschouwd werden. Biomassagegevens voor regenwormen werden gebruikt na
vierkantsworteltransformatie.
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1.3. Resultaten
1.3.1. Vergelijking tussen baggerstortterreinen en omliggende alluviale
bodems
De relatief intacte alluviale bodems (ALL), de baggerstortterreinen (BAG) en de
overstromingsgebieden (SED) verschilden niet significant in bodemtextuur (klei, leem, zand),
EC en organisch materiaal in de bodem (OM) (resultaten niet weergegeven). Het
gravimetrisch vochtgehalte was significant (p < 0.001) hoger voor SED, terwijl de waarden
voor BAG en ALL vergelijkbaar waren. De P-concentraties in BAG waren hoger dan in SED
en ALL (p < 0.001). De Pb-concentraties waren hoger in BAG en SED in vergelijking met
ALL (p < 0.001). Voor CaCO3 (p < 0.0001), Cd (p = 0.0009), Cu (p < 0.0001), Zn (p <
0.0001), Cr (p = 0.0003) en S (p < 0.0001), waren de concentraties in BAG significant hoger
dan voor SED, die op hun beurt significant hoger waren dan voor ALL. Voor
regenwormdensiteit werd enkel een significant verschil tussen ALL en SED (p = 0.032)
geobserveerd. Daarentegen waren de waarden voor de regenwormbiomassa voor ALL
significant hoger (p < 0.0001) dan voor BAG en SED. Algemeen kan gesteld worden dat de
bodemeigenschappen voor de 3 bodemcategorieën gelijkaardig zijn, maar de chemische
eigenschappen zijn duidelijk verschillend voor BAG en SED t.o.v. ALL.
De regenwormbiomassa voor de geselecteerde locatie-paren wordt in Fig. 1.3a
getoond. De biomassa is hoogst voor de intacte alluviale bodems, intermediair voor de
verontreinigde overstromingsgebieden en laag voor BAG. De standaarddeviatie (SD) voor de
6 herhalingen van de meeste locaties is vrij hoog. Wanneer de resultaten voor de
regenwormdensiteit bekeken worden (Fig. 1.3b), dan zijn de verschillen tussen de
bodemcategorieën minder duidelijk, maar de BAG worden meestal gekarakteriseerd door
lagere densiteiten.
De verdeling van de biomassa over de ecologische categorieën wordt in Fig. 1.4a
getoond. Het is vrij opvallend dat op de BAG de categorieën van de endogeïsche en anekische
regenwormen een zeer lage biomassa hebben of afwezig zijn. Relatief t.o.v. de intacte
alluviale bodems hebben de verontreinigde overstromingsgebieden een hogere endogeïsche
biomassa. Het hoogste genoteerde gewicht voor een adulte Lumbricus rubellus wordt in Fig.
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1.4b getoond. Voor BAG zijn de waarden voor het hoogst genoteerde gewicht duidelijk lager
dan voor de ALL of SED bodems.
Figuur 1.3. (a) Regenwormdensiteit (N/m²) en (b) biomassa (g/m²) voor de paarsgewijs
bemonsterde locaties (intacte alluviale bodems = ALL, baggerstortterreinen = BAG en
overstromingsgebieden = SED).
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1.3.2. Invloed van de leeftijd van het stortterrein en de bodemeigenschappen
op de regenwormbiomassa
De locaties RVD1 en RAE2 werden als uitbijters voor de regenwormbiomassa
beschouwd. RAE2 is een recent baggerstortterrein waar nauwelijks regenwormen
22

aangetroffen werden, terwijl RVD1 een stortterrein is dat reeds 25 jaar geleden aangelegd
werd met sterk verontreinigde baggerspecie, vooral dan voor wat betreft Cu en Zn (Tabel 1.4).
De RVD1-locatie werd duidelijk als een uitbijter beschouwd bij de principale
componentenanalyse (PCA) van de bodemgegevens van de baggerstortterreinen (resultaten
hier niet weergegeven). De hoogste regenwormbiomassa werd geobserveerd op de licht
verontreinigde APV8-locatie en SDD3-locatie (beide met een zandlemige textuur), en de
APV1-locatie met een zware kleitextuur (Tabel 1.3). Voor de APV8- en APV1-locaties
werden bodemstalen uitgegraven en nat gezeefd. De totale regenwormbiomassa was 152 g/m²
voor APV8 en 80 g/m² voor APV1. De hoogste biomassa op een alluviale bodem was 158
g/m².
Voor de BAG-categorie werd er een grote spreiding aan metaalconcentraties in de
bodem gevonden. De totale bodem concentraties van verschillende metalen waren sterk
gecorreleerd. Van de geselecteerde bodemfysische metingen en berekeningen bleek de
rijpingsfactor de sterkste scheiding tussen locaties mogelijk te maken. De laagste waarden
werden gevonden voor de zandlemige BAG, terwijl de zware klei-locaties opgesplitst werden
in locaties met waarden lager dan 0.7 (‘compleet uitgerijpt’ volgens de Haan et al. (1998)) en
waarden tussen 0.7 en 1.0 (‘bijna uitgerijpt’ volgens de Haan et al. (1998)). De waarden voor
dichtheid en indringingsweerstand waren het hoogst voor de zandlemige BAG. De
indringingsweerstand steeg sterk met de diepte. De gemiddelde waarden per locatie waren
vergelijkbaar met gegevens voor baggergronden in Illinois (Darmody en Marlin, 2002). De
gemeten indringingsweerstand was duidelijk lager dan de waarden die gemeten werden door
Muys (1993) voor gecompacteerde bosbodems waar een lagere regenwormbiomassa
geobserveerd werd. De Ksat-waarden voor de meeste locaties waren laag vergeleken met
gegevens voor wachtbekkens (Massman en Butchart, 2000) en voor baggerstortterreinen (Van
Driel en Nijssen, 1988). Enkel voor de locaties LMM2, BEL1, GTH9 en RAE2 met een
zware kleitextuur en de locaties KDG4 en SDD3 met een zandlemige textuur, waren de Ksatwaarden normaal tot hoog.
Wanneer het relatieve belang van de ecologische categorieën wordt getoond als functie
van de leeftijd van het stortterrein voor beide textuur-deeldatasets (Fig. 1.5), dan kan er
besloten worden dat epigeïsche regenwormen domineren gedurende de eerste 30 (zandlemige
bodems) of 40 (zware kleibodems) jaren. Voor AKM2 werd in één herhaling één zware L.
terrestris gevonden, wat sterk het resultaat voor de locatie beïnvloedt als L. terrestris
geklassificeerd wordt als een anekische soort. Meestal echter wordt deze soort als een epianekische soort beschouwd.
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Figuur 1.4. (a) Relatieve verdeling van de regenwormbiomassa over de ecologische
categorieën voor de paarsgewijs bemonsterde locaties en (b) hoogste gewicht voor een adulte
L. rubellus (intacte alluviale bodems = ALL, baggerstortterreinen = BAG en
overstromingsgebieden = SED). De beschrijvende gegevens voor de locaties worden in Tabel
1.1 en 1.2 gegeven.
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De hoogste negatieve correlatie werd gevonden tussen het gewicht van de zwaarste
adulte L. rubellus en het kleigehalte. Lineaire regressie leverde de vergelijking “hoogste
gewicht (L. rubellus)” = 2.63 – 0.051 * %klei (R² = 0.568, p = 0.0003).
Er werd een lineair model gebouwd voor de interpretatie van de biomassagegevens op
bagerstortterreinen in functie van de bodemeigenschappen. Op basis van de visuele
interpretatie van spreidingsdiagrammen werden bodemtextuur en de leeftijd van het
stortterrein geselecteerd als de determinerende factoren. Drie klassen werden gedefinieerd op
basis van de bodemtextuur en de rijpingsfactor: de gemiddelde biomassa was 13.2, 25.7 en
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68.5 g VG/m² voor resp. de compleet uitgerijpte zware kleibodems, de bijna uitgerijpte
kleibodems en de zandlemige bodems. Aangezien er geen significant verschil gevonden werd
tussen beide klassen met een zware kleitextuur, werd de dataset voor de baggerstortterreinen
opgesplitst in 2 nieuwe textuurklassen: de locaties met meer dan 30% zand werden
gegroepeerd als zandlemige locaties (DMD1, APV8, KDG4, SDD3, OSM4, RVD1), de
andere BAG-locaties werden als zware kleibodems gegroepeerd. De gegevens over de leeftijd
van de stortterreinen werd in 4 klassen ingedeeld: stortterreinen aangelegd (1) vóór 1950, (2)
tussen 1950 en 1970, (3) tussen 1970-1982 en (4) na 1982. De gemiddelde biomassa voor
deze klassen was (1) 68.5, (2) 24.2, (3) 14.5, (4) 23.3 g VG/m². Tijdens de statistische
modelbouw bleek echter dat deze klassen in 2 perioden geclusterd konden worden (klasse 1
vs. Klasse 2-3-4).
Figuur 1.5. Relatieve verdeling van de regenwormbiomassa over de ecologische categorieën
voor (a) de zandlemige baggerstortterreinen en (b) de baggerstortterreinen met een zware
kleitextuur. De beschrijvende gegevens voor de locaties worden in Tabel 1.3 en 1.4 gegeven.
De leeftijd van het stortterrein wordt in het kader vermeld.
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Tabel 1.4. Eigenschappen van de baggerstortterreinen (BAG) die geselecteerd worden voor
regenwormbemonstering. Cd, Cu Cr, Pb, Zn, P en S zijn geëxtraheerd met aqua regia en
worden uitgedrukt als mg/kg droge bodem, TOC, CaCO3 en EC worden procentueel
uitgedrukt. De waarden tussen haakjes zijn standaarddeviaties voor 6 herhalingen
CaCO3

TOC

EC

%

%

µS/cm

APV8

2.7 (1.1)

2.8 (0.4)

154 (17)

DMD1

4.3 (0.8)

10 (3.5)

132 (28)

SDD3

Locatie
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Cd

Cr

Cu

Pb

Zn

P

S

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

7.5 (0.2)

1.6 (0.5)

66 (18)

31 (9)

62 (10)

350 (67)

841 (146)

624 (187)

7.4 (0.1)

5.7 (2.6)

429 (232)

89 (39)

197 (59)

889 (413)

2034 (614)

1611 (405)

6 (1.5)

1.3 (0.6) 1447 (1519) 7.6 (0.2)

3.3 (1.2)

109 (36)

53 (22)

98 (45)

513 (285)

1242 (287)

1545 (2447)

KDG4

4.4 (2)

3.4 (1.6)

170 (73)

7.5 (0.2)

6.3 (5.5)

600 (474)

319 (221) 235 (115)

1321 (936)

4124 (2449)

1373 (904)

OSM4

5 (1.1)

10.7 (1.3)

193 (69)

7.6 (0.2)

4.9 (0.9)

378 (60)

226 (48)

457 (71)

1805 (348)

2592 (518)

1735 (148)

APV1

6.3 (0.7)

5.2 (0.8)

235 (19)

7.5 (0.1)

3.2 (0.2)

157 (28)

96 (7)

161 (5)

661 (30)

1536 (77)

849 (91)

BVP1

10.3 (1.3)

3.9 (1.3)

246 (95)

7.5 (0)

6.8 (0.9)

320 (16)

156 (53)

126 (21)

810 (178)

2870 (318)

1780 (382)

SEPM

5.3 (0.9)

13.8 (0.6)

177 (20)

7.5 (0.1)

11.4 (2)

269 (33)

136 (12)

408 (35)

2053 (197)

2105 (165)

1692 (177)

RVD1

2.7 (0.9)

11.4 (1.1) 1490 (894) 6.7 (0.3)

27.7 (0.7)

1100 (125)

661 (29) 1077 (143) 5686 (170)

7146 (286)

10300 (6492)

AKM2

8.3 (0.4)

5.4 (1.3)

198 (30)

7.2 (0.1)

13.6 (1)

242 (15)

138 (6)

224 (18)

1310 (105)

4328 (1429)

1253 (122)

LMM3

13 (1.8)

10.2 (1.3)

269 (36)

7.4 (0.1)

28.7 (1.7)

1933 (108)

229 (10)

405 (10)

2953 (114)

5724 (343)

2334 (91)

GTH2

9.4 (0.7)

8.2 (1.1)

359 (78)

7.2 (0.1)

12.4 (0.9)

227 (13)

133 (18)

283 (128)

1339 (108)

3849 (1077)

1452 (259)

LMM2

5.3 (0.6)

12.6 (1.1)

277 (23)

7.1 (0.1)

18.2 (3.2)

1121 (240)

159 (19)

347 (29)

2243 (275)

3891 (420)

2017 (129)

BEL1

10.6 (4)

8.1 (1.5)

286 (56)

7.6 (0.2)

9.2 (2.7)

216 (31)

209 (30)

216 (36)

1558 (269)

5279 (988)

1905 (300)

KAMW

4.9 (0.7)

10.3 (0.9)

361 (57)

7.4 (0.1)

4.3 (0.5)

422 (15)

210 (49)

336 (133)

1205 (69)

3145 (842)

1622 (199)

BVP5

11.5 (0.7)

6.6 (1.3)

286 (51)

7.5 (0)

13 (1.2)

498 (79)

129 (19)

138 (22)

1089 (184)

4310 (280)

1877 (188)

GTH9

11.1 (1)

8.7 (1.9)

257 (37)

7.4 (0.1)

23 (2.2)

515 (43)

332 (29)

474 (36)

2742 (163)

5087 (334)

2116 (376)

RAE2

9.2 (0.5)

6.3 (0.8) 1793 (437)

7 (0)

8.5 (0.7)

308 (48)

182 (15)

219 (19)

1641 (126)

4215 (343)

5052 (1434)

ZWI3

10.1 (0.2)

7.3 (0.6)

7.3 (0)

23.5 (0.7)

1487 (96)

119 (4)

576 (172)

2747 (95)

6123 (1300)

2023 (51)

238 (29)

pH-H2O

Het geselecteerde lineaire model voor de regenwormbiomassa op baggerstortterreinen
wordt in Tabel 1.5 gegeven. De biomassa wordt duidelijk hoofdzakelijk bepaald door de
leeftijd van het stortterrein en de bodemtextuur, met de laagste regenwormbiomassa voor
recente stortterreinen met een zware kleibodem, en de hoogste biomassa voor zandlemige
terreinen ouder dan 40 jaar. De negatieve invloed van de Cu-verontreiniging op de
regenwormbiomassa is zeer beperkt in vergelijking met de invloed van beide bovenvermelde
factoren en wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve invloed van hogere Pconcentraties zoals aangegeven wordt door het lineaire model (R² = 0.47, p = 0.001). In Fig.
1.6 wordt de lage relevantie van het toevoegen van de Cu-concentratie aan het basismodel
duidelijk gedemonstreerd. Geen enkele bodemchemische of bodemfysische variabele had een
bijkomende positieve invloed op het model.
Figuur 1.6. Relatie tussen de residuelen (“residuals”) van het basismodel [vierkantswortel
(regenwormbiomassa)

=

(leeftijd

stortterrein)

+

(textuurklasse)

+

(leeftijd

stortterrein:textuurklasse)] als afhankelijke variabele en Cu, P en Zn (mg/kg droge bodem) als
onafhankelijke variabelen.
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1.4. Discussie
1.4.1. Vergelijking tussen baggerstortterreinen en omliggende alluviale
bodems
In vergelijking met de beschikbare gegevens voor Vlaanderen (Muys en Lust, 1992;
Neirynck et al., 2000), en voor alluviale bodems in Nederland (Faber et al., 2000) werden
normale tot hoge regenwormbiomassa’s gevonden op verontreinigde overstromingsgebieden
en zandlemige baggerstortterreinen, en eerder lage biomassa’s werden geobserveerd voor de
stortterreinen met een zware kleitextuur. Muys en Lust (1992) rapporteerden waarden voor
bosbodems tussen minder dan 1 en 133 g VG/m². Neirynck et al. (2000) vonden op een
lemige zure bosbodem een minimum biomassa van < 1 g VG/m² en een maximum van 37 g
VG/m². De biomassa was sterk gerelateerd met de dominante boomsoort. Beide auteurs
gebruikten de gecombineerde methode van formol-extractie en natte zeving. Faber et al.
(2000) rapporteerde waarden voor uiterwaarden langs de Waal en Rijn uitgegraven voor
kleiwinning op basis van handgesorteerde bodemstalen. De biomassa aan regenwormen
varieerde tussen 52.7-84.5 g VG/m² voor de hogere delen, 2.9-26.1 g VG/m² voor de laagste
delen en 22.2-49.1 g VG/m² voor de referentie-locaties. Didden (2001) observeerde een
gemiddelde biomassa van 80.4 g VG/m² en een densiteit van 384 N/m² op graslanden (20
locaties) in Nederland, op basis van handgesorteerde bodemstalen.
Tabel 1.5. Coëfficiënten en beschrijvende parameters voor het lineair model dat de
regenwormbiomassa (g/m²) na vierkantsworteltransformatie beschrijft als functie van de
eigenschappen van de baggerstortterreinen. De waarde voor de factor “leeftijd stortterrein” is
0 als het stortterrein minder dan 50 jaar geleden aangelegd werd en 1 als het terrein reeds
meer dan 50 jaar bestaat. De waarde voor de factor “textuurklasse” is 0 als het zandgehalte <
30% en 1 als het zandgehalte > 30%. Cu en P worden uitgedrukt als mg/kg droge bodem
Waarde

Std. fout

t-waarde Pr(>|t|)

(Intercept)

2.7072

0.6047

4.4767

0.0000

textuurklasse

1.8407

0.4933

3.7318

0.0003

Leeftijd stortterrein

3.5382

0.5769

6.1334

0.0000

Interactieterm

2.4179

0.8831

2.7380

0.0074

Cu

-0.0040

-2.0085

0.0475

P

0.0004

3.2326

0.0017
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0.0020
0.0001

Gegevens van Yeates en Orchard (1994) suggereren dat regenwormen in oppervlakkig
gecontamineerde gebieden zich ook voeden met het minder verontreinigde bodemmateriaal
van dieper in het bodemprofiel. In de hoogst verontreinigde locaties het dichtst bij smelterijen
kon enkel de diepgravende soort Allolobophora calliginosa overleven (Bengtsson en Tranvik,
1989). In sterk gedegradeerde en verzuurde bosbodems in Vlaanderen konden enkel
epigeïsche regenwormen overleven (Muys & Lust, 1992). Spurgeon et al. (1996) bepaalde de
regenwormbiomassa en densiteit in een gradiënt in de omgeving van een smelterij. Er werden
geen regenwormen gevonden op locaties dichtst bij de smelterij waar er accumulatie van
strooisel vastgesteld werd. Enkel soorten van het geslacht Lumbricus konden overleven op de
intermediaire locaties en zowel Lumbricus species als endogeïsche species werden
aangetroffen verst weg van de smelterijen. Morgan en Morgan (1999) benadrukten het belang
van de verticale verdeling van metalen in het bodemprofiel voor de beschikbaarheid en
opname van zware metalen door regenwormen met verschillende ecologische niches met een
specifieke voedselvoorkeur. Het relatief hoge aandeel aan endogeïsche regenwormen op
verontreinigde overstromingsgebieden kan dus een gevolg zijn van de concentraties aan
zware metalen in de bovenste bodemhorizont. Voor de licht verontreinigde uiterwaarden (Cd
< 6.8 mg/kg droge bodem, Zn < 739 mg/kg droge bodem, Cu < 133 mg/kg droge bodem) van
de Waal (Nederland) werd besloten dat de verontreiniging minder belangrijk was voor de
soortensamenstelling en de diversiteit van de functionele invertebratenfauna (Ma et al., 1997).

1.4.2. Invloed van de leeftijd van het stortterrein en de bodemeigenschappen
op de regenwormbiomassa
De bodemeigenschappen van de baggerstortterreinen zijn, met uitzondering van de
verontreinigingsgraad, optimaal voor regenwormen: hoge OM-gehalten, mull-humusvormen,
hoge carbonaatgehalten en dus een optimale pH. De regenwormbiomassa kan niet zonder
meer gerelateerd worden aan de verontreiniging met zware metalen, aangezien de
baggerspecie ook aangereikt is met PCBs, PAHs en andere polluenten. Volgens het
normeringsstelsel

van

het

bodemsaneringsdecreet

(VLAREBO,

1996)

wordt

de

verontreiniging met zware metalen en meer bepaald met Cd, Cr en Zn hoger ingeschat dan
voor de andere polluenten (Vandecasteele et al., 2000). Regenwormen zijn zeer gevoelig voor
Cu-pollutie (Ma, 1982; Ma et al., 1983). Hogere bodemconcentraties aan Cu resulteren in een
langere periode vooraleer het subadulte en adulte stadium bereikt wordt, of zelfs in de
onmogelijkheid om het adulte stadium te bereiken (Ma, 1983; Spurgeon en Hopkin, 1996). In
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gebieden waar de bovenste bodemhorizont verontreinigd is met Cu, Cr en As door het gebruik
van houtbeschermingsmiddelen werd een lagere regenwormbiomassa aangetroffen bij hogere
Cu-concentraties. Er werden echter geen hogere lichaamsconcentraties aan Cu in
regenwormen gemeten, wat effecten voor de voedselketen uitsluit (Yeates en Orchard, 1994).
In optimale omstandigheden met voldoende voedsel en afwezigheid van predatie, vertoonden
populaties in bodems met 362 mg Cu/kg droge bodem negatieve groeisnelheden aangezien
het minimale lichaamsgewicht voor het bereiken van de volwassenheid nooit gehaald werd
(Ma, 1984). Klok en De Roos (1996) berekenden dat de kritische waarde voor het gevaar van
uitsterven van populaties van L. rubellus 200-300 mg Cu/kg droge grond was. Stress als
gevolg van sublethale concentraties resulteerde bij regenwormen in een verminderde
metaaldetoxificatie (Hönsi et al., 2003), een verminderde coconproductie (Siekierska en
Urbanska-Jasik, 2002) of het niet bereiken van de volwassenheid (Ma, 1984). Filser et al.
(1995) concludeerden uit een literatuurstudie dat hogere gehalten aan OM de toxiciteit van Cu
sterk vermindert. Onze resultaten gaven niet aan dat er een grote invloed was van de Cuconcentraties op de regenwormbiomassa, zelfs voor de meest verontreinigde locatie (RVD1, >
600 mg Cu/kg droge bodem). De interpretatie van deze observatie is niet gemakkelijk of
éénduidig. De baggerstortterreinen kunnen mogelijks gekarakteriseerd worden door een lage
biobeschikbaarheid voor Cu. Anderzijds kunnen de kolonisatiesnelheid of bepaalde
fysicochemische eigenschappen meer limiterend zijn voor de regenwormbiomassa dan de
verontreinigingsgraad. Baggerstortterreinen worden eerder snel gekoloniseerd door epigeïsche
regenwormen, aangezien zelfs op locaties die gedurende de winter en een groot deel van de
lente onder water staan (zoals BVP5, GTH2, SEP3) regenwormen gevonden werden. In
tegenstelling tot de snelle initiële kolonisatie duurt het vrij lang (minstens 40 jaar) om een
biomassa hoger dan 30 g VG/m² te bereiken.
Het bodemprofiel van baggerstortterreinen wijkt af van normale bodemprofielen door
het hogere gehalte OM doorheen het volledige profiel in tegenstelling tot de alluviale bodems
waar het OM in de bovenste centimeters geconcentreerd is. Op baggerstortterreinen werd de
regenwormpopulatie gedomineerd door epigeïsche soorten, vooral door L. rubellus. De
verontreinigingsgraad van de bodem verhinderde niet dat de cocons juveniel werden en de
juveniele regenwormen uiteindelijk adult werden. De afwezigheid van endogeïsche en
anekische regenwormen op recente baggerstortterreinen kan mogelijks een gevolg zijn van
zowel ecologische stress als van de kolonisatiestrategie. Beide ecologische categorieën
hebben een trage kolonisatiesnelheid (K-strategie). Endogeïsche wormen voeden zich met
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grote hoeveelheden bodemmateriaal en hebben dus een intenser contact (een hogere
blootstelling) t.o.v. de bodemverontreiniging. Zowel de verontreiniging als de lagere
zuurstofbeschikbaarheid in het bodemprofiel kunnen de reden zijn voor de afwezigheid van
beide ecologische categorieën van wormen. Regenwormen spelen een belangrijke rol in de
afbraak van OM en de menging van het OM met de minerale bodem (Ma, 1984; Edwards en
Fletcher, 1988). De trage kolonisatie en de door andere auteurs gerapporteerde negatieve
effecten van bodemverontreiniging op bodemorganismen kunnen resulteren in een vertraagde
afbraak van het OM (Yeates en Orchard, 1994).

1.4.3. Ecologische risico-evaluatie
Bij de ecologische risico-evaluatie gebaseerd op voedselketens voor soorten die in de
alluviale gebieden voorkomen, zullen regenwormen een belangrijke rol spelen aangezien zij
tot 80% van de biomassa aan bodemfauna kunnen uitmaken. Een algemene trend is dat
zandlemige bodems vrij optimaal zijn voor regenwormen, terwijl zware kleibodems minder
geschikt zijn. Algemeen kan er gesteld worden dat in vergelijking met de omliggende
alluviale bodems, de regenwormbiomassa 4 keer lager ligt op baggerstortterreinen met een
zware kleitextuur. De totale biomassa kan echter een vertekend beeld geven, omdat niet alle
ecologische categorieën even sterk aan predatie onderhevig zijn. Epigeïsche regenwormen
leven aan het bodemoppervlak, endogeïsche regenwormen blijven vooral in de bodem, terwijl
anekische regenwormen enkel ‘s nachts aan het bodemoppervlak verschijnen.
Vooral Cd is een belangrijke polluent voor transfer doorheen de voedselketen, terwijl
Cu de meest bepalende polluent is voor de overleving van regenwormen. Dit betekent dat in
bodems met een lage Cu-verontreiniging en een hoge Cd-verontreiniging er een groter risico
is aangezien meer regenwormen met hoger Cd-lichaamsconcentraties beschikbaar zijn voor
predatie, terwijl in het tegenovergestelde geval er minder regenwormen kunnen overleven. De
resultaten van deze studie geven daarnaast ook aan dat de kolonisatiesnelheid van een
verontreinigde locatie eveneens een belangrijke factor is in de risico-evaluatie van
baggerstortterreinen. Risico-evaluatiemodellen concentreren zich meestal op de opname en
transfer van zware metalen door regenwormen. Vooraleer echter een geschikt model voor een
bepaald gebied geselecteerd wordt, moet er nagegaan worden of er verschillen in
regenwormbiomassa zijn als gevolg van verschillen in bodemeigenschappen. Als er geen
grote verschillen zijn tussen de referentiesituatie (in dit geval ALL) en de verontreinigde
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locatie, dan kan een model gebruikt worden zonder correctie voor biomassaverschillen of
m.a.w. kan een gelijke biomassa op alle locaties worden vooropgesteld. Wanneer er echter
duidelijk verschillen zijn in regenwormbiomassa tussen de referentielocatie en het
verontreinigde gebied, dan is de voedselbeschikbaarheid onderhevig aan ruimtelijke
variabiliteit. Ruimtelijke patronen in voedselbeschikbaarheid moeten dan geïntegreerd
worden in de ecologische risico-evaluatie, net zoals dit moet gebeuren voor ruimtelijke
patronen van de bodemverontreiniging (Kooistra et al., 2001) en voor verschillen in het
voedingspatroon van de predatoren (Heikens et al., 2001).
Secundaire vergiftiging kan resulteren in veranderingen op hogere organisatieniveau’s
van het biologisch systeem. Een indirect effect van bodemverontreiniging is een mogelijk
voedseltekort bij hogere schakels in de voedselketens (Hörnfeldt en Nyholm, 1996; Klok et
al., 2000) of een gewijzigd, minder optimaal dieet (Van den Brink et al., 2003). Secundaire
vergiftiging is sterk afhankelijk van de configuratie van het verontreinigd gebied en de
ecologie van de predator (Menzie et al., 1992).

1.5. Besluit
We hebben ons in dit hoofdstuk geconcentreerd op het actuele risico van
biomagnificatie van zware metalen doorheen het voedselweb aan de hand van
biomassagegevens voor regenwormen op baggerstortterreinen in vergelijking met de
omliggende alluviale bodems. Algemeen kan er besloten worden dat in vergelijking met de
omliggende bodems, de regenwormbiomassa 4 keer lager ligt op baggerstortterreinen met een
zware kleitextuur en vergelijkbaar is voor baggerstortterreinen met een zandlemige textuur.
Het risico voor secundaire vergiftiging op de meer verontreinigde baggerstortterreinen met
een

zware

kleitextuur

wordt

dus

gedeeltelijk

gecompenseerd

door

de

lagere

regenwormbiomassa. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat niet alle ecologische
categorieën evenveel aan predatie onderhevig zijn. Endogeïsche regenwormen blijven meestal
in de bodem, terwijl anekische regenwormen enkel ‘s nachts zich aan het bodemoppervlak
bevinden. Enkel langetermijn-observaties zullen toelaten om eventuele negatieve effecten van
een lagere regenwormactiviteit op strooiselafbraak en bodemvormende processen te bepalen.
Er werd vastgesteld dat recente baggerstortterreinen vrij snel gekoloniseerd werden
door epigeïsche regenwormen, maar daarentegen werden grote regenwormbiomassa’s enkel
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geobserveerd op locaties van meer dan 50 jaar oud. In vergelijking met verontreinigde
overstromingsgebieden

was

de

impact

van

het

storten

van

baggerspecie

op

regenwormpopulaties groot, vooral omdat het meer dan 40 jaar duurt voor alle ecologische
categorieën de stortterreinen gekoloniseerd hebben. Er werd een duidelijk verschil
geobserveerd tussen stortterreinen met een zware kleitextuur en terreinen met een zandlemige
textuur, met een duidelijk hogere biomassa op zandlemige baggerstortterreinen.
Voor L. rubellus werd er een duidelijke relatie gevonden tussen het hoogste adulte
lichaamsgewicht en het kleipercentage van de baggerstortterreinen. Het hoogste adulte
lichaamsgewicht is dus een potentiële indicator voor de standplaatskwaliteit. Vooral de
periode sinds de aanleg van het stortterrein en de textuur bepaalden de regenwormbiomassa,
terwijl de vrij hoge bodemconcentraties aan zware metalen nauwelijks dit belangrijke
populatiekenmerk beïnvloedden. Hoge bodemconcentraties aan Cu verminderden dus niet het
risico voor Cd-biomagnificatie door een verminderde regenwormbiomassa. Voor toekomstig
ecotoxicologisch veldonderzoek raden we aan om een breed gamma aan bodemfysische en –
chemische bodemmetingen te overwegen.
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HOOFDSTUK 2. BODEMEVOLUTIE EN
STROOISELAFBRAAK IN EEN BOSAANPLANTING
OP EEN VERONTREINIGDE BAGGERGROND
2.1. Inleiding
2.1.1. Bebossing van baggergronden
Bebossing van kalkrijke verontreinigde baggergronden heeft verschillende voordelen
voor het milieu zoals bodemstabilisatie en visuele buffering. Onderzoek spitste zich initieel
toe op pionierboomsoorten (wilgen en populieren), vooral voor biomassaproductie,
fytoextractie en fytoremediatie (Vervaeke et al., 2001). Zowel wilgen als populieren
vertoonden verhoogde Cd- en Zn-concentraties in de bladeren relatief t.o.v. nietverontreinigde sites (Vandecasteele et al., 2002b; Mertens et al., 2001). Bij bebossing of
verontreinigde baggergronden rijzen vragen omtrent de verspreiding van metalen en hoe de
negatieve effecten geminimaliseerd kunnen worden door een gepast beheer. Een geschikte
boomsoortenkeuze is zeer belangrijk voor het controleren van de opname van metalen in de
bladeren (Vandecasteele et al., 2002a).
Eerder dan te proberen de bodem te reinigen door fytoextractie, wordt bij bebossing
getracht de kringloop van metalen in het ecosysteem te controleren en te reduceren. Vroeger
onderzoek op een baggergrond langs de Leie toonde excellente boomgroei aan en normale
bladconcentraties aan metalen voor Gewone Es (Fraxinus excelsior), Zomereik (Quercus
robur L.) en Gewone Esdoorn (Acer pseudoplatanus L.), terwijl zware metaalconcentraties in
de strooisellaag bij deze soorten licht verhoogd waren (Vandecasteele et al., 2002a). Deze
resultaten toonden duidelijk aan dat het beplanten van verontreinigde baggergronden mogelijk
is, dit in tegenstelling tot andere verontreinigde sites of stortterreinen waar een vegetatie
slechts met veel moeite gerealiseerd kon worden (Bleeker et al., 2002; Ye et al., 2002).

2.1.2. Strooiselafbraak
De strooisellaag functioneert als een ‘sink’ voor contaminanten en bepaalt hun lot. In
bosecosystemen is de strooisellaag bijvoorbeeld zeer belangrijk voor de kringloop en de
degradatie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen, zowel voor depositie als voor
degradatie (Howsam et al., 2001). Indicaties omtrent het functioneren van een bosecosysteem
kan gebaseerd zijn op de evaluatie van kritische stappen of schakels in de kringloop van
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nutriënten en metalen. Strooiselafbraak is het resultaat van een interactie tussen
bodeminvertebraten, bacteriën en fungi, en wordt sterk beïnvloed door abiotische factoren. De
strooisellaag en vooral de strooiselafbraaksnelheid kan beschouwd worden als een belangrijke
indicator voor negatieve effecten op lange termijn van verontreiniging met metalen (Martin et
al., 1982; Martin en Bullock, 1994, Laskowski et al., 1995).
Beyer et al. (1990) besloten dat op zure baggergronden uitloging de beschikbaarheid
van metalen t.o.v. de voedselketen bepaalt, terwijl op kalkrijke baggergronden de accumulatie
van metalen in de strooisellaag de bepalende factor is. In gebieden die atmosferische depositie
van smelterijen ontvangen, zijn de strooisellaag en de humus de belangrijkste ‘sinks’ voor
metalen (Bengtsson en Tranvik, 1989). Onder deze specifieke omstandigheden van
atmosferische depositie vergeleken Martin en Bullock (1994) gecontamineerde met nietgecontamineerde loofbossen en vonden dat regenwormen, duizendpoten en pissebedden
significant minder abundant waren vergeleken met niet-gecontamineerde bossen. Hoge Cden Zn-concentraties werden aangetroffen in regenwormen, pissebedden en slakken. De sterke
strooiselaccumulatie werd toegeschreven aan interferenties met het natuurlijk afbraakproces
veroorzaakt door de hoge Cd- en Zn-waarden. De effecten van metalen in de strooisellaag op
invertebraten bleek groter te zijn dan op micro-organismen: de NOEC (no observed effect
concentratie) en EC50 (mediane effect-concentratie) waarden voor pissebedden (van Straalen
en Denneman, 1989; Drobne en Hopkin, 1995) waren duidelijk lager dan voor de basale
respiratiesnelheden (Niklínska et al., 1998).

2.1.3. Doelstellingen
Strooiselaccumulatie op baggergronden kan resulteren in bodemverzuring en kan
eventueel een verhoogde beschikbaarheid van metalen veroorzaken. De variatie in de snelheid
van strooiselafbraak binnen een klimatologisch homogene regio wordt hoofdzakelijk
verklaard door de strooiseleigenschappen en dus door de boomsoort (Muys en Lust, 1992;
Muys, 1995). Hieruit volgt dat er verwacht kan worden dat de strooiselafbraakcapaciteit op
een verontreinigde bodem bepaald wordt door de boomsoort. De boomsoortenkeuze is
belangrijk voor de ontwikkeling van een veilige bebossingstrategie voor baggergronden
vanuit milieu-oogpunt. In dit hoofdstuk stellen we de resultaten voor van een intensieve
monitoring van strooiselafbraaksnelheden en bodemvormende processen na de bebossing van
een kalkrijke baggergrond met een geoxideerde toplaag. De strooiselafbraaksnelheden voor 3
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boomsoorten met verschillende strooiseleigenschappen werden vergeleken: Gewone Es
(snelle afbraak), Gewone Esdoorn (tussenliggende afbraaksnelheid) en Zomereik (trage
afbraak). Het gebruik van een niet-gecontamineerde afdeklaag werd geëvalueerd op basis van
de kwaliteit van de strooisellaag en lichaamsconcentraties aan metalen bij regenwormen.
Deze resultaten worden gebruikt om het concept van de gecontroleerde bebossing van
verontreinigde baggergronden verder te verfijnen.

2.2. Materiaal en methoden
2.2.1. Studiegebied
Het stortterrein in Meigem is gesitueerd op de linkeroever van het Afleidingskanaal
van de Leie in Deinze (Fig. 2.1). Het terrein werd aangelegd voor het bergen van
onderhoudsbaggerspecie, waarbij het oorspronkelijke bodemmateriaal gebruikt werd om de
dijken te construeren. In 1985 werd de site 2 m opgehoogd met baggerspecie afkomstig van
de intersectie van de Leie en het Afleidingskanaal in Deinze. In de lente van 1987 werd het
terrein, conform het bestek, afgedekt met een dunne niet-gecontamineerde laag (40 cm) door
het naar binnen duwen van de dijken rond het stortterrein. Het centrale deel van het terrein
was echter nog steeds zeer drassig in november 1987, en hier werd er geen afdeklaag
gerealiseerd (De Vos, 1989). Zelfs bij de aanplanting van het bos in 1990-1992 was de
draagkracht van het centrale deel nog steeds beperkt. De volledige site werd bebost met
hoofdzakelijk Zomereik, Gewone Esdoorn, Gewone Es en hybride populieren (Populus
trichocarpa x deltoides klonen) in een regelmatig patroon van blokken (30 x 30 m) deels in de
afgedekte, en deels in de niet-afgedekte zone (Fig. 2.2). Het terrein is ingedeeld in grotere
eenheden van 6 blokken door lanen die met populier beplant zijn. Tien jaar na de aanplanting
werd de bodem (december 2001), de strooisellaag (van december 2001 tot december 2002) en
de regenwormenpopulatie (april 2002) bemonsterd.
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Figuur 2.1. Situering van de proefsite in Meigem.

2.2.2. Bodem- en strooiselbemonstering
Bodemprocessen werden gemonitord in 16 niet-afgedekte blokken (= blokken in het
centrale deel zonder afdeklaag) onder verschillende boomsoorten (Zomereik: 2 blokken,
Gewone Esdoorn: 5 blokken, Gewone Es: 5 blokken, hybride populier: 3 blokken, nietbeboste referentie: 1 blok). In elk blok werd de bodem bemonsterd in december 2001 voor
een gedetailleerde vergelijking van de toplaag met de diepere bodemlaag (Tabel 2.1). Vijf
punten werden willekeurig geselecteerd in elk blok en bemonsterd op 2 dieptes: 0-15 cm en
15-30 cm (75 stalen voor elke diepte). Elk staal was een mengstaal van 5 deelstalen die
binnen een cirkel van 1 m diameter rond het bemonsterde punt verzameld werden.
De bodem van de afgedekte blokken (de delen van het stortterrein waar een afdeklaag
gerealiseerd werd) werd bemonsterd voor een algemene karakterisering volgens de zelfde
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7
7
2
2

Bodemeigenschappen 15-30 cm

Strooiselafbraak

strooiselkwaliteit

Zware metalen in regenwormen

Regenwormbiomassa

Eik

6

5

19

19

3

9

9

niet-afgedekt afgedekt overgang

Bodemeigenschappen 0-15 cm

Bodemsubstraat

Boomsoort

10

5

25

25

25

10

6

2

7

7

2

3

3

niet-afgedekt afgedekt overgang

Esdoorn

Voor strooiselmassa en –kwaliteit wordt het aantal stalen per bemonsteringsperiode getoond

6

15

23

23

niet-afgedekt

Es

12

15

niet-afgedekt

Populier

6

5

5

niet-afgedekt

Blanco

Tabel 2.1. de bemonsterde compartimenten op de site in Meigem met indicatie van het aantal herhalingen en de verdeling over de boomsoorten.

methodologie als beschreven voor de toplaag van de niet-afgedekte blokken (Tabel 2.1). De
bodembemonstering liet toe om een duidelijke classificatie van de toplaag uit te voeren voor
alle bemonsterde punten in 3 klassen: een sediment-toplaag, een afdek-toplaag en een
overgangsfase tussen beide voorgaande types.
De strooisellaag werd bemonsterd onder Esdoorn, Eik en Es voor het bepalen van de
afbraaksnelheden. De gebruikte methode meet de geaccumuleerde strooiselhoeveelheden in
het veld op vierkanten met een 0.5x0.5 m oppervlakte op verschillende tijdstippen tijdens de
strooiselafbraak (Van der Drift, 1963). Deze methode meet de huidige situatie, die ook
beïnvloed wordt door de vorige jaren, vooral voor bomen met een trage afbraaksnelheid. Voor
Zomereik en Gewone Esdoorn werd de strooiselafbraak gemonitord in zowel afgedekte als
niet-afgedekte blokken. Dit laat de vergelijking van afbraaksnelheden tussen een nietverontreinigde toplaag (afgedekte blokken) en een verontreinigde sediment-toplaag (blokken
zonder een afdeklaag) toe. Voor Gewone Es onderzochten we de strooiselafbraaksnelheid
enkel op de niet-afgedekte blokken. Voor elk blok werd de strooisellaag bemonsterd op 5
punten op een oppervlakte van 0.5 x 0.5 m. De stalen werden gesorteerd en enkel het
bladstrooisel werd weerhouden: twijgen, schors en ander niet-bladmateriaal werd geweerd uit
de stalen. De stalen van de strooisellaag werden op het veld gewogen. In het labo werden de
stalen gedroogd in een geventileerde oven bij 40° C voor het bepalen van het drooggewicht.
De strooisellaag onder Eik en Esdoorn werd de eerste keer bemonsterd in december
2001 (Tabel 2.1), en de bemonsterde punten werden gemarkeerd met een kleine stok. De
bemonsteringen van de strooisellaag werden om de 2 maand herhaald tot december 2002,
waarbij elke nieuwe bemonstering 1 m in noordelijke richting t.o.v. de vorige bemonstering
uitgevoerd werd. Aangezien het experiment een veldproef is, lieten we toe dat er vers
strooisel op de bestaande strooisellaag viel. De strooisellaag onder Es werd bemonsterd met
een interval van 2 maand tussen februari en augustus, en maandelijks tussen augustus en
december 2002. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de strooisellaag onder Es voor
december 2001.
Contaminatie van de strooisellaag met bodemdeeltjes als gevolg van regenval en
bioturbatie door invertebraten kan gedeeltelijk het gewichtsverlies van de strooisellaag
verbergen. Daarom nemen we enkel de organische fractie van de strooisellaag in
beschouwing, gemeten met 2 methoden: gloeiverlies (LOI) en totale organische koolstof
(TOC).
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Figuur 2.2. Schematisch overzicht van de proefsite met (a) de blokken met een afdeklaag en
(b) de boomsoorten op de bemonsterde blokken.

2.2.3. Staalname van regenwormen
Regenwormbiomassa en -densiteit werden bepaald in april 2002 onder Eik, Esdoorn,
Es en een niet-beboste blok met 6 herhalingen per boomsoort. Regenwormbiomassa en densiteit werden eveneens bepaald op een naburige, niet-gecontamineerde site, met een
bodemprofiel dat niet gewijzigd was door ophoging. Eerst werd de strooisellaag bemonsterd
op de 6 deelblokken met een oppervlakte van (50 x 100) cm² en de regenwormen werden
verzameld na handsortering van het strooisel in het labo. Er werd geen strooisellaag
aangetroffen op het niet-beboste blok en op het blok onder Es. Na de bemonstering van de
strooisellaag, werden 2 behandelingen van 10L 0.125% formoloplossing en 2 behandelingen
van 10L 0.25% formoloplossing uitgevoerd over een oppervlakte van (50 x 100) cm² met
telkens een interval van 10 min. Regenwormen werden aan de bodemoppervlakte verzameld
met pincetten. In tegenstelling tot de methode van Bouché en Aliaga (1986) werd er geen
bijkomende bodembemonstering uitgevoerd aangezien er bij vorige bemonsteringen (herfst
2001) op het blok onder Es geen regenwormen werden aangetroffen in de helft van de
bodemstalen, en er bij de andere 3 bodemstalen slechts 34% van de totale
regenwormbiomassa aangetroffen werd (zie ook Hoofdstuk 1). Zowel de regenwormen van de
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bemonstering van de strooisellaag als van de formolbehandeling werden bewaard in een 5%
formoloplossing. Binnen een week na de bemonstering werd de totale regenwormbiomassa
per staal bepaald na het drogen gedurende 1 min op een filterpapier bij kamertemperatuur.
Daarnaast werden levende regenwormen verzameld met formolextractie op zowel een
niet-afgedekte als een afgedekte blok onder Esdoorn in november 2002. De geëxtraheerde
regenwormen werden direct gewassen in gedemineraliseerd water, en werden gedurende 24 h
op een nat filterpapier gelegd vooral ze gewogen werden na 1 min drogen op een filterpapier.
Voor elke blok werden 5 adulte Lumbricus rubellus met een gewicht tussen 0.188 en 0.292 g
vers gewicht (VG) en 5 juvenielen van het geslacht Lumbricus met een gewicht tussen 0.157
en 0.490

g

VG

geselecteerd.

Deze

geselecteerde

wormen

werden

gedood

in

gedemineraliseerd water bij 40° C en gedroogd in een geventileerde oven bij 40° C.

2.2.4. Analyses van bodem, strooisellaag en regenwormen
De pHCaCl2 van de strooisellaag, en de pHH2O, pHCaCl2 en elektrische geleidbaarheid
(EC) van de bodem werden gemeten in een bodem:water (1:5) suspensie na roeren gedurende
2 h. Het CaCO3-gehalte werd bepaald door terugtitratie van een overmaat H2SO4 toegevoegd
aan 1 g luchtdroog sediment met 0.5 M NaOH. Gloeiverlies (LOI) van het bodemmateriaal en
de strooisellaag werd bepaald na het verassen van ovendroog materiaal in een moffeloven bij
550 °C. Totale organische koolstof (TOC) in de bodem en de strooisellaag werd gemeten met
een TOC analysator uitgerust met een vaste monstermodule, bij 900 °C (Shimadzu 5050A
Solid Sample Module Analyser, Shimadzu, Kyoto, Japan). De bodemtextuur werd bepaald
met laser diffractie (Coulter LS200, Miami, FL). De kleifractie wordt gedefinieerd als de 0-6
µm fractie. Deze fractie had een hoge correlatie met de 0-2 µm fractie, bepaald met de
conventionele pipetmethode, behalve voor bodemstalen met kleigehalten > 50%
(Vandecasteele et al., 2000). Totale N in de bodem (Nbodem) werd bepaald met een NH4-N
distillatie en daarna getitreerd met boorzuur. Totale concentraties aan Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn,
P en S in de bodem zijn pseudo-totale aqua-regia-extraheerbare concentraties gemeten met
ICP-AES (Varian Liberty Series II, Varian, Palo Alto, CA). De ontsluiting werd uitgevoerd
met microgolfoven (Milestone 1200 MS Mega) met het volgende programma: 250 W (5
min.), 400 W (5 min.), 600 W (5 min.), 800 W (10 min.), ventilatie (10 min.). Totale
metaalconcentraties in de strooisellaag werden geëxtraheerd met HNO3 (p.a. 65%) en H2O2
(ultrapur) in een 3:1 verhouding met microgolfoven-ontsluiting en gemeten met ICP-AES
(Varian Liberty Series II, Varian, Palo Alto, CA). Het programma van de microgolfoven was
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als volgt: 250 W (5 min.), 0 W (5 min.), 400 W (5 min.), 500 W (5 min.), 600 W (5 min.),
ventilatie (10 min.). Kwaliteitscontrole van de analyses was gebaseerd op multi-element
standaarden (Merck 11355 ICP standard IV), en op externe en interne standaarden.
De accuraatheid van de analyses van de zware metalen werd gecontroleerd op basis
van een referentie-sedimentstaal (CRM 320: “river sediment”). De gemeten waarden (in mg
kg-1 DS) waren voor Cd: 0.53 (gecertifieerde waarde: 0.533 + 0.026) , Cu: 42.9
(gecertifieerde waarde: 44.1 + 1.0), Zn: 124.8 (waarde voor aqua-regia extractie met ICP:
122), Cr: 81.7 (waarde voor aqua-regia extractie met ICP: 79 ), Ni: 57.8 (waarde voor aquaregia extractie met ICP: 57), en Pb: 27.7 (waarde voor aqua-regia extractie met ICP: 33). De
accuraatheid van de P- en S-analyse werd gecontroleerd met CRM 100 (“Beech leaves”) en
CRM 101 (“spruce needles”). Waarden (in g kg-1 DS) voor P waren respectievelijk 1.650 en
1.760 (gecertifieerde waarde: 1.550 + 0.040 en 1.690 + 0.040) , en voor S respectievelijk
3.121 en 1.890 (gecertifieerde waarde: 2.690 + 0.0040 en 1.700 + 0.040).
Het drooggewicht van de strooisellaag werd bepaald nadat de stalen 7 dagen bij 40 °C
gedroogd werden. De stalen werden mechanisch gemalen (Pulverisette 14, Fritsch, IdarOberstein, Germany) en bewaard in donkerbruine flesjes tot ze geanalyseerd werden. De
verhouding droge as tot droog gewicht van de strooisellaag werd bepaald na het verassen van
ovendroog materiaal in een moffeloven. De totale hoeveelheid N in de strooisellaag werd
gemeten met de Kjeldahl-methode.
Cd en Zn in de regenwormen werd bepaald volgens een methode aangepast door Tack
et al. (2000, methode 4). De stalen werden gewogen in 100 mL pyrex bekers en behandeld
met 10 mL ultra-puur 65% HNO3. De bekers werden afgedekt met een horlogeglas en de
suspensie werd 1 h verwarmd tot 130°C. 4 mL 20% H2O2 werd toegevoegd in stappen van 0.5
mL. Na het afkoelen werd de oplossing gefilterd (S&S, blue ribbon) in een 25-mL
volumetrisch recipiënt en verdund. Cd- en Zn-concentraties werden gemeten in de extracten
met vlamatoomabsorptie-spectrometrie (Varian SpectrAA-1475).

2.2.5. Gegevensverwerking
De bodemgegevens voor de niet-afgedekte blokken werden paarsgewijs vergeleken
met de t-test voor beide bemonsterde dieptes. De diepere bodemlaag wordt verondersteld
minder beïnvloed te worden door bodemvormende processen, en een vergelijking tussen
toplaag en diepere bodemgegevens kan de dynamiek van de bodemvormende processen (o.a.
uitloging) aantonen. We vergeleken dus de bodemgegevens in de bovenste en de diepere
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bodemlaag. De invloed van de hoofdboomsoort op het absolute verschil tussen de top- en
diepere bodemlaag werd daarna getest met ANOVA. De meervoudige vergelijking was
gebaseerd op de Sidak-methode. De interpretatie van de verschillen in chemische
samenstelling tussen top- en diepere bodemlagen was gebaseerd op het variogram (Webster
en Oliver, 2001). Een verschil kan zeer significant zijn, maar het absolute verschil kan minder
relevant zijn vanuit milieu-oogpunt. Voor elke bodemeigenschap werd een variogram
opgesteld voor de bodemgegevens van de 15-30 cm laag. Het ‘nugget’-effect werd gebruikt
als maat voor de variantie die niet verklaard kan worden door het ruimtelijk patroon en is dus
het resultaat van zowel de variantie over korte afstand, als van bemonsterings- en
analysefouten.
Lineaire regressie tussen TOC- en LOI-resultaten van de strooisellaag voor Eik en
Esdoorn die tussen december tot augustus (260 stalen) verzameld werden, werd uitgevoerd
om de relatie te evalueren tussen beide methoden voor het bepalen van de organische fractie
van de strooisellaag. Voor Eik en Esdoorn werd een vergelijking gemaakt tussen het
strooisellaag-gewicht uitgedrukt als droog organisch materiaal per oppervlakte-eenheid
(DOM m-2), het drogestof-gehalte en voor de C:N verhouding tussen de 3 toplaag-types voor
de 4 periodes (december 2001, februari, april, juni 2002) met ANOVA. Voor zowel de C:N
verhouding als voor DOM m-2 van het strooisel werd er geen interactie tussen de factoren
‘periode’ en ‘toplaag-type’ gevonden en de variantie van de interactieterm was lager dan de
experimentele variantie wat betekent dat de interactietermen weggelaten kunnen worden.
Om de terminologie te verduidelijken, geven we hier een kort overzicht van gebruikte
omschrijvingen van de organische fractie van bodem en strooisel. De organische fractie in de
bodem en het strooisel wordt aangeduid met de term ‘organisch materiaal’ (OM) of met de
term ‘organische stof’, en bestaat voor een belangrijk deel uit organische koolstof (OC). De
organische fractie in het strooisel is veel hoger dan in de bodem. De gebruikte
analysemethode voor de bepaling van OC is totale organische koolstof (TOC), terwijl de
gloeiverliesmethode een idee geeft van de organische fractie.
De strooiselafbraaksnelheden uitgedrukt als gewichtsverlies per maand per
oppervlakte-eenheid op een droge stof-basis (DS), en op basis van DOM en organische
koolstof (OC) werden berekend voor Es, Eik en Esdoorn. Om de afbraaksnelheden voor de
strooisellaag van Esdoorn te bepalen, werd de periode tussen december en juni geselecteerd
als een periode met een duidelijke netto-strooiselafbraak. Voor Eik werd de periode tussen
februari en juni geselecteerd. Voor Es werden de gegevens voor februari en april vergeleken.
De pHCaCl2 in de strooisellaag onder Eik en Esdoorn in april werden vergeleken met de t-test,
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nadat de invloed van het toplaag-type en de boomsoort op de pHCaCl2 werd getest met
ANOVA. Vóór dat de concentraties aan metalen in de strooisellaag van Eik en Esdoorn
werden gemeten, werden de stalen van de strooisellaag samengevoegd per blok en per
toplaag-type. De kwaliteit van de strooisellaag voor Esdoorn werd vergeleken met ANOVA
voor de bemonsteringen in december, februari, april en juni. De stalen van de strooisellaag
onder Esdoorn en Eik van oktober en december 2002 werden manueel gescheiden in een
fractie ‘bladmateriaal van populier’ en een resterende fractie. Cd- en Zn-concentraties in beide
fracties werden vergeleken met ANOVA met ‘bemonsteringsperiode’, ‘hoofdboomsoort’ en
‘strooiselfractie’ als factoren. Er werd geen interactie tussen deze factoren vastgesteld.
De regenwormbiomassa en -abundantie onder verschillende boomsoorten werd
vergeleken met ANOVA. Cd- en Zn-concentraties in juveniele en adulte regenwormen
werden vergeleken voor een afgedekte en een niet-afgedekte blok onder Esdoorn met
ANOVA. Zowel de factor ‘stadium’ (juveniel of adult) en ‘bodemtype’ en een interactieterm
werden gedefinieerd. Zowel voor vers als drooggewicht werd er geen significante invloed van
het bodemtype gevonden, terwijl de factor ‘stadium’ resulteerde in significant verschillende
gewichten. In geen enkel geval werd er een interactie tussen ‘stadium’ en ‘bodemtype’
vastgesteld, en de variantie van de interactieterm was lager dan the experimentele variantie
waardoor de interactieterm weggelaten kan worden. De algemene vergelijking die het verband
uitdrukt tussen bodem- en regenwormconcentraties voor Cd en Zn in alluviale bodems zijn
afkomstig van Heikens et al. (2001). De vergelijkingen waren: log10(mg Cd kg-1 DS
Regenworm) = 1.4 + 0.27*log10(mg Cd kg-1 droge bodem) en log10(mg Zn kg-1 DS
Regenworm) = 2.5 + 0.16*log10(mg Zn kg-1 droge bodem).

2.3. Resultaten
2.3.1. Bodem
De gemiddelde bodemeigenschappen van de bemonsterde blokken worden in Tabel
2.2 gegeven. De sediment-toplaag wordt gekenmerkt door hoge klei- en organische
koolstofgehalten, hoge nutriëntgehalten en zeer hoge carbonaatgehalten en waarden voor
elektrische geleidbaarheid. De hoge nutriëntenstatus wordt duidelijk geïllustreerd door de lage
C:P verhouding. De afdeklaag is een kalkrijke, lemige zandbodem met hoge OM-gehalten,
wat wijst op het oorspronkelijk venige bodemsubstraat vóór de constructie van het
stortterrein. De algemene voedingstoestand van het baggersubstraat en de afdeklaag is zeer
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goed, vooral vergeleken met de normale bosbodems in Vlaanderen die meestal gekenmerkt
worden door zure condities (Muys, 1995).
Tabel 2.2. Gemiddelde bodemeigenschappen van de niet-afgedekte blokken (90 stalen) en de
blokken met een afdeklaag (26 stalen) voor de site in Meigem. Waarden tussen haakjes zijn
standaarddeviaties
Niet-afgedekt

Afgedekt

klei

%

34.1 (1.7)

20.2 (7.7)

leem

%

56.0 (1.1)

31.0 (6.8)

zand

%

9.9 (1.9)

48.8 (14.2)

droge stof

%

67.6 (1.9)

68.2 (8.7)

CaCO3

%

9.0 (0.8)

8.9 (2.9)

pHH2O

7.6 (0.1)

7.9 (0.1)

pHCaCl2

6.9 (0.1)

7.2 (0.1)

250 (181)

187 (42)

-1

EC

µS cm

gloeiverlies

%

12.2 (1)

15.3 (7.1)

Nbodem

%

0.34 (0.03)

0.51 (0.25)

P

(mg kg droge bodem)

-1

3421 (264)

814 (329)

-1

1270 (216)

2353 (1390)

-1

150 (15)

20 (10)

-1

246 (24)

40 (15)

-1

211 (20)

25 (14)

-1

50 (4)

18 (5)

-1

1306 (120)

143 (89)

-1

11.4 (1)

1.4 (0.9)

C:N

10 (0.7)

11 (1.1)

C:P

10 (1)

69.2 (22.3)

S

(mg kg droge bodem)

Cu

(mg kg droge bodem)

Cr

(mg kg droge bodem)

Pb

(mg kg droge bodem)

Ni

(mg kg droge bodem)

Zn

(mg kg droge bodem)

Cd

(mg kg droge bodem)

De paarsgewijze vergelijking van de bovenste bodemlaag met de diepere bodemlaag
voor 75 punten die in 2001 bemonsterd werden, toonden geen significante verschillen aan
tussen beide lagen voor klei, leem, zand, P, S en Pb. In de toplaag werden significant hogere
waarden voor Cd, Nbodem, OM en LOI (p < 0.0001) gevonden. Lagere waarden werden
gevonden in de toplaag voor Cu, Cr, Ni, pHH2O en pHCaCl2 (p < 0.0001), Zn, EC (p = 0.0297),
en CaCO3 (p = 0.0076). In Tabel 2.3 worden de verschillen en de gemiddelde waarden
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getoond. De variabiliteit op korte afstand berekend op basis van het variogram geeft een
indicatie voor de relevantie van het gemeten verschil.
De absolute verschillen tussen de bovenste en diepere bodemlagen werden vergeleken
met ANOVA om de invloed van de boomsoort te achterhalen. Enkel voor Nbodem en LOI werd
een significante invloed (p < 0.001) gevonden. Voor beide eigenschappen toonde de
meervoudige vergelijking een hogere waarde aan voor het sedimentsubstraat onder Es in
vergelijking met Esdoorn.

2.3.2. Strooiselafbraak
Algemene gegevens over de gemiddelde strooisellaag-gewichten voor de verschillende
boomsoorten worden in Fig. 2.3 getoond. voor Eik, Es en Esdoorn, startte de
strooiselaccumulatie tussen oktober en november, en enkel beperkte verschillen werden
vastgesteld tussen december en februari. De strooisellaag-biomassa onder Eik is het hoogst
over het hele jaar. De netto-afname van de strooisellaag-biomassa startte slechts na februari
voor Eik, terwijl voor de andere boomsoorten de hoogste biomassa in november-december
geobserveerd werd.
We vergeleken de hoeveelheid organische koolstof (OC) per m² gemeten met de TOCmethode met het droog organisch materiaal (DOM) per m² gemeten met LOI voor de stalen
van de strooisellaag voor Eik en Esdoorn voor alle bemonsterd substraattypes verzameld in
december 2001, april, juni en augustus 2002 (260 stalen). De R² voor de lineaire regressie
tussen beide analytische technieken was hoog (0.998). De lineaire vergelijking gaf een
gemiddelde OC/DOM verhouding van 0.537 en had een laag snijpunt met de Y-as dat niet
significant verschillend was van nul. Hiermee werd dus aangetoond dat LOI gebruikt kan
worden als een betrouwbare schatter voor het organische deel van de strooisellaag als
alternatief voor de tijdrovende TOC-methode.
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Figuur 2.3. Evolutie van de gemiddelde strooisellaag-biomassa (g DS m-2) voor (a) Eik en
Esdoorn en voor (b) Es op de site in Meigem. Voor de staalnames in oktober en december
2002 werd de populier-fractie van het strooisel afzonderlijk gewogen en als een streep
weergegeven. Er zijn voor es geen gegevens beschikbaar voor december 2001.
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6.938

PhCaCl2

48

7.596

8.8

12.2

PHH2O

CaCO3 (%)

gloeiverlies (%)

0.397

Nbodem (%)

7.1

7.7

9.0

11.1

0.337

200.8

11.4

179.9

-1

12.8

Cd (mg kg-1 droge bodem)

1301.0

EC (µS cm )

1269.0

Zn (mg kg-1 droge bodem)

52.5

3.9

50.2

Ni (mg kg-1 droge bodem)

263.6

160.2

waarde D

4.5

244.6

Cr (mg kg-1 droge bodem)

TOC (%)

149.6

Cu (mg kg-1 droge bodem)

waarde T

0.125

0.099

0.28

1.1

0.060

20.8

0.6

1.4

32.0

2.3

19.0

10.6

0.0000

0.0000

0.0076

0.0000

0.0000

0.0297

0.0000

0.0000

0.0059

0.0000

0.0000

0.0000

gem. verschil T-D p-waarde

0.037

0.055

0.6

0.8

0.025

20.0

0.3

0.9

89.0

2.7

17.0

10.5

korte-afstandsvariantie

bemonsterde punten), significantie van het verschil, en korte-afstands-variantie gebaseerd op het variogram

Tabel 2.3. Bodemeigenschappen voor de 0-15 (toplaag: T) en de 15-30 cm (dieper : D) bodemlaag voor de niet-afgedekte blokken (75

218.7 (201.5)
2200-3500
719 - 12956
497-16290

(g DS m )

-2

-2

(g DS m )

-2

(g DS m )

-2

-2

-2

Hoogste gemeten strooiselbiomassa (gemiddeld)

Residuele strooiselbiomassa

referenties residuele strooisel biomassa in april (1)

referenties residuele strooiselbiomassa in augustus (2)

referenties residuele strooiselbiomassa (3)

referenties jaarlijkse bladstrooiselproductie (2)
(g DS m )

(g DS m )

(g DS m )

209-416

578.8 (228.9)

-2

(g OC m )

36.6

68.2

-2

(g DOM m )

87.8

-2

(g DS m )

Eik

strooiselafbraak OC/maand

strooiselafbraak OM/maand

strooiselafbraak/maand

haakjes zijn standaarddeviaties

424

494-5388

1052

1500

22.0 (17.7)

313.4 (56.5)

24.7

46.9

60.0

Esdoorn

426-461

169-689

5 - 62

2.6 (7.7)

270.2 (127.5)

36

Es
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Esdoorn als hoofdboomsoort in verschillende bossen gedurende de bosbodeminventarisatie uitgevoerd tussen 1996 en 2000). Waarden tussen

van (1) Neirynck et al. (2000), (2) Muys (1995), en (3) De Vos (1998) verzameld op 64 blokken met Eik, 6 blokken met Es en 4 blokken met

Tabel 2.4. Strooiselafbraaksnelheden en strooiselaccumulatie voor de site in Meigem en referentiewaarden voor bossen in Vlaanderen (gegevens
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-1

-2

3.9-1960

0.41-5.0

0.3

Referenties voor esdoorn

3.5

0.4

1.1

mg m

3.6-2362

0.06

0.21

esdoorn, afgedekt

4.0

-2

0.16-19.3

0.08

0.31

Esdoorn, niet afgedekt

7.1

mg m

Referenties voor eik

0.31

0.57

Eik

mg m

mg m

strooiselgehalte

-2

5.7-347

0.4-2.3

42

Referenties voor esdoorn

43

51

19

1.8-397

7.2

2.6

esdoorn, afgedekt

51

49

J
-1

-2

mg kg

0.1-4.2

9.7

4.0

Esdoorn, niet afgedekt

-1

mg kg

D

Cr

Referenties voor eik

7.3

4.1

Eik

mg kg

mg kg

-1

J

Strooiselconcentratie

D

Cd

-1

0.2

0.3

0.9

mg m

4.6-75.1

6.7-747

0.9

1.7

2.6

-2

-2

30.1

36.7

18.0

9.2-15.8
mg m

-1

mg kg

J

6.1-62.4

10.9

22.1

18.4

mg kg

D

Cu

-1

14

15

9

0.1

0.1

0.5

mg m

1.9-926

2.2-1043

1.5

1.4

3.2

-2

4.0-163.7
mg m

-1

-2

mg kg

J

2.5-131.3

19

18

22

mg kg

D

Ni

-1

39

49

20

-1

-2

0.2

0.4

1.1

mg m

10.9-438

11.5-4907

1.0

2.4

3.2

-2

22-220
mg m

J
mg kg

22-750

13

32

22

mg kg

D

Pb

-1

2.4

2.6

-2

28.1

20.5

82.9

mg m

1832-5598

110-13160

106.6

129.0

210.7

-2

-1

1.6

0.8-1.3
mg m

J
g kg

0.3-1.3

1.3

1.7

1.5

g kg

D

P

hoofdboomsoort in verschillende bossen gedurende de bosbodeminventarisatie uitgevoerd tussen 1996 en 2000)

-1

360

486

337

-1

-2

2.9

3.9

15.5

mg m

50-745

31-1555

16.5

25.5

43.9

-2

97-147
mg m

J
mg kg

31-197

203

332

320

mg kg

D

Zn

beide bodemtypes. Referentiegegevens voor strooisel (De Vos, 1998) werden verzameld op 64 blokken met Eik en 4 blokken met Esdoorn als

De gegevens voor Esdoorn werden opgedeeld in afgedekte en niet-afgedekte blokken, maar voor Eik werd er geen verschil gevonden tussen

Tabel 2.5. Concentraties en gehalten aan metalen en P op droge stof-basis voor strooisellagen onder Eik en Esdoorn in December (D) en Juni (J).

De bodemeigenschappen van het sedimentsubstraat en van de afdeklaag worden in
Tabel 2.2 gegeven. Zowel voor Eik als voor Esdoorn werd er geen verschil gedetecteerd door
ANOVA in het strooisellaaggewicht uitgedrukt als DOM voor de factor ‘toplaag’ en de
interactiefactor. Er kan dus besloten worden dat de strooiselafbraak voor de niet-afgedekte
sediment-toplaag, de afgedekte toplaag en het toplaag-overgangstype gelijk was. Voor de
periode tussen december en juni werd geen invloed gevonden van het toplaag-type op het
droge stofgehalte (%DS) en de C:N verhouding van de strooisellaag voor zowel Eik als
Esdoorn. De C:N-verhouding fluctueert voor zowel Esdoorn en Eik maar neemt af in het
algemeen naarmate de strooiselafbraak vordert (Fig. 2.4).

Figuur 2.4. Evolutie van de C:N-verhouding voor de strooisellaag van Eik en Esdoorn voor
een periode van 6 maand gemeten met een interval van 2 maand (periode 1: eerste week van
december 2001, periode 4: eerste week van juni 2002).
De pHCaCl2 voor de strooisellaag onder Eik en Esdoorn in april werd voor alle
toplaagtypes vergeleken. De pH werd niet beïnvloed door het toplaagtype en er werd geen
interactie tussen toplaagtype en boomsoort gevonden. De pH was significant lager (p <
0.0001) voor Eik (5.77 ± 0.25) dan voor Esdoorn (6.05 ± 0.16). De berekende
afbraaksnelheden voor het strooisel worden in Tabel 2.4 gegeven.
Voor Esdoorn waren de concentraties in de strooisellaag voor de blokken met een
afgedekte en een gemengde toplaag vergelijkbaar. Daarom werden deze stalen beide bij de
categorie ‘afgedekt’ gevoegd, om een evenwichtige vergelijking met de stalen van de nietafgedekte toplagen te verkrijgen. De verschillen in de kwaliteit van de strooisellaag
(uitgedrukt als concentratie) onder Esdoorn tussen afgedekte en niet-afgedekte blokken
werden met ANOVA aangetoond voor Cd, Cu, P, Zn (p < 0.0001) en Pb (p = 0.0002), met
waarden gemiddeld 33% hoger voor de niet-afgedekte blokken (Tabel 2.5). Voor Cr en Ni,
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werden geen verschillen geobserveerd tussen de bodemsubstraten (p > 0.05). Voor Eik waren
de verschillen in concentraties aan metalen in de strooisellaag niet significant voor de
verschillende substraattypes.
De bemonsteringen van de strooisellaag onder Eik en Esdoorn in oktober en december
2002 werden opgesplitst in een fractie ‘populier’ en een resterende fractie, en afzonderlijk
geanalyseerd. Er werd enkel een significante invloed van de factor ‘strooiselfractie’ (p =
0.0043 voor Cd en p = 0.0003 voor Zn) gedetecteerd, met gemiddelde waarden voor de
populierefractie die 3.8 mg Cd kg-1 DS en 241 mg Zn kg-1 DS hoger waren dan in de
resterende fractie.
Algemeen beschouwd zijn er geen duidelijke trends in de strooisellaag-concentraties.
Daarentegen nemen de totale metaalgehalten in de strooisellaag duidelijk af, zowel voor de
blokken met Eik als voor de blokken met Esdoorn. De totale gehalten in juni waren
gemiddelde 55% lager voor Esdoorn dan voor Eik relatief t.o.v. de initiële hoeveelheden in
december. De volgorde van de relatieve afname van de totale metaalgehalten in de
strooisellaag was Cr>Ni>Pb>Zn>Cu>Cd voor Eik en Ni>Cr>Zn>Pb>Cu>Cd voor Esdoorn.

2.3.3. Regenwormen
Zowel voor regenwormdensiteit als voor biomassa werd er geen significante invloed
van de boomsoort gevonden voor de niet-afgedekte blokken (Fig.2.5). Voor de blokken met
Esdoorn en Es en de niet-beboste blokken, bestonden de bemonsterde regenwormen
hoofdzakelijk (> 95 % van de totale biomassa) uit epigeïsche soorten met een hoog potentieel
voor snelle kolonisatie. Voor de blokken met Eik vormden epigeïsche, anekische en
endogeïsche soorten 36, 21 respectievelijk 43 % van de totale biomassa. De gemiddelde
regenwormbiomassa en -densiteit was 18.0 g VG m-2 en 180 individuen m-2 voor Eik, 28.8 g
VG m-2 en 117 individuen m-2 voor Esdoorn, 17.0 g VG m-2 en 123 individuen m-2 voor Es en
13.0 g VG m-2 en 95 individuen m-2 voor de niet-beboste blok (Tabel 2.6).
Regenwormbiomassa

en

-densiteit

was

vergelijkbaar

in

een

aangrenzende

populierenaanplanting met een bodemprofiel dat niet gewijzigd was door ophogingen. De
biomassa en de densiteit op het aangrenzend terrein bedroegen 26.0 ± 13.6 g VG m-2 en 337 ±
179 individuen m-2, en de bemonsterde regenwormen bestonden hoofdzakelijk (> 95 % van de
totale biomassa) uit epigeïsche soorten. Andere strooiselorganismen zoals slakken en
pissebedden werden ook aangetroffen op het stortterrein.
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Figuur 2.5. Regenwormbiomassa en –densiteit onder Eik, Esdoorn, Es en op een niet-beboste
blok.
De bemonsterde adulte L. rubellus onder Esdoorn hadden een lager gewicht dan de
juveniele regenwormen. De Cd-concentratie in regenwormen onder Esdoorn werd niet
beïnvloed door de factor ‘stadium (Juveniel vs. Adult)’, maar de concentraties waren
significant lager (p = 0.0011) voor de afgedekte blok (37.9 mg Cd kg-1 DS) dan voor de nietafgedekte bodem (62.6 mg Cd kg-1 DS). Daarentegen werden de Zn-concentraties in de
regenwormen enkel beïnvloed door het stadium (p = 0.0006) met hogere waarden voor de
adulte wormen (517 mg Zn kg-1 DS) dan voor de juveniele wormen (370 mg Zn kg-1 DS). Het
gebruik van de algemene vergelijkingen die het verband tussen bodem- en regenwormconcentraties voor Cd en Zn in alluviale bodems uitdrukken (Heikens et al., 2001) resulteerde
in een onderschatting van de Cd-concentraties in regenwormen voor de afgedekte blok
(berekend: 22.8 <gemeten: 37.9 mg Cd kg-1 DS), terwijl de resultaten voor de niet-afgedekte
sediment-toplaag vergelijkbaar waren (50.5 vs. 62.6 mg Cd kg-1 DS). Voor Zn waren de
berekende lichaamsconcentraties voor de afgedekte (670 mg Zn kg-1 DS) en niet-afgedekte
(997 mg Zn kg-1 DS) blokken duidelijk hoger dan de gemeten concentraties.

2.4. Discussie
Het belang van dit hoofdstuk zit in het feit dat de bestudeerde baggergrond een nieuwe
bodem vormt bij het opspuiten van het terrein, waarbij relatief niet-gecontamineerd strooisel
afgebroken wordt op een verontreinigde bodem. Bij veel onderzoek naar vertraagde
strooiselafbraak

in verontreinigde gebieden wordt er gefocust op sites met hoge

atmosferische input van metalen. Deze vorm van verontreiniging resulteert in een
strooisellaag met hoge concentraties aan metalen en oppervlakkig gelokaliseerde
bodemverontreiniging, geconcentreerd in de bovenste cm van het bodemprofiel. Dit is het
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geval voor bossen rond smelterijen (Bengtsson en Tranvik, 1989, Martin en Bullock, 1994).
Al deze gevalstudies hebben als gemeenschappelijk punt dat een ontwikkeld bodemprofiel
gradueel verontreinigd wordt vanaf de toplaag. Voor het hier bestudeerde stortterrein echter is
het nieuwe bodemprofiel ineens gerealiseerd over een grote dikte

(> 150 cm in de

bestudeerde site), startend van een initieel gereduceerde sedimentlaag. Het bodemprofiel is
initieel zeer homogeen, en wordt gekarakteriseerd door hoge concentraties aan metalen, en
hoge gehalten aan klei, organische koolstof en CaCO3.
Tabel 2.6. Regenwormsoorten aangetroffen bij staalnames onder verschillende boomsoorten
en op een niet-beboste blok
Eik

Esdoorn

Es

niet-bebost

Lumbricus castaneus

x

x

x

x

Lumbricus rubellus

x

x

Dendrobaena octaedra

x

Eiseniella tetraedra

x

Eisenia fetida

x
x

x

x
x

Allolobophora chlorotica

x

Octolasion lacteum

x

Nicodrilus longus

x

Lumbricus terrestris

x

x

2.4.1. Bodem
De boomgroei is optimaal op een dergelijk bodemsubstraat rijk aan nutriënten
(Vandecasteele et al., 2002a). De belangrijkste functie van dit bos is het controleren van de
kringloop van metalen. Het is daarom belangrijk om de snelheden en dynamiek van de
bodemprocessen die resulteren in een hogere biobeschikbaarheid van metalen te monitoren.
Samenvattend kan gesteld worden dat de bodemvormende processen op het stortterrein in
Meigem gekenmerkt worden door een ogenschijnlijk lage dynamiek. Relatief t.o.v. de
variantie op korte afstand, zijn de hogere waarden voor Cd, OM, LOI en Nbodem en de lagere
waarde voor pHCaCl2 in de toplaag de belangrijkste evoluties. Resultaten voor SOM, LOI en
Nbodem duiden op een netto toename van het gehalte organische koolstof in de toplaag. In een
gelijkaardig experiment op een verontreinigde baggergrond in de haven van Rotterdam die in
1970-1971 bebost werd (Peeters en van den Berg, 1999), werd er een significante toename
van het oorspronkelijk hoge organisch koolstofgehalte gevonden na 26 jaar, zelfs in diepere
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bodemlagen. Er werd voorgesteld door Peeters en van den Berg (1999) dat het organisch
koolstofgehalte in de bodem toenam door een vertraagde afbraak als gevolg van verhoogde
gehalten aan metalen die schadelijk zijn voor de groei van micro-organismen (KabataPendias, 2000) terwijl er een hoge input van the strooisel door de bomen was.
De mineralisatie van organisch materiaal is een belangrijke oorzaak van verzuring in
bodems, en dit kan resulteren in een hogere beschikbaarheid van metalen. De lagere pHCaCl2
en in mindere mate de lagere pHH20 en CaCO3-waarden in de toplaag (Tabel 2.3) zijn de
eerste tekenen van het oplossen van de carbonaatbuffer in de bodem. In hoger gelegen
bodems, zijn de oplossingssnelheden voor carbonaat in de toplaag typisch 0.015-0.04% per
jaar (Van Breemen en Protz, 1988) en dus eerder laag. In periodiek waterverzadigde bodems
kunnen de oplossingssnelheden een factor 10 hoger zijn (0.1-0.3% per jaar, van der Sluis,
1970; van den Berg en Loch, 2000). De lagere gehalten aan metalen (Cu, Zn, Cr en Ni) in de
toplaag kan een gevolg zijn van de iets lagere pH en CaCO3 in de toplaag. De verzuring als
gevolg van de strooiselafbraak wordt gebufferd door de hoge CaCO3-gehalten in de toplaag
maar kan lage uitgeloogde hoeveelheden aan metalen veroorzaakt hebben. De absolute
verschillen zijn echter laag vergeleken met de variabiliteit over korte afstand. Zowel de
afbraak van organisch materiaal in de bodem als de CaCO3-status (en de gerelateerde pHwaarden) zijn 2 bodemkenmerken waarvoor een opvolging op lange termijn belangrijk is. De
snelheid en de impact van de bodemverzuring moet verder gemonitord worden, aangezien dit
proces resulteert in een hogere biobeschikbaarheid (Ma en Van der Voet, 1993; Tack et al.,
1998) en een hoger risico op uitloging (Tack et al., 1999). De hogere Cd-concentratie in de
toplaag is een opmerkelijke observatie, aangezien de concentraties aan andere metalen lager
zijn in the toplaag (Cu, Zn, Cr en Ni) of niet significant verschillend zijn t.o.v. de diepere laag
(Pb).

2.4.2. Strooisellaag en regenwormbiomassa
De strooiselafbraaksnelheid wordt hoofdzakelijk bepaald door omgevingsfactoren
zoals temperatuur en vocht, standplaatseigenschappen en boomsoort (Williams en Gray,
1974; Muys, 1995). De algemene bodemeigenschappen van het baggersubstraat zijn optimaal
voor een snelle strooiselafbraak. Het gebruik van een dunne afdeklaag bestaande uit nietgecontamineerde bodem bovenop het baggersubstraat resulteerde niet in een snellere of
tragere strooiselafbraak. Deze vergelijking is toegestaan aangezien er geen significante
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verschillen vastgesteld werden voor het watergehalte van de bodem (Tabel 2.2) en de
strooisellaag tussen de afgedekte en niet-afgedekte blokken. Voor alle boomsoorten was de
gemiddelde strooisellaag-biomassa in de eerste week van augustus laag vergeleken met
referenties voor bossen (Tabel 2.4). Vooral voor Eik werd een zeer snelle strooiselafbraak
gemeten. Waarschijnlijk is de optimale nutriëntenstatus van de bodem de reden voor dit
verschijnsel. Het geobserveerde verschil tussen de maximum en minimum biomassa van de
strooisellaag over een jaar is vergelijkbaar met de observatie van de jaarlijkse hoeveelheid
strooisel van 338 g m-2 die verdwijnt in een bodem met een mull-humus zoals gerapporteerd
wordt door Van der Drift (1963). In vergelijking met andere bossen in Vlaanderen heeft de
site in Meigem een veel lagere strooiselaccumulatie voor Eik en Esdoorn (Tabel 2.4). Dit is
hoofdzakelijk te wijten aan de snellere strooiselafbraak, maar een lagere strooisel-input kan
ook een rol spelen. Gebaseerd op strooiselhoeveelheden gemeten in de strooisellaag in
december lijkt de jaarlijkse strooiselproductie lager in Meigem in vergelijking met volgroeide
bestanden. Dit kan een gevolg zijn van de relatief jonge bestanden in Meigem. Howsam et al.
(2001) rapporteerden per boomsoort het verschil tussen de maximum en minimum
strooiselhoeveelheid van 120 g DS m-2 voor Eik, 80 g DS m-2 voor Es en 35 g DS m-2 voor
Hazelaar in een gemengd loofbos in Engeland. Williams en Gray (1974) rapporteerden 138 g
DS m-2 jaarlijkse strooiselval voor een Eikenbestand in een regio met een gematigd klimaat,
wat resulteerde in een strooiselaccumulatie van 3998 g DS m-2. Het gewichtsverlies op droge
stofbasis voor de strooisellaag in een Zomereikenbestand met een mull-strooiseltype was
slechts 17.4% na 6 maanden (Williams en Gray, 1974), terwijl in Meigem een verlies van
43% na 6 maanden werd gemeten. De hoeveelheden strooisel die accumuleerden op
bosbodems rond smelterijen met een vertraagde strooiselafbraak waren ook relatief hoog
t.o.v. de site in Meigem: Martin et al. (1982) rapporteerde strooiselhoeveelheden voor een
verontreinigd Eik-hazelaarbestand van 177 g m-2, 3422 g m-2 en 6964 g m-2 voor resp. de L-,
F- en H-laag, respectievelijk de intacte blad-, fermentatie- en humificatielaag binnen de
strooisellaag.
Metaalconcentraties in de strooisellaag zijn hoger dan de waarden gerapporteerd door
Laskowski et al. (1995) voor niet-gecontamineerd Eiken-Berkenstrooisel na 2 jaar afbraak,
maar zijn iets lager dan de maximum toelaatbare concentraties zonder negatieve effecten
gerapporteerd door Bengtsson en Tranvik (1989). De concentraties zijn duidelijk lager dan de
waarden gerapporteerd door Martin en Bullock (1994) voor Eikenbestanden bij
zinksmelterijen met extreme strooiselaccumulatie. Martin en Bullock (1994) hebben
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strooiselconcentraties van 39-112 mg Cd kg-1 DS en 1900-3500 mg Zn kg-1 DS (Fig. 2.6)
gemeten. Grelle et al. (2000) stelden dikke, niet-gecomposteerde strooisellagen vast bij de
verontreinigde sites nabij een smelterij met strooiselconcentraties van 300 mg Cd kg-1 DS,
30000 mg Zn kg-1 DS Zn en 5000 mg Pb kg-1 DS. De licht verhoogde concentraties aan
metalen in de strooisellaag voor de site in Meigem kunnen het gevolg zijn van de verhoogde
blad-concentraties voor populieren, of het gevolg van het mengen van de toplaag van de
bodem met het strooisel, of een combinatie van beide. Verhoogde en afwijkende Cd- en Znconcentraties in de bladeren van populieren werden gemeten op verontreinigde
baggergronden (Vandecasteele et al., 2002b), en populierebladeren werden gevonden in de
meeste strooiselstalen. Bladconcentraties gemeten in stalen van de tweede helft van augustus
bedroegen 12.2 mg Cd/kg DS en 640 mg Zn/kg DS voor populier, terwijl concentraties voor
Eik en Esdoorn < 0.35 mg Cd/kg DS en < 150 mg Zn/kg DS (Vandecasteele et al., 2002b)
waren. Voor Esdoorn resulteerde de dunne afdeklaag in een betere kwaliteit van de
strooisellaag maar de verhouding niet-afgedekt:afgedekt voor de metaalconcentraties is
duidelijk hoger voor bodem dan voor de strooisellaag. Voor Eik had het bodemsubstraat geen
significante invloed op de kwaliteit van de strooisellaag. Zowel voor Eik als voor Esdoorn
nam het totale gehalte aan metalen in the strooisellaag duidelijk af tijdens de strooiselafbraak,
met een snellere afname voor Esdoorn. De strooisellaag fungeert dus duidelijk niet als een
‘sink’ voor metalen.
In deze veldproef werden de gegevens niet gecorrigeerd voor de invloed van gemengd
strooisel. Strooiselafbraak onder een bepaalde boomsoort wordt eveneens beïnvloed door
strooisel van andere boomsoorten dat ingewaaid is vanuit naburige blokken. Vooral de
populieren langs de lanen hadden een belangrijke bijdrage aan het strooisel (11-22% DS in
oktober en 3.7-4.2% in december). Het mengen van bladeren van verschillende boomsoorten
in de strooisellaag is een algemeen proces en kan de afbraakprocessen versnellen (Zimmer,
2002). Taylor et al. (1989) stelden vast dat de afbraak van een traag afbrekend strooiseltype
duidelijk versneld werd door de aanwezigheid van een nutriëntenrijk, snel-afbrekend
strooiseltype.
Zestien jaar na het opspuiten van het stortterrein werd vastgesteld dat de site in
Meigem

hoofdzakelijk

door

epigeïsche

regenwormen

gekoloniseerd

werd.

De

verontreinigingsgraad van de bodem verhinderde de reproductie niet aangezien er
regenwormen van alle stadia werden aangetroffen. De consequenties van verontreiniging met
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metalen voor regenwormen en bodeminvertebraten zijn tweevoudig: (1) lage biomassa of
afwezigheid van strooiselafbrekers kan leiden tot een minder goed functioneren van het
ecosysteem door strooiselaccumulatie en -verzuring, en (2) invertebraten kunnen polluenten
doorgeven naar hogere trofische niveaus in de voedselketen. Voor regenwormen was de
biomassa laag tot matig voor de aangetroffen bodemeigenschappen, maar dit kan verkaard
worden door de afwezigheid van de zwaardere endogeïsche en anekische soorten met een lage
kolonisatiesnelheid.

Meigem

Avonmouth

blad

blad

Cd < 0.3

Cd 2.6

Cu 4.3

Cu 12.5

Zn 142

Zn 149

strooisel

strooisel

Cd 4.1

Cd 23.5

Cu 18.4

Cu 183.3

Pb 22

Pb 2194

Zn 320

Zn 2630

0.6 kg/m²

11.7 kg/m²

top bodem

regenworm

top bodem

regenworm

Cd 11.4

180 ind./m²

Cd 30

17 ind./m²

Cd 62.6

Cu 150

Zn 443

Pb 2500

Cu 140
Pb 211
Zn 1271
pH 7.5

bodem dieper
Cd 11.4
Cu 151
Pb 211

bodem dieper

Zn 2000
pH 4.5

Cd 4

Cd 56.6
Zn 1032

Cu 25
Pb 35

Zn 1304

Zn 400

pH 7.6

pH 5

Figuur 2.6. Vergelijking tussen gemiddelde data voor verschillende compartimenten in
bossen voor Meigem en Avonmouth (Martin en Bullock, 1994). Alle waarden behalve pH
worden uitgedrukt als mg kg-1 DS tenzij anders aangegeven. Alle gegevens worden uitgedrukt
op een droge stofbasis. Beide locaties hebben een zware kleibodem.
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2.4.3. Afdeklagen
Het aanbrengen van een dunne, niet-gecontamineerde afdeklaag boven het
baggersubstraat resulteerde niet in een versnelde of vertraagde strooiselafbraak. In theorie
leidt een afdeklaag tot een niet-verontreinigde omgeving voor bodemorganismen. Voor
regenwormen resulteerde het gebruik van een afdeklaag in lagere lichaamsconcentraties voor
Cd, maar de lichaamsconcentraties zijn toch nog hoger dan voor referentiesituaties (Heikens
et al., 2001). Vanuit een ecologisch standpunt is de kwaliteit van de strooisellaag en de
verontreinigingsgraad van de strooisellaag relevanter voor sommige bodemorganismen dan de
verontreinigingstatus van de bodem (Hopkin, 1994). De kwaliteit van de strooisellaag in
Meigem bevond zich niet in de toxische range voor bodeminvertebraten en dus worden er
geen effecten voor de abundantie van bodeminvertebraten verwacht zoals gerapporteerd door
Spurgeon et al. (1996) en Grelle et al. (2000). We kunnen concluderen dat het gebruik van een
afdeklaag met niet-gecontamineerd bodemmateriaal een beheersoptie is die niet essentieel
blijkt te zijn voor de baggergrond in Meigem.

2.4.4. Besluiten
Het bebossen van baggergronden zonder het aanbrengen van een dikke afdeklaag
bestaande uit niet-gecontamineerd bodemmateriaal of zonder het gebruik van folies en
afdichtlagen laat toe om de hoge bodemvruchtbaarheid van baggergronden optimaal te
benutten. De nutriëntenstatus bevordert de boomgroei en laat de snelle creatie van een
schermbos en dus een integratie van baggergronden in het landschap toe. Toch moet er
opgelet worden voor de negatieve effecten van hoge metaalconcentraties voor het
functioneren van het bos. We besluiten uit de observaties in Meigem dat 10 jaar na de
bebossing van een verontreinigde maar vruchtbare bodem de strooiselafbraak met normale of
licht verhoogde concentraties aan metalen in de strooisellaag normaal functioneert.
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HOOFDSTUK 3. BODEMEVOLUTIE EN
REGENWORMBIOMASSA OP EEN ALLUVIALE
BODEM ONDERHEVIG AAN SEDIMENTATIE

3.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten voorgesteld van de gedetailleerde bemonstering
van een bodem onderhevig aan sedimentatie bij overstromingen. Het is de bedoeling inzicht te
krijgen in de variatie van de bodemeigenschappen, om dan uit deze resultaten een geschikte
bemonsteringsstrategie voor alluviale bodems onderhevig aan sedimentatie te bepalen.

3.2. Materiaal en methoden
3.2.1. Studiegebied
Een perceel in de Merelbeekse Scheldemeersen (code MBM8) langs de Bovenschelde
met een oppervlakte van ongeveer 1 ha werd geselecteerd voor een gedetailleerde
bemonstering. Het betreft een perceel dat vroeger afgegraven werd voor klei-ontginning
(uitgebrikte gronden) en dat verontreinigd is door de afzetting van sedimenten bij
overstromingen (Vandecasteele et al., 2002a, Hoofdstuk 5). Het perceel is eigendom van
AWZ, afdeling Bovenschelde en ligt hoofdzakelijk onder weiland, maar de randen bevinden
zich in een populierenbos. Het gebied vertoont een zeker microreliëf en de bemonstering werd
zo uitgevoerd dat de verschillende delen van het terrein voldoende bemonsterd werden,
m.a.w. dat de topografische heterogeniteit van het terrein door de bemonsteringen
weerspiegeld wordt.
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Figuur 3.1. Situering van het studiegebied (MBM8, blauwe cirkel) binnen de Merelbeekse
Scheldemeersen, met aanduiding van de plots waar de regenwormbiomassa bepaald werd (4
gekleurde cirkels).

Foto 3.1. Wintertoestand van het bemonsterde perceel. De foto werd gemaakt vanaf de
trekweg, ter hoogte van punt 26 (zie Fig. 3.2.)
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3.2.2. Bodembemonsteringen
Er werd een regelmatig rooster van 25x25 meter uitgezet, waardoor een rooster van 4
op 5 punten bekomen werd (Fig. 3.2.). Bij de bodembemonstering werden afhankelijk van de
dikte van de A-horizont, verschillende lagen bemonsterd. Per punt werden met een steekguts
4 bodembemonsteringen uitgevoerd binnen een straal van 1m rond het punt. Deze stalen
werden opgesplitst in verschillende horizonten en het materiaal van de verschillende stalen
werd per horizont samengevoegd tot mengmonsters. Op alle punten werd de bovenste 10 cm
van het bodemprofiel als één laag bemonsterd en deze stalen kregen de code OXY1. Voor de
punten 13, 17, 21, 25 en 29 (Fig. 3.2.) was de totale dikte van de A-horizont kleiner dan 20
cm en kreeg het onderste deel van de horizont de code OXY2. Bij de punten 11, 12, 15, 16,
19, 20, 23, 24, 27 en 28 (Fig. 3.2.) werd de onderste 5 cm van de A-horizont als OXY3
bemonsterd, en de tussenliggende laag als OXY2. Bij de punten 10, 14, 18, 22 en 26 bleek het
profiel bij de bemonstering bijkomend opgehoogd (Fig. 3.2.). De onderste 30 cm was
homogeen van kleur (donkergrijs-zwart) en werd als laag OXY3 bemonsterd. De heterogene
tussenliggende laag werd als OXY2 bemonsterd. De bodemstalen werden gedroogd, gemalen
en geanalyseerd volgens de methodes beschreven in Hoofdstuk 2.
De beoordeling van de bodemkwaliteit is gebaseerd op de VLAREBO-wetgeving. In
1995 werd het Decreet betreffende de bodemsanering (VLAREBO) goedgekeurd. Er werden
voor een groot aantal organische en anorganische stoffen achtergrondwaarden (AW) en
bodemsaneringsnormen (BSN) vastgelegd. Er werd hierbij rekening gehouden met de
bodemeigenschappen (kleifractie en organische stof (OS)-gehalte) en met de bestemming van
het terrein (bestemmingstype). Er werd een standaardbodem gedefinieerd, gebaseerd op de
eigenschappen van een groot aantal landbodems. Deze standaardbodem heeft een OS-gehalte
van 2% en een kleigehalte van 10%. De AW en BSN voor de standaardbodem wordt
omgerekend naar de eigenschappen van de onderzochte bodem. Een bodemstaal wordt in dit
rapport als verontreinigd beschouwd wanneer het gehalte voor 1 van de 6 zware metalen het
verontreinigingscriterium voor bestemmingstype 1&2 (VC1&2) overschrijdt. Deze waarde
wordt berekend als 80% van de bodemsaneringsnorm voor type 1&2 (BSN1&2).
Voor het centrale deel werden de bodemeigenschappen van de OXY1- en OXY2-laag
vergeleken met ANOVA met als factoren ‘diepte’, ‘ligging t.o.v. de richting evenwijdig met
de Schelde’ en ‘ligging t.o.v. de richting loodrecht op de Schelde’. De meervoudige
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vergelijking voor de factor ‘ligging t.o.v. de richting evenwijdig met de Schelde’ werd
uitgevoerd met de Scheffé-methode.

3.2.3. Bepaling van de regenwormbiomassa
Op de punten 11, 15 en 19 werd de regenwormbiomassa met telkens 2 herhalingen
bepaald. De resultaten van deze 6 bemonsteringen werden vergeleken met gelijkaardige
resultaten voor andere bodemtypes in de Merelbeekse Scheldemeersen. De bemonsterde
locaties worden in kleur aangegeven op Fig. 3.1. Er werd één intacte alluviale bodem (rood),
twee uitgebrikte, niet-verontreinigde alluviale bodems (grijs en groen) en twee door
overstromingen verontreinigde uitgebrikte bodems (geel en blauw = MBM8) bemonsterd.
Alle bemonsteringen werden volgens de gecombineerde methode van formolextractie en natte
zeving

uitgevoerd,

zoals

eerder

beschreven

in

Hoofdstuk

1.

Naast

de

regenwormbemonsteringen voor het onderzoek naar de biomassa, werden er in het kader van
een thesis afzonderlijk regenwormen bemonsterd en geanalyseerd (Vanthuyne, 2003). Op één
locatie met hoge gehalten aan zware metalen (geel aangeduid op kaart 3.1.) en één plaats
buiten het gebied dat onderhevig is aan overstromingen (rood aangeduid op kaart 3.1.) werden
de regenwormen die buiten de bemonsterde oppervlakte naar boven kwamen, afzonderlijk
verzameld om geanalyseerd te worden op zware metalen. Deze regenwormen werden direct
gespoeld met gedemineraliseerd water en bleven gedurende 24 uur vasten op vochtig
filtreerpapier in een donkere ruimte. Nadat de regenwormen op geslacht en eventueel op soort
gedetermineerd werden, werden de wormen gedurende 1 minuut gedroogd op filterpapier,
gewogen, en gedood in water bij 40°C. De wormen werden gedurende een week gedroogd bij
40°C en daarna bewaard in glazen flesjes. De gedroogde wormen werden gewogen en na
toevoeging van 5 ml 65% HNO3 gedurende 1 uur verwarmd tot 130 °C. Er werd voorzichtig 4
ml 20% H2O2 toegevoegd. Na afkoeling en filtratie over een witbandfilter in kolfjes werden
die aangelengd tot 25 ml en geanalyseerd op de elementen Cd, Cu, Cr, Ni en Pb met GF-AAS
en op Fe, Mn en Zn met ICP-OES.

3.3. Resultaten
3.3.1. Topografie
In Fig. 3.2. wordt de terreinsituatie schematisch weergegeven. Er is heel wat
topografische variabiliteit in het gebied: dichtst tegen de dijk en de langsgracht aan is er een
duidelijke ophoging van ongeveer 30 cm dik, bestaande uit een heterogene laag bovenop een
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zeer zwarte laag van eveneens ongeveer 30 cm dikte. Deze ophoging is waarschijnlijk het
gevolg van ruimingswerken in de langsgracht. Daarna is er een vlak gedeelte dat licht afhelt
in noordoostelijke richting. Dit gedeelte is naar profielopbouw zeer homogeen: er is een 20-25
cm dikke A-horizont bovenop de alluviale kleilaag. Binnen dit gedeelte is er echter een stuk
dat veel lager ligt (een brede gracht, punten 22, 23, 24) maar ook hier is de zwarte laag 20-25
cm dik. Tussen het weiland en de populierenaanplanting is er een klein hoogteverschil waarbij
het weiland lager ligt. De A-horizont in de aanplanting is merkelijk dunner (punten 13, 17, 21,
25, 29). Kleine reliëfverschillen resulteren dus in een variërende dikte van de A-horizont, en
ingrepen zoals ruimingswerken kunnen leiden tot minder representatieve bemonsteringen.

Figuur 3.2. Schematisch overzicht van het bemonsteringsrooster met aanduiding van de
punten. Het rood gekleurde deel is een licht opgehoogde strook, het blauwe deel is een lager
gelegen brede gracht, en de zwart-grijze lijn geeft aan waar het iets hoger gelegen deel begint.
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3.3.2. Bodemgegevens
De bodemeigenschappen van de 55 stalen worden samengevat in Tabel 3.1. De
hoogste variatiecoëfficiënt wordt vastgesteld bij Cd, Cr en Zn. Voor deze elementen wordt
dus de grootste spreiding over het terrein gemeten. De maximumwaarden voor deze 3
elementen zijn ook duidelijk hoger dan normale concentraties in alluviale bodems (cfr. Tabel
3.2.). Naast de zeer hogere waarden voor Cd, Cr en Zn blijkt uit de vergelijking van beide
tabellen ook dat de bodem van het bemonsterde perceel sterk aangerijkt is met fosfor (P) en
dat deze bodem ook een duidelijk hoger CaCO3-gehalte heeft.
Tabel 3.1. Samenvattende statistieken voor de bodemeigenschappen (55 bodemstalen) van
het bemonsterde perceel (KjN: stikstof volgens de Kjeldahlmethode, EC: elektrische
geleidbaarheid
Eenheid

Minimum

Gemiddelde

Mediaan

Maximum

Variatiecoëfficiënt (%)

Cd

mg/kg DS

0.9

14.1

13.4

46.1

70.5

Cr

mg/kg DS

48

330

298

1263

76

Cu

mg/kg DS

11

48

48

101

45

Ni

mg/kg DS

21

29

28

44

21

Pb

mg/kg DS

21

118

113

237

47

Zn

mg/kg DS

87

779

732

2162

67

P

mg/kg DS

366

1673

1588

4118

50

S

mg/kg DS

315

739

710

1679

42

kjN

%

0.12

0.33

0.32

0.64

34.92

CaCO3

%

1.98

3.69

3.58

6.30

21.86

OS

%

1.80

5.82

5.65

14.42

47.52

pH H2O

6.95

7.69

7.72

8.08

2.58

pH CaCl2

6.47

7.09

7.11

7.38

2.30

EC

µS/cm

126

177

163

334

26

klei

%

16

23

23

33

17

leem

%

40

58

60

66

8

zand

%

2

19

18

44

42

TOC

%

1.0

4.7

4.7

10.0

44.8

Uit de principale componentenanalyse (PCA) van alle 55 bodemstalen van MBM8
blijkt vooral een sterk positieve relatie tussen de verschillende zware metalen (Cd, Cr, Cu, Ni,
Pb en Zn) en het kleigehalte. De textuur-as (klei-zand) verklaart grotendeels de variatie in de
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dataset, want enkel de pH-waarden wijken af van deze richting. 80% van de variatie in de
dataset wordt door de eerste 2 componenten verklaard.
In Fig. 3.4. wordt voor elk punt via een cirkeldiagram de verontreinigingsgraad van de
meest verontreinigde laag voor de 6 gemeten zware metalen (normering volgens VLAREBO)
weergegeven. Uit de figuur blijkt duidelijk dat vooral voor Cd, Zn en Cr de concentraties
boven de geldende normen liggen. Vooral het lager gelegen stuk (punten 22, 23 en 24) wordt
gekenmerkt door een hoge verontreinigingsgraad. Deze punten hebben ook het hoogste kleien CaCO3-gehalte.
Tabel 3.2. Beschrijvende gegevens van de bodemeigenschappen (36 bodemstalen) van nietgecontamineerde alluviale bodems langs de Bovenschelde (Vandecasteele et al., 2000)
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Eenheid

Minimum

10e perc.

Gemiddelde

90e perc.

Maximum

Cd

mg/kg DS

0.3

0.4

0.9

1.7

2.2

Cr

mg/kg DS

38

45

64

81

88

Cu

mg/kg DS

6

9

16

24

44

Ni

mg/kg DS

12

16

21

26

38

Pb

mg/kg DS

13

19

34

52

88

Zn

mg/kg DS

41

65

113

167

238

P

mg/kg DS

451

664

910

1145

1541

S

mg/kg DS

201

356

725

1137

1528

kjN

%

0.12

0.21

0.37

0.52

0.68

CaCO3

%

0.10

0.69

1.58

2.93

3.68

OS

%

1.70

2.79

6.61

9.35

15.60

pH-H2O

5.80

6.11

7.15

7.77

7.97

pH-CaCl2

5.20

5.67

6.56

7.19

7.28

EC

µS/cm

73

113

190

279

403

% klei

%

13

16

21

32

34

% leem

%

28

33

52

66

68

% zand

%

0

5

26

51

55
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Fig. 3.3. Principale componentenanalyse (PCA) van de concentraties aan zware metalen en
andere bodemeigenschappen voor de 55 stalen van MBM8, waarbij 80% van de variatie
verklaard wordt door de eerste 2 componenten.

In Fig. 3.5. worden de hoogst gemeten Cd- en Zn-concentraties per punt weergegeven.
Uit de gelijkenis tussen beide figuren blijkt duidelijk dat de concentraties van de zware
metalen onderling sterk positief gecorreleerd zijn. Vooraleer we de bodemeigenschappen per
bemonsterde laag bespreken, dient er eerst rekening gehouden te worden met de topografie.
Voor de strook dichtst tegen de trekweg aan blijkt de bodemkwaliteit van de bovenste 30 cm
beter te zijn dan de kwaliteit van de diepere, zwarte laag. Voor de punten in de
populierenaanplanting is de verontreinigingsgraad van de bovenste laag duidelijk hoger dan
voor de diepere laag. Voor het centrale deel geldt algemeen dat de bodemkwaliteit van de
OXY3-laag steeds minstens gelijk of beter is dan voor de bovenliggende lagen.
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Figuur 3.4. Evaluatie van de gehalten aan zware metalen volgens VLAREBO voor de 20
bemonsterde punten. Telkens werd de hoogst gemeten concentratie per punt gebruikt bij de
evaluatie.

Voor het centrale deel, inclusief de brede gracht, wordt de kwaliteit van de bovenste
laag (OXY1) vergeleken met de kwaliteit van de OXY2-laag via ANOVA, rekening houdend
met de diepte, en de ligging binnen het rooster. Dit werd enkel gedaan voor de meest
relevante elementen, nl. Cd, Cr, Zn, klei, TOC en CaCO3. Voor alle elementen behalve TOC,
was er geen verschil tussen de OXY1- en de OXY2-laag. De hoeveelheid TOC in de OXY1laag was significant hoger (p = 0.0177) dan in de OXY2-laag (gemiddeld 1%), wat kan
wijzen op aanrijking met organisch materiaal van de bovenste laag door het gras. Voor de
zware metalen, klei en CaCO3 is het bodemprofiel dus vrij homogeen.
Voor alle geteste elementen was er een zeer significante invloed (p < 0.001) van de
ligging volgens de richting evenwijdig met de Schelde. Uit de meervoudige vergelijking van
de gemiddelden bleek dat de waarden voor Cd, Cr, Zn, klei, TOC en CaCO3 steeds significant
hoger waren voor het lagere deel (punten 22, 23, 24), terwijl de andere punten een homogeen
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geheel vormen. Voor de ligging t.o.v. de richting loodrecht op de Schelde was er enkel een
significant verschil voor Cd (p = 0.032) en Zn (p = 0.0096), waarbij de gemeten concentraties
hoger waren voor de punten dichter tegen de Schelde aan. Voor Cr, TOC, klei en CaCO3 is er
dus geen verschil in functie van de afstand tot de Schelde.

Figuur 3.5. De hoogst gemeten Cd- en Zn-concentratie voor de 20 bemonsterde punten.

3.3.3. Regenwormbiomassa
De gegevens van de regenwormbemonstering op MBM8 worden vergeleken met
gelijkaardige gegevens voor andere locaties in de Merelbeekse Scheldemeersen, die reeds in
Hoofdstuk 1 besproken werden. Uit Figuur 3.6. blijkt dat de regenwormbiomassa op MBM8
vrij hoog is niettegenstaande de duidelijke aanrijking van de bodem met Cd en Cu. Er is geen
rechtlijnig verband tussen verontreinigingsgraad van de bodem en de regenwormbiomassa.
Tussen de bemonsterde bodems werden er geen verschillen in vochtgehalte gemeten
(resultaten hier niet weergegeven), maar een éénmalige bodembemonstering is niet
representatief om de vochttoestand van de bodem gedurende een volledig jaar te
karakteriseren. Bij toekomstig onderzoek naar de effecten van bodemverontreiniging op
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regenwormen in alluviale gebieden zullen een bijkomende reeks bodemeigenschappen
bepaald moeten worden om verschillen in regenwormbiomassa te kunnen verklaren.

200
150

Biomassa
g/m²

100
50
0
150
Cu
100 mg/kg droge grond
50
0
60

Cd
40 mg/kg droge grond
20
0

Figuur 3.6. Regenwormbiomassa, Cd- en Cu-concentratie in de bodem voor de bemonsterde
locaties in de Merelbeekse Scheldemeersen (locaties aangeduid op fig. 3.1.).
De analyseresultaten van de regenwormen die op de rode en de gele locatie bemonsterd
werden (Tabel 3.3), tonen duidelijk aan dat er bij de verontreinigde alluviale bodem
verhoogde concentraties aan Cd, Cr, Pb en Zn gemeten worden, waarbij de Cd-concentraties
in de regenwormen zelfs gemiddeld 30 keer hoger liggen dan op de niet-gecontamineerde
locatie.
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Tabel 3.3. Gemeten concentraties aan Cd, Cr, Pb en Zn in regenwormen die verzameld
werden op een niet-gecontamineerde alluviale bodem (rode locatie) en een aangrenzende
alluviale bodem die verontreinigd is door sedimentafzettingen bij overstromingen (gele
locatie, zie Fig. 3.1.)
locatie

Cd (mg/kg DS) Cr (mg/kg DS) Pb (mg/kg DS) Zn (mg/kg DS)

epigeïsche wormen, juveniel en adult

82.43

62.68

25.70

921

geslacht Nicodrillus , juveniel

103.72

43.13

15.48

1122

geslacht Nicodrillus , adult

81.70

88.45

30.37

1498

geslacht Nicodrillus , adult

2.77

4.33

4.96

574

epigeïsche wormen, juveniel

2.87

3.23

4.48

520

epigeïsche wormen, adult

2.86

4.07

5.13

448

verhouding verontreinigd/referentiebodem

31.5

16.7

4.9

2.3

3.4. Bespreking
Tijdens de staalname en de gegevensverwerking is heel duidelijk gebleken hoe
belangrijk de topografie van een perceel is voor de bemonstering. Daarom dient er steeds een
representatieve oppervlakte i.f.v. het onderzoek geselecteerd te worden. Dit deel moet eerst
verkennend bemonsterd worden om de homogeniteit en eventuele verstoringen te bepalen
vooraleer de beoogde bemonstering uit te voeren. In het bemonsterde perceel zorgden de
opgehoogde strook (ruimingsspecie), de brede gracht en het kleine hoogteverschil tussen de
weide en de achterliggende populierenaanplanting voor een heterogeen patroon.
De bodem van dit perceel is onderhevig aan overstromingen en dit resulteerde in de
afzetting van een zwarte laag sediment van ongeveer 20-25 cm dikte met hoge gehalten aan
Cd, Cr, Zn, P en CaCO3. Deze laatste vaststelling doet ons besluiten dat de overstromingen
zorgen voor een aanrijking van de bodem met CaCO3, wat leidt tot een hogere buffering met
als gevolg een verminderde uitloging van de zware metalen. De verontreinigingsgraad was het
hoogst voor het laagstgelegen gedeelte van het bemonsterde perceel. De hoogste concentraties
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aan zware metalen op deze plaatsen gingen gepaard met de hoogste klei- en CaCO3-gehalten.
Een mogelijke verklaring is dat het laagste deel het eerst en het langst onder water komt te
staan en dat hier de fijnste sedimentfractie afgezet wordt. De laagdikte van het sediment was
echter gelijkaardig met de laagdikte gemeten op de andere punten. De vaststelling dat de
hoogste verontreiniging voorkomt op de plaats met de hoogste CaCO3-buffer is een
belangrijke conclusie: de kans op uitloging van zware metalen is hier het laagst.
Bij de overstromingen werd er dus een sedimentlaag afgezet bovenop de bestaande Ahorizont. Dit leidde op bepaalde punten tot lagere concentraties aan zware metalen in het
onderste staal (OXY3-laag) van de A-horizont. Het is echter niet duidelijk aan welke snelheid
de sedimentatie plaatsvond, en of dit nu nog een voortschrijdend proces is. Het gebruik als
weiland impliceert dat de betreding door runderen in natte perioden leidt tot menging van het
bodemmateriaal. De bovenliggende lagen waren echter zeer homogeen, wat wijst op een
homogene afzetting, of de invloed van processen die tot sterke verticale menging leidden
(zoals vertrappelen van de bodem door runderen).
Gezien de verticale homogeniteit in het centrale deel, stellen we voor om bij
toekomstig onderzoek naar de bodemkwaliteit van alluviale gebieden onderhevig aan
overstromingen de volledige A-horizont als 1 laag te bemonsteren met een steekguts. Hierbij
dient echter standaard de onderste 2 cm van de A-horizont verwijderd te worden , aangezien
we kunnen veronderstellen dat een gedeelte van deze laag eigenlijk de oorspronkelijke Ahorizont vormde, met erboven de afgezette sedimentlaag. We stellen ook voor om bij
onderzoek naar de verontreinigingsgraad van alluviale gebieden de dikte van de A-horizont
als belangrijke informatie mee te nemen in de gegevensverwerking.
Naast de verontreinigingstoestand van alluviale bodems zijn er ook andere bepalende
factoren voor de regenwormbiomassa. Er is dan ook meer onderzoek vereist naar de rol van
landgebruik (voornamelijk weiland), vochttoestand en overstromingsregime, bemesting, en de
fysische toestand van de bodem (structuur) vooraleer de invloed van de bodemverontreiniging
op de regenwormbiomassa en soortensamenstelling kan bepaald worden.
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HOOFDSTUK 4. HET VEILIG BEHEER VAN
VERONTREINIGDE BAGGERGRONDEN IN HET
SCHELDEBEKKEN
4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de problematiek van baggergronden vanuit
het beheerstandpunt. Eerst wordt er een algemene beschrijving van deze soort verontreiniging
gegeven, en wordt er een klassificatie van de huidige situatie voorgesteld. Er wordt een
samenvatting gemaakt van het risico verbonden aan de verontreiniging en ten slotte wordt er
een overzicht gegeven van de wenselijke en haalbare beheersopties en milderende
maatregelen om het potentiële risico te verminderen. Alluviale bodems worden aangewend als
referentie voor de evaluatie van de verontreinigingsgraad en het functioneren van de bodem
van baggergronden. We stellen ook een aangepaste functie voor baggergronden voor. Bij elk
van deze stappen gebruikten we de resultaten van een gevalstudie langs de Schelde ter
illustratie. Dit studiegebied, de Merelbeekse Scheldemeersen, is gesitueerd op de rechteroever
van de Bovenschelde net stroomopwaarts van de kruising met de Ringvaart (Fig. 4.1). De
Bovenschelde werd reeds in de 19e eeuw sterk aangepast om scheepvaart te bevorderen en
om winterirrigaties van de lagere delen toe te laten (van Strydonck & de Mulder, 2000). De
Merelbeekse Scheldemeersen werden sterk door de mens beïnvloed: in de 19e eeuw werden
riviermeanders afgesneden. Het gebied werd ook grotendeels uitgebrikt, m.a.w. de kleilaag
werd afgegraven voor de productie van bakstenen, waardoor het bodemprofiel verlaagd werd.
Ongeveer 7 ha van deze lagergelegen gebieden werden gebruikt voor het landbergen van
baggerspecie (Vandecasteele et al., 2000). Vanaf 1957 werd de Bovenschelde in verschillende
fasen rechtgetrokken en verbreed om scheepvaart tot 1350 ton toe te laten. Naar aanleiding
van deze werken werd 38 ha van het gebied opgehoogd met infrastructuurspecie, en dit
voornamelijk in de nattere stukken van het studiegebied. Bij recente baggerwerken werden
stortterreinen buiten het studiegebied aangewend. In het studiegebied bevinden zich ook 5 ha
oude huisvuilstorten. Als gevolg van de verschillende ingrepen vertoont het gebied een
gevarieerd reliëf.

4.2. Probleemstelling
Baggergronden

kunnen

het

gevolg

zijn

van

natuurlijke

processen

zoals

overstromingen en sedimentafzettingen, of kunnen veroorzaakt zijn door menselijke ingrepen
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in de rivier, zoals de aanleg van stortterreinen voor baggerspecie in het alluviaal gebied als
belangrijkste voorbeeld (Vandecasteele et al., 2000). Twee problemen zijn verbonden met
sedimenten: enerzijds vermindert de grote hoeveelheid sedimenten de waterafvoercapaciteit
en de mogelijkheden voor scheepvaart, en anderzijds is de kwaliteit van het sediment zeer
slecht door de hoge concentraties aan polluenten en nutriënten. In Vlaanderen is de
sedimentkwaliteit en –kwantiteit problematisch door het intensieve landgebruik, de hoge
graad van urbanisatie en industrialisatie, en de beperkte waterzuivering.

Figuur 4.1. Overzicht van het studiegebied met in de rechterbenedenhoek de situering
van het gebied, en in de linkerbovenhoek een detail van het centrale deel (Reymere) waar het
herstel van het meersenlandschap voorzien is.
We beschouwen dus zowel de spontaan gevormde overstromingssedimenten als de
door de mens aangelegde stortterreinen voor baggerspecie. De eerste categorie van bodems
wordt gekenmerkt door een beperkte laagdikte van het sediment, een sterke, positieve
correlatie tussen verontreinigingsgraad en afstand tot de rivier, en een sterke variabiliteit, en
gevoeligheid voor overstromingen. De stortterreinen voor baggerspecie kunnen opgesplitst
worden in 2 duidelijke groepen, nl. enerzijds de recent aangelegde terreinen vergund als
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monostortplaats, met een grote laagdikte (> 1 m opgehoogd) en dus een hoge efficiëntie van
het oppervlaktegebruik, en de aanwezigheid van een reeks beschermende maatregelen, en
anderzijds de oudere stortterreinen met een beperkte laagdikte, en meestal gesitueerd in
lagergelegen alluviale gebieden, beschermd als natuurgebied op het gewestplan. Vooral de
probleemstelling van de laatste categorie is eerder complex, aangezien deze terreinen niet
gekend zijn als stortterrein, en deze gebieden gebruikt worden als normale bodems (o.a. voor
natuurbehoud

en

integraal

waterbeheer)

zonder

rekening

te

houden

met

de

verontreinigingsgraad.
Andere categoriën van baggergronden die hier niet verder besproken worden, zijn de
schorren en de gecontroleerde overstromingsgebieden. Schorren zijn een voorbeeld van een
systeem dat in nauw contact staat met de rivier en waarbij de mogelijkheden voor menselijke
ingrepen vrij beperkt zijn. De monitoring van processen op schorren is een waardevolle
referentie voor het beoordelen van de processen bij overstromingssedimenten en stortterreinen
voor baggerspecie. Steeds meer worden gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd,
waarbij eveneens afzetting van verontreinigde sedimenten verwacht kan worden.

4.2.1. Studiegebied
Het studiegebied (Fig. 4.1) werd ingedeeld in een deel dat uitgebrikt werd
(kleiwinning, 54 punten) en een deel met relatief intacte alluviale bodems ( 9 punten). In Fig.
4.2 wordt de Cd -concentratie en het zand- en CaCO3-gehalte gegeven als functie van de
afstand tot de rivier. De hoogste waarden voor Cd en CaCO3 werden dichtst bij de
Bovenschelde gemeten. Een gelijkaardig patroon werd vastgesteld voor P en S. Het
zandgehalte was het laagst voor de delen aansluitend bij de Bovenschelde. De waarden voor
de zware metalen, P, S, organische stof (OS) en N zijn duidelijk lager in de bodemstalen van
de relatief intacte alluviale bodems (Tabel 4.1). In Fig. 4.2 wordt er duidelijk getoond dat de
bodemkwaliteit van het intacte alluviaal gebied algemeen beter is dan de kwaliteit van de
uitgebrikte bodems. Anderzijds is het ook duidelijk dat de bodemverontreiniging in het
uitgebrikt gebied het hoogst is voor een strook van 100-150 m naast de dijk, maar dat de
relatie tussen afstand tot de rivier en de verontreinigingsgraad niet éénduidig is aangezien
zowel hoge als lage concentraties dicht bij de Bovenschelde gemeten worden.
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Figuur 4.2. Cd-concentraties, zand- en CaCO3-gehalten (%) voor de bodemstalen van de
uitgebrikte en de intacte alluviale bodems in het studiegebied in relatie tot de afstand tot de
Bovenschelde (in vogelvlucht).

4.3. Beheersdoelstellingen
Verschillende gebieden waarin zich baggergronden bevinden, worden beschermd als
natuurgebied.

Zowel

natuurbeheersobjectieven

als

milieubeheersobjectieven

moeten

gecombineerd worden tot een veilig beheer gebaseerd op risicobeperking. Het concept van het
veilig beheer van verontreinigde baggergronden dient voornamelijk toegepast te worden: (1)
als er nieuwe doelstellingen voor verontreinigde sites geformuleerd worden bijv. bij
natuurherstel of natuurinrichting, waarbij een toename van het ecotoxicologische risico
vermeden moet worden, en (2) bij het selecteren van een veilig beheer voor verontreinigde
sites als alternatief voor de meestal zeer dure saneringsoperaties.
Wanneer de doelstellingen voor natuurontwikkeling op verontreinigde baggergronden
bepaald worden, moeten zowel het risico van de verontreiniging als de haalbaarheid van de
doelstelling beschouwd worden. Drie aspecten kunnen de haalbaarheid beperken: (1)
baggergronden zijn opgehoogd en hebben dus een gewijzigde hydrologie en soms ook een
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andere bodemtextuur, (2) baggergronden zijn rijk aan nutriënten en dit kan de ontwikkeling
van bepaalde soorten belemmeren en de vestiging van ongewenste vegetatietypes
veroorzaken, en (3) verontreiniging kan resulteren in toxiciteit voor de doelsoorten. Het eerste
aspect is een harde conditie die ook visueel observeerbaar is in tegenstelling tot de eutrofe en
gecontamineerde bodemtoestand die eveneens limiterend kan zijn voor soorten. Eerst moeten
de bodemeigenschappen en de geschiktheid als substraat of medium voor planten en
bodemorganismen beschouwd worden. In Nederland gebeurt er een evaluatie van de toxiciteit
van de contaminanten voor de doelsoorten typisch voor het geselecteerde habitattype.
Wanneer het beoogde natuurdoeltype niet gehaald kan worden vanwege de verontreiniging,
dan moeten volgens het beslissingsmodel remediërende maatregelen overwogen worden
(Worm et al., 1998).
Tabel 4.1. Eigenschappen van de A-horizont voor zowel de uitgebrikte (58 punten) als de
relatief intacte alluviale bodems (8 punten)
uitgebrikte bodems

intacte alluviale bodems

Min.

Mediaan

Max.

Min.

Mediaan

Max.

Cd (mg/kg DS)

0,5

7,1

51,1

0,5

1,5

3,3

Cr (mg/kg DS)

32

181

1107

45

75

134

Zn (mg/kg DS)

79

774

2311

72

146

313

klei (%)

11

28

42

16

23

33

leem (%)

18

57

67

29

63

70

S (mg/kg DS)

391

1107

2238

286

522

860

N (%)

0,3

0,4

0,8

0,2

0,3

0,5

CaCO3 (%)

0,4

2,7

7,9

0,6

1,7

3,2

OS (%)

2,7

8,3

14,8

2,3

5,3

8,6

EC (µS/cm)

117

210

942

73

146

252

Een belangrijke keuze is de schaal van het doelgebied. Bij een eerste benadering van
een gebied kan er vooropgesteld worden dat elk deel moet voldoen aan de beoogde
voorwaarden voor het optimaal functioneren van het habitat, en optimale biodiversiteit en
duurzame habitatontwikkeling moet toelaten (van Straalen & Denneman, 1989). Vanuit een
meer gematigd standpunt kan er gesteld worden dat de verontreinigde baggergronden de
verontreiniging blijvend moet vastleggen en het functioneren van het habitat in het volledige
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gebied moet toelaten. Vanuit dit laatste standpunt zal het relatieve belang van de
baggergronden binnen het gebied een belangrijk punt zijn bij de evaluatie. Vertaald naar
ruimtelijke planning betekent dit dat het volledige gebied als natuurgebied geselecteerd wordt
in het eerste geval, terwijl in het tweede geval de verontreinigde percelen een aangepaste
schermfunctie

binnen

het

grotere

geheel

krijgen.

Los

van

elke

beheers-

of

inrichtingsdoelstelling kan er zich een normaal functionerend habitat met specifieke
karakteristieken vestigen op een verontreinigde baggergrond. Aangezien er bij veel
organismen een aanpassingsgedrag (adaptatie) of een vermijdend gedrag voor verontreiniging
vastgesteld werd, naast de bodemprocessen die leiden tot het ‘verouderen’ van de
verontreiniging (processen die leiden tot een verminderde biologische en chemische
beschikbaarheid in functie van de tijd), kan er aangenomen worden dat dergelijke habitats
zich over langere periodes kunnen handhaven.
In tegenstelling tot natuurbeheersdoelstellingen die uitgaan van baggergronden als een
bodemsubstraat, vertrekken de milieubeheersdoelstellingen van het idee dat baggergronden
stortplaatsen voor afvalstoffen zijn. De lokale geografische impact van baggergronden kan
vrij hoog zijn. Baggerspecie wordt duidelijk als afvalstof beschouwd door de Europese en
regionale wetgeving. Het veilig en efficiënt bergen van deze afvalstof is een belangrijk
probleem voor Vlaanderen. We definiëren de volume:oppervlakte-verhouding (V:O) als een
belangrijke maat voor de bergingsefficiëntie (Zie ook Vandecasteele et al., 2002a, Hoofdstuk
1). Op een plaats waar de aangebrachte sedimentlaag 2 meter of meer bedraagt, werd de
beschikbare ruimte veel efficiënter gebruikt, wat gedemonstreerd wordt door een hogere V:Owaarde. Algemeen kunnen 2 groepen baggergronden onderscheiden worden: (1) recente
stortterreinen met speciale beschermende maatregelen, soms aangelegd in voormalige
zandwinputten of bovenop huisvuilstorten en met grote oppervlakten en hogere V:O, en (2) de
oudere baggergronden, die verspreid liggen over het alluviaal gebied en die een lage V:Owaarde hebben. Voor de recente stortterreinen zijn er duidelijke wettelijke richtlijnen i.v.m.
het herinrichten van de sites en er is een veilige nabestemming (na het afdekken) gepland.
Voor de oudere baggergronden bestaan er daarentegen geen beperkingen naar bestemming, en
deze sites zijn niet officieel gekend als stortterrein of als verontreinigde locatie. Vooraleer
natuurdoeltypes geselecteerd worden, moeten de doelstellingen geconfronteerd worden met
de milieubeheersdoelstellingen en de haalbaarheid van de combinatie van beide objectieven
moet geëvalueerd worden.
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4.3.1. Studiegebied
In het studiegebied loopt een natuurinrichtingsproject dat tot doel heeft de alluviale
gebieden te herstellen als broedgebied voor weidevogels, door het vernatten van het centrale
deel “de Reymere” (Fig. 4.1) (VLM, 2001). Er is echter een probleem van
bodemverontreiniging door sedimentatie, en dit probleem werd initieel onderschat doordat de
verontreiniging niet direct observeerbaar is. De impact van de verontreiniging op het gebied is
groot, zowel door de lagere habitatkwaliteit als door het ecologische risico dat met de
verontreiniging gepaard gaat.
De huidige situatie in het studiegebied is het gevolg van een complexe serie processen
en menselijke activiteiten, met als resultaat een gestresseerd habitat. We willen nagaan hoe
deze situatie de haalbaarheid van het natuurinrichtingsproject beïnvloedt. De Cd-concentraties
in de toplaag van de bodem zijn hoger dan de maximum toelaatbare waarden voor het
normaal functioneren van de bodem (Crommentuijn et al., 2000). Bepaalde basisfuncties van
de bodem (Nortcliff (2002): (a) een fysisch, chemisch en biologisch milieu voor levende
organismen creëren, (b) biologische activiteit en diversiteit voor planten en dieren toelaten,
(c) de bodemhydrologie, nutriëntenbalans en nutriëntencyclus regelen en (d) stoffen filteren,
bufferen, immobiliseren en afbreken) kunnen gelimiteerd zijn in deze gestresseerde
omstandigheden. Het moet duidelijk zijn dat het substraat van baggergronden sterk
verschillend is van normale alluviale bodems. Logischerwijs zal de habitatontwikkeling
verschillend zijn van deze op relatief intacte alluviale bodems. Vooral de zeer eutrofe
bodemcondities zijn belemmerend voor de ontwikkeling van zeldzame en bedreigde soorten
terwijl meer algemene soorten onder deze omstandigheden beter kunnen groeien.

4.4. Risico-evaluatie
Zowel actuele als potentiële risico’s moeten beschouwd worden. Het actuele risico
spitst zich vooral toe op de beperking van soortenrijkdom en abundantie, en het risico op
secundaire vergiftiging en de verspreiding van de polluenten. Het potentiële risico wordt
gedomineerd door bodemverzuring die in een duidelijke toename van de biobeschikbaarheid
van zware metalen (Ma & van der Voet, 1993) en een verhoogde kans op uitloging (Singh et
al., 2000) resulteert. Het potentiële risico is een functie van de configuratie van de
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baggergrond (dikte van de sedimentlaag, overstromingsfrequentie, hydrologie en topografie)
en het landgebruik.
Het actuele risico manifesteert zich op verschillende niveaus: (1) planten en
bodemorganismen kunnen aan chronische toxiciteit of verhoogde stress leiden als gevolg van
hoge polluenten- en nutriëntenconcentraties en dit resulteert in een gewijzigde
soortensamenstelling (blootstellingsevaluatie). Vooral de zeldzame en bedreigde soorten zijn
hierbij

zeer

kwetsbaar;

(2)

de

aanwezigheid

van

baggergronden

resulteert

in

habitatfragmentatie, (3) bodemprocessen en – functies zoals strooiselafbraak kunnen
vertraagd worden (effect-evaluatie) en (4) er is een risico voor secundaire vergiftiging voor
hogere niveaus in de voedselketen (risicokarakterisatie).
Bodemverontreiniging kan resulteren in een verminderde voedselbeschikbaarheid voor
hogere trofische niveaus (lagere voedselkwantiteit) en in hogere lichaamsconcentraties bij
bodeminvertebraten die als voedsel dienen voor hogere organismen (verminderde
voedselkwaliteit) (Klok et al., 2000). Hogere bodemconcentraties aan zware metalen in
kalkrijke baggergronden resulteerden in hogere lichaamsconcentraties voor regenwormen en
pissebedden (Beyer & Stafford, 1993, Hendriks et al., 1995). Een indirect effect van
bodemverontreiniging is mogelijk voedseltekort voor predatoren (Hörnfeldt & Nyholm, 1996)
of een gewijzigd, minder optimaal dieet (Groen et al., 2000). Secundaire vergiftiging is sterk
afhankelijk van de configuratie van het verontreinigd gebied en de ecologie van de
doelsoorten (Menzie et al., 1992).
Potentiële risico’s worden voornamelijk bepaald door de snelheid van de
bodemverzuring.

In

kalkrijke bodems

leiden

zure

regen

en

wortelactiviteit

tot

bodemverzuring. In goed gedraineerde gronden bedraagt de decalcificatiesnelheid 0.0150.04% CaCO3/jaar (Van Breemen & Protz, 1988), maar in periodiek overstroomde bodems
kan de decalcificatiesnelheid met een grootte-orde toenemen tot 0.1-0.3%/jaar (van der Sluis,
1970; van den Berg & Loch, 2000). In permanent waterverzadigde situaties zijn de
decalcificatiesnelheden vergelijkbaar met die bij goed gedraineerde gronden. CaCO3 kan
terug aan de bodem toegevoegd worden bij overstromingen of door de elementencyclus bij de
strooiselafbraak.

4.4.1. Studiegebied
Het actuele risico spitst zich toe op de voedselkwantiteit en –kwaliteit voor
weidevolgels, het potentiële risico is afhankelijk van de snelheid van bodemverzuring. Zowel
de biobeschikbaarheid als de effecten van de polluenten moeten beschouwd worden bij het
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actueel risico. Het actuele risico in het studiegebied werd bepaald door het meten van de
biobeschikbaarheid van zware metalen voor planten en insecten en het bepalen van de
effecten van de bodemverontreiniging op regenwormpopulaties.
Zowel voor populier als voor wilgen werden verhoogde en afwijkende bladgehalten
aan Cd en Zn gemeten op verontreinigde baggergronden. Bij populier resulteerden de
verhoogde bladgehalten in hogere Cd-gehalten bij bladhaantjes die zich voeden met de
bladeren (Vandecasteele et al., 2002b). Er werden echter geen toxische effecten van de
bodemverontreiniging op de bomen vastgesteld en de strooiselafbraak werd als normaal
geëvalueerd. De regenwormbiomassa en –dichtheid werd vergeleken voor niet-verontreinigde
alluviale bodems, verontreinigde alluviale bodems onderhevig aan overstromingen en
baggerstortterreinen. De resultaten wezen op een trage kolonisatie van baggerstortterreinen
door endogeïsche en anekische soorten, terwijl epigeïsche regenwormen vrij goed
vertegenwoordigd waren, zelfs op recente baggerstortterreinen die gedurende de winter en
lente onder water staan. De hoogste regenwormbiomassa werd aangetroffen op de nietverontreinigde alluviale bodems, de laagste biomassa werd gemeten op verontreinigde
baggerstortterreinen. De resultaten geven enerzijds duidelijk het belang aan van de
voorgeschiedenis van de bodem en anderzijds illustreren ze de complexiteit van
risicoschatting voor secundaire vergiftiging. Een lager biomassa aan regenwormen op
verontreinigde baggerstortterreinen resulteert onrechtstreeks in een lager risico voor
predatoren. De concentraties aan zware metalen in regenwormen zijn echter duidelijk hoger
op verontreinigde

alluviale bodems in vergelijking met

de

aangrenzende

niet-

gecontamineerde bodems, zelfs tot 30 keer hoger voor Cd (zie Hoofdstuk 3).
Bodemdecalcificatie en dus bodemverzuring is het grootst in bodems met afwisselend
aërobe en anaërobe bodemomstandigheden (Dirksz et al., 1990; van den Berg & Loch, 2000),
wat het meest voorkomt op de uitgebrikte alluviale bodems. In het studiegebied is het CaCO3gehalte in de A-horizont gemiddeld 1.5% lager in vergelijking met de C-horizont (p = 0.000)
voor alle bodemprofielen (intacte alluviale bodems, uitgebrikte alluviale bodems met of
zonder afzetting van verontreinigde sedimenten bij overstromingen). Het CaCO3-gehalte is
het hoogst (p < 0.01) in de toplaag voor bodems verontreinigd door sedimentatie (4.2%) in
tegenstelling tot de intacte toplagen (2.9%). Deze waarden zijn echter duidelijk lager dan de
waarden tussen 4.3-11.9% gemeten op baggerstortterreinen in het gebied (Vandecasteele et
al., 2000). In 38 van de 52 bodemstalen in het uitgebrikte gebied onderhevig aan
overstromingen was het CaCO3-gehalte hoger dan 2%. Toekomstige monitoring van de
bodem moet zich toeleggen op CaCO3, pH en organisch materiaal in de bodem.
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4.5. Risicoreductie
Er volgt nu een overzicht van risicobeperkende beheersmaatregelen, met een indicatie
van de haalbaarheid en de onzekerheid gepaard gaande met de maatregel. Drastische en zeer
dure opties zijn het afdekken en het afgraven, die beide echter resulteren in een proper habitat
zonder actueel of potentieel risico. De minder drastische opties zijn het hydrologisch beheer
en het bekalken, die beide leiden tot een lager risico op bodemverzuring en een lagere
biobeschikbaarheid.

4.5.1. Oxidatie/reductie = hydrologisch beheer
Reductie van het substraat van baggergronden resulteert in de immobilisatie van zware
metalen door de binding als sulfide en verlaagt dus het risico op uitloging en vermindert de
biobeschikbaarheid (Gambrell, 1994). Binding aan sulfiden is een functie van de redoxpotentiaal. Ook het carbonaatbudget moet hierbij in rekening gebracht worden. In een
permanent overstroomde situatie zijn de oplossingssnelheden van carbonbaten in de bodem
lager of vergelijkbaar met deze op goedgedraineerde bodems, maar de tussenliggende situatie
is minder optimaal omdat in periodisch waterverzadigde bodems de oplossingssnelheid van
carbonaten gemiddeld 10 keer hoger zijn. De influx van carbonaten door overstromingen en
strooisel moet ook in rekening gebracht worden. Het hydrologisch beheer heeft ook een
invloed op de bindingscapaciteit van de bodem voor fosfaat en de beschikbaarheid van
fosfaten (Baldwin et al., 2000; Venterinck et al., 2002).

4.5.2. Bekalking en andere toevoegingen
Het toevoegen van kalkproducten of andere toevoegingen kan leiden tot een lagere
biobeschikbaarheid van zware metalen. Carbonell et al. (1999) besloten dat gipstoevoegingen
aan de alluviale sedimenten van de Mississippi de concentraties aan zware metalen in het
bodemwater onder anaërobe condities zeer sterk verminderden door het neerslaan van de
metalen als onoplosbare sulfiden. Pierzzynski & Schwab (1993) vergeleken het effect van
verschillende toevoegingen aan de bodem op de biobeschikbaarheid van Zn, Cd en Pb in een
alluviale bodem verontreinigd met zware metalen en concludeerden dat het toevoegen van
kalksteen de meest effectieve behandeling opleverde.
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4.5.3. Afgraven en herlokaliseren van het sedimentsubstraat
Afgraven is een drastische ingreep die resulteert in een niet-gecontamineerd habitat
voor planten en bodemorganismen. Afgraven en herlokaliseren van een oudere baggergrond
met het oog op natuurherstel werd succesvol toegepast langs het kanaal Gent-Brugge
(Decleer, 1994). In Nederland werd het alluviaal gebied gedeeltelijk afgegraven voor
doelstellingen van waterbeheersing en rivierherstel (Faber et al., 2001). De haalbaarheid is
sterk afhankelijk van de dikte van de sedimentlaag van de baggergrond. We stellen voor dat
de maximale laagdikte voor het afgraven 75 cm bedraagt. Voor dikkere lagen is het afdekken
een meer geschikte en haalbare optie.

4.5.4. Afdekken
Baggerspecie heeft goeie eigenschappen om als afdichtlaag te dienen en wordt daarom
toegepast als afdek op andere stortterreinen (van Driel & Nijssen, 1988; Mohan et al., 1997;
Tresselt et al., 1998). Afdek- en afdichtlagen op baggergronden zijn dus enkel nodig als een
proper habitat voor planten en bodemorganismen. Om een effectieve risicoreductie voor
bodemorganismen te verkrijgen, is een afdeklaag van 40-50 cm voldoende (Bosveld et al.,
2000). Voor alle planten die geen verhoogde opname van zware metalen vertonen of met een
oppervlakkig wortelstelsel is een afdeklaag van deze dikte voldoende om interactie met de
dieper gelegen sedimentlaag te verhinderen. Voor wilgen en populieren daarentegen is er een
dikkere afdeklaag vereist, en waarschijnlijk kan enkel een folie of een ondoordringbare laag
verhinderen dat de wortels voor deze soorten de sedimentlaag binnendringen en zo verhoogde
bladgehalten veroorzaken (Vandecasteele et al., 2002b). Wanneer afdeklagen toegepast
worden, dan is het aangewezen de groei van wilgen en populieren te verhinderen. We stellen
voor om afdeklagen met een gelijkaardige bodemtextuur als de sedimentlaag te gebruiken.
Het toepassen van afdeklagen resulteert in een ophoging en dit moet geëvalueerd worden
t.o.v. het landschap en het habitat. We denken dat het onredelijk is om baggergronden met een
sedimentlaag < 60 cm te voorzien van een afdeklaag van 40-50 cm.

4.5.5. Bemesting en grondbewerkingen
Zowel bemesting (Lorenz et al., 1994) als bodembewerkingen op verontreinigde
baggergronden kunnen resulteren in een pH-daling en een hogere beschikbaarheid van zware
metalen. Het gebruik van verontreinigde baggergronden voor akkerbouw moet verhinderd
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worden, want de bodemverontreiniging resulteerde in bepaalde gevallen in het overschrijden
van de maximum toelaatbare metaalconcentraties in gewassen (Vandecasteele et al., 2002b,
Hoofdstuk 3). Daarentegen kan het verbeteren van de voedingstoestand van de bodem in
voedselarme situaties de toxische effecten van polluenten reduceren.

4.5.6. Studiegebied
De meest drastische beheersoptie voor de Reymere, het centrale deel van het
studiegebied, is het afgraven van de sedimentlaag, wat resulteert in het verwijderen van het
actueel en potentieel risico en het herstel van het natuurlijk habitat. Sedimentatie van
verontreinigd materiaal bij toekomstige overstromingen dient hierbij echter vermeden te
worden. Zolang overstromingen leiden tot het afzetten van verontreinigd sediment in het
gebied, heeft het afgraven geen zin. Het aanbrengen van een afdeklaag is geen realistische
optie omdat de laagdikte van het sediment (20-30 cm) te beperkt is. Een meer pragmatisch
alternatief focust op de reductie van de bodemverzuring en een monitoring van de effecten
van de bodemverontreiniging op bodemorganismen.
De meeste natuurinrichtingsprojecten in alluviale gebieden zijn gericht op de vernatting of het
herstel van de voormalige hydrologie. Vernatting van verontreinigde baggergronden kan
resulteren in gereduceerde sedimentlaag en dus een lagere biobeschikbaarheid van zware
metalen. Daarvoor dient het bodemprofiel het hele jaar door waterverzadigd te zijn. Voor elk
geval moet er afzonderlijk nagegaan worden of een jaarrond natte situatie haalbaar is en of de
resulterende vegetatie strookt met het beoogde referentiebeeld.

4.6. Besluiten
Baggergronden ontstaan spontaan als gevolg van de afzetting van sedimenten bij
overstromingen of door de aanleg van baggerstortterreinen, en worden gekenmerkt door
verontreiniging met zware metalen. De bodemeigenschappen wijken duidelijk af van de
eigenschappen van intacte alluviale bodems door de hoge concentraties aan contaminanten en
nutriënten. Naast de lage probabiliteit van acute of chronische toxiciteit voor planten en
bodemorganismen in direct contact met het verontreinigde substraat, gaat er een grote
onzekerheid gepaard met de risico-evaluatie voor secundaire vergiftiging. Er is een grote nood
aan een referentiekader voor natuurbeheer op verontreinigde locaties.
Voor natuurgebieden waar er baggergronden voorkomen, is er nood aan haalbare en
duidelijke beheersobjectieven. Momenteel is er een tegenstelling in de wetgeving met zeer
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strenge eisen bij de aanleg van nieuwe monostortplaatsen voor baggerspecie terwijl de
afzetting van verontreinigde sedimenten bij overstromingen in alluviale gebieden en
gecontroleerde overstromingsgebieden als een natuurlijk proces beschouwd wordt waarbij er
geen verdere bezwaren zijn. Ruimtelijke planning en het beheer van de alluviale gebieden
moeten uitgaan van de wetenschap dat er bodemverontreiniging door sedimenten aanwezig
kan zijn, in plaats van milieuproblemen te negeren bij natuurbeheer. Het is duidelijk dat
baggergronden sterk afwijkende eigenschappen hebben t.o.v. normale alluviale bodems en
dus niet kunnen voldoen aan de processen en habitats typisch voor alluviale bodems. Vanuit
pragmatisch oogpunt moet er gestreefd worden naar een beheer van verontreinigde
baggergronden waarbij hinder voor het functioneren van het grotere geheel vermeden wordt.
Door de vele obstakels bij de dure en drastische ingrepen zoals afdekken en afgraven, moet er
verder onderzoek gebeuren naar het bepalen van de dynamiek van bodemprocessen op
baggergronden en de langetermijn consequenties van minder drastische beheersopties in
functie van risicoreductie, zoals een gepast hydrologisch beheer.
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HOOFDSTUK 5. EEN GEÏNTEGREERD
SEDIMENTBEHEER IN HET SCHELDEBEKKEN: EEN
EERSTE BENADERING OP BASIS VAN GEGEVENS
VAN EEN INVENTARISATIE VAN DE
BAGGERGRONDEN

5.1. Inleiding
Sedimenten aangerijkt met polluenten worden doorheen het stroomgebied van de
Schelde vervoerd en accumuleren uiteindelijk bij samenvloeiingen, in tijarmen of in havens.
Reeds meerdere decennia zijn er baggerwerken vereist in de Leie en de Schelde, het
Afleidingskanaal van de Leie, het Kanaal Gent-Brugge en in de havens om scheepvaart
mogelijk te maken. Zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van het sediment vormen een
probleem bij de baggerwerken. Aangezien het probleem historisch gegroeid is, is het
aangeraden het probleem vanuit een historische invalshoek te benaderen.
Belangrijke bronnen van de verontreiniging met zware metalen in het stroomgebied
van de Schelde zijn grensoverschrijdende industriële vuilvrachten uit Noord-Frankrijk. De
grensoverschrijdende input van verontreiniging wordt jaarlijks gemeten aan de gewestgrenzen
(VMM, 1997; VMM, 2000a). Er wordt geschat dat ongeveer 90% van de hoeveelheid Cd en
Cr in het Vlaamse oppervlaktewater afkomstig is van grensoverschrijdende verontreiniging
(VMM, 2000b).
Om de geografische omvang en de gevolgen voor het milieu in te schatten van de
aanwezigheid van oude baggerspeciestorten langs de bevaarbare waterlopen, werd er in
opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen een gedetailleerde inventarisatie van
deze baggergronden opgestart. Het objectief was om de baggergronden te karteren en hun
graad van verontreiniging te karakteriseren in de alluviale gebieden langs de Boven- en
Zeeschelde, de Leie en het Afleidingskanaal, en het Kanaal Gent-Brugge. Meer dan 425 ha
baggergronden die verontreinigd waren met één of meerdere zware metalen werden
gekarteerd (Vandecasteele et al., 2001; Vandecasteele et al., 2002a).
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De verzamelde gegevens over baggergronden kunnen eveneens gebruikt worden voor
het bepalen van de tijdsgebonden trends in de sedimentkwaliteit. Sedimenten fungeren als een
drager en een sink voor polluenten en leveren dus tijdsgeïntegreerde gegevens over
geografische en tijdsgebonden trends in de emissie van polluenten in het riviersysteem
(Regnier en wollast, 1993, Sternbeck en Östlund, 2001). Er werden meer dan 400 ha
baggergronden (allemaal aangelegd vóór 1999) bemonsterd, 12 schorren tussen Wetteren en
Temse, en een recent toegeslibde rivierarm van de Zeeschelde. In dit hoofdstuk worden
gegevens over sedimentkwaliteit gecombineerd met archiefgegevens over baggerwerken voor
een integrale benadering van het sedimentprobleem. We maken ook de vergelijking tussen
sedimentatieprocessen vóór en na de rechttrekking en kalibratie van rivieren en kanalen in het
studiegebied voor schepen tot 1350T.

5.2. Materiaal en methoden
5.2.1. Studiegebied
Het studiegebied voor dit onderzoek is het deel van de Leie en de Bovenschelde in het
Vlaamse Gewest, het Afleidingskanaal tussen Deinze en Schipdonk, het Kanaal Gent-Brugge
tussen Schipdonk en Gent, de Ringvaart tussen de Zeeschelde en het Kanaal Gent-Brugge, en
de Zeeschelde tussen Gent en Temse (Fig. 5.1). Het stroomgebied van de Schelde strekt zich
uit over 21.600 km² in Noord-Frankrijk, het westelijk deel van België en het zuidwestelijk
deel van Nederland. Er kunnen 3 delen in de rivier onderscheiden worden: de Bovenschelde,
de Zeeschelde en het Schelde-estuarium. De Bovenschelde is het meest stroomopwaartse deel
dat niet aan getijdewerking onderworpen is, en bevat het deel tussen de bron in Saint-Quentin
(Frankrijk) en Gent. De Zeeschelde tussen Gent en Rupelmonde is de zoetwaterzone die wel
aan de getijden onderworpen is. De Leie is een belangrijke zijrivier van de Schelde, die de
Schelde vervoegd in Gent. Het stroomgebied van de Leie is ongeveer 2600 km² groot in
Noord-Frankrijk, en 3700 km² groot in het westelijk deel van België. Tijdens een
getijdecyclus op de Zeeschelde duurt het laagtij in het deel tussen Berlare en Gentbrugge
ongeveer 30-40% langer dan het hoogtij, en dit resulteert in lagere stroomsnelheden bij
laagtij. De ongelijkheid van de stroomsnelheid tussen hoog en laagtij resulteert in
sedimentaccumulatie

in

het

stroomopwaartse

deel,

aangezien

er

meer

sediment

stroomopwaarts getransporteerd wordt bij hoogtij dan er bij laagtij kan afgevoerd worden (De
Leenheer, 1966).
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Fig. 5.1. De Leie en de Boven- en Zeeschelde met aanduiding van het studiegebied. De
vierkanten geven het relatieve belang van de rivier- of kanaalsectie voor baggerwerken tijdens
2 perioden. Voor beide perioden worden de gegevens procentueel uitgedrukt t.o.v. de totale
hoeveelheid gebaggerd in die periode.

5.2.2. Archiefgegevens
De historiek van de baggerwerken in het studiegebied werd gereconstrueerd op basis
van de archieven van AWZ. 206 Dossiers werden ingekeken en de gebaggerde hoeveelheden,
de locatie van de baggerwerken en de periode van de werken werden gestockeerd in een
databank.
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5.2.3. Datasets
Verschillende datasets van de inventarisatie van de baggergronden werden gebruikt in
dit hoofdstuk. Daarnaast werd de 0-30 cm toplaag van 12 schorren langs de Zeeschelde tussen
Wetteren en Temse met 4 herhalingen bemonsterd in juni 2002.
Na de aanleg van de Ringvaart verloor het meest stroomopwaarste deel van de
Zeeschelde zijn functie voor de scheepvaart. Daarom worden er in dit deel zeer weinig
baggerwerken uitgevoerd. Bovendien werd de stuwsluis buiten gebruik gesteld en hierdoor
functioneerde deze sectie als een tijarm met een verhoogde sedimentatie als gevolg van de
lagere stroomsnelheden bij laagtij (zie hierboven). Het meest stroomopwaartse deel van de
tijarm in Gentbrugge (TGB) werd in mei 1999 bemonsterd. Er kan verondersteld worden dat
de fijnste sedimentpartikels die meest stroomopwaarts getransporteerd worden bij hoogtij, in
dit gebied sedimenteerden. De oppervlakte van het bemonsterde deel was 2 ha, maar de totale
oppervlakte van de tijarm is 34 ha (lengte = 8 km). 23 Stalen van de slibplaat werden bij
hoogtij genomen vanuit een boot met een steekboor. In overeenstemming met de
bemonstering van de baggergronden werden puntbemonsteringen gebruikt, waarbij er per
punt 2 of 3 lagen van 50 cm afzonderlijk bemonsterd werden. De procedures om
baggergronden te identificeren, de bemonstering van baggergronden, de beschrijving van de
fysische en chemische analyses en de interpretatie van de verontreinigingsgraad werden reeds
vroeger gedetailleerd besproken (Vandecasteele et al., 2000 & 2001).
Twee externe datasets werden gebruikt. De eerste externe dataset bevat gegevens over
159 sedimentstalen van de Leie, de Bovenschelde en de Ringvaart afkomstig van een
bemonsteringscampagne in 2001 (AWZ afd. Bovenschelde). De dataset van de slikken bevat
gegevens van monsters die op 29 punten op slikken langs de Zeeschelde verzameld werden in
1999 (Instituut voor Natuurbehoud).

5.3. Historische evolutie van de behoefte aan baggerwerken
De gebaggerde hoeveelheden worden in Fig. 5.2 weergegeven. De gebaggerde
hoeveelheden stegen duidelijk sinds 1960 en bereikten een maximum in de periode 19651985. Het archiefonderzoek toonde aan dat vóór 1965 kleine hoeveelheden baggerspecie
verwijderd werden op zeer specifieke plaatsen met hoge sedimentatie zoals sluizen en
mondingen van beken en kanalen. Vanaf 1970 echter werden baggerwerken meer
systematisch uitgevoerd over grotere delen van rivieren en kanalen.
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In Fig. 5.1 worden de gegevens over de gebaggerde hoeveelheden getoond voor de
verschillende waterlopen, en dit voor 2 periodes (voor en na 1965). Voor beide periodes
worden de hoeveelheden procentueel uitgedrukt t.o.v. de totale gebaggerde hoeveelheid in de
periode.
Voor de Leie verschoof de nood aan baggerwerken van het stroomopwaartse deel
t.o.v. Deinze naar de intersectie van de Leie met het Afleidingskanaal in Deinze. Voor de
Bovenschelde daarentegen verschoof de behoefte aan baggerwerken stroomafwaarts, en meer
specifiek naar de intersectie van de Bovenschelde met de Ringvaart. Deze duidelijke
verschuivingen zijn minstens gedeeltelijk veroorzaakt door de kalibratiewerken voor
scheepvaart tot 1350 T en de aanleg van de Ringvaart. Algemeen blijkt dat de Ringvaart rond
Gent en de tijarmen belangrijke sedimentatiezones zijn door zowel de hoge sedimentaanvoer
vanuit de Bovenschelde als de lage stroomsnelheid van de Zeeschelde bij laagtij. Door de
aanleg van de Ringvaart was de sedimentatiesnelheid en de nood aan baggerwerken in de
waterlopen in Gent sterk verminderd. De kalibratiewerken werden uitgevoerd op de
Bovenschelde stroomopwaarts van de Ringvaart en op de Leie stroomopwaarts van Deinze.
Tussen 1960 en 1985 werden meanders afgesneden van de waterloop en het rivierprofiel werd
verbreed om scheepvaart tot 1350 T mogelijk te maken. In deze periode werd ook de
Ringvaart aangelegd.
Vier locaties zijn tegenwoordig zeer belangrijk voor de sedimentatie: (1) de intersectie
van de Leie met het Afleidingskanaal in Deinze (Noorderwal), (2) de Ringvaart tussen de
Boven- en Zeeschelde en de tijarm in Zwijnaarde, (3) de tijarm in Gentbrugge en (4) de
intersectie van het Kanaal Gent-Brugge met het Afleidingskanaal in Schipdonk.
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Fig. 5.2. De totale gebaggerde hoeveelheid voor periodes van 5 jaar in het studiegebied. Het
laatste jaar van de periode van 5 jaar wordt op de x-as getoond.
Er werden geen indicaties gevonden op de bodemkaart of in de archieven voor de
aanwezigheid van baggergronden in het gebied stroomafwaarts van Berlare. Het is zeer
waarschijnlijk dat de behoefte aan baggerwerken in dit gebied veel kleiner is door de
aanwezigheid van slikken en schorren die een groot deel van het zwevende stof wegfilteren.

5.4. Sedimenteigenschappen
5.4.1. Dataset van de baggergronden
In een eerste gegevensanalyse werd er een vergelijking gemaakt tussen de
concentraties aan zware metalen voor de gegroepeerde gegevens van 3 periodes nl. voor
baggergronden aangelegd (a) vóór 1970, (b) tussen 1970 en 1990 en (c) na 1990. Het bereik
voor elk zwaar metaal was zeer groot en de trends waren afhankelijk van zwaar metaal tot
zwaar metaal (resultaten niet weergegeven). We besluiten hieruit dat de trends op het niveau
van individuele waterlopen moeten geëvalueerd worden, zoals reeds gebeurde voor de
Bovenschelde (Vandecasteele et al., 2000) en de Leie (Vandecasteele et al., 2002a). Voor de
Bovenschelde werd vastgesteld dat de Cr-pollutie veel hoger is dan voor de andere rivieren en
kanalen, wat de onderlinge vergelijking zeer moeilijk maakt. Voor de Leie werden, na
correctie voor klei en organisch materiaal, geen significante trends gevonden, behalve voor
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Pb. Pb vertoonde voor zowel de Leie als de Bovenschelde een sterke daling sinds de jaren
’70.

5.4.2. Huidige situatie
Daarnaast werd een vergelijking gemaakt tussen 6 recente datasets voor de evaluatie
van de huidige toestand van het sediment: (1) baggergronden aangelegd tussen 1993 en 1996,
(2) de slikken langs de Zeeschelde, (3) sedimentstalen van de Bovenschelde en de Ringvaart,
(4) sedimentstalen van de Leie, (5) stalen van de schorren tussen Wetteren en Temse en (6)
TGB. Algemeen bleek dat de gegevens opgesplitst werden in 2 groepen (Fig. 5.3), nl.:
enerzijds de baggergronden, TGB en de schorren met duidelijk hogere concentraties aan
zware metalen, en anderzijds de andere 3 datasets. Dit verschijnsel is duidelijk gelinkt met de
hogere kleigehalten voor de eerste groep van datasets. We moeten er ons echter van bewust
zijn dat andere voorbehandelingen en meetmethodes voor textuurbepaling gebruikt werden
voor de externe datasets. Uitzonderlijk hoge Cu-concentraties werden gemeten voor TGB,
terwijl de Zn- en Cr-concentraties relatief hoog waren voor de sedimentstalen van de
Bovenschelde en de Ringvaart.
Het is een feit dat bij baggerwerken vooral sedimenten verwijderd worden op plaatsen
met een hoge sedimentaccumulatie als gevolg van lagere stroomsnelheden. De
verontreiniging zal hierdoor geconcentreerd zijn in de gebaggerde sedimenten aangezien de
fijne sedimentfractie met de hoogste concentraties aan zware metalen preferentieel
sedimenteren op deze plaatsen. Algemeen kan dus gesteld worden dat de fijnste
sedimentfractie verwijderd wordt bij baggerwerken of bij sedimentatie op de schorren of in
tijarmen. De concentraties aan zware metalen bij deze 3 eindpunten zijn daarom gelijkaardig.
In een geïntegreerd sedimentbeheer moet het ultieme eindpunt van het sediment eveneens
beschouwd worden.
Wanneer de bodemeigenschappen voor de baggergronden, TGB en de schorren
vergeleken worden, dan blijkt duidelijk dat de 3 substraten gelijkaardige kenmerken hebben
(Fig. 5.4): hoge P, organische stof (OS), CaCO3 en kleigehalten. Uitzonderingen zijn de lage
waarden voor elektrische geleidbaarheid (EC) en S-concentraties voor de schorren. Deze
gelijkaardige sedimentsubstraten worden echter vanuit de wetgeving totaal verschillend
benaderd. Gebaggerde sedimenten worden beschouwd als afvalstoffen door de EU
afvalstoffencatalogus en de regionale wetgeving (Vlarea, 1998) maar de afzetting van
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Fig. 5.4. Verdeling van de gemeten waarden voor de bodemeigenschappen voor 4 datasets: (1) baggergronden, (2) slikken, (5) schorren en (6)
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Fig. 5.3. Verdeling van de gemeten concentraties aan zware metalen en de bodemeigenschappen voor 6 datasets: (1) baggergronden, (2)slikken,
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sedimenten op overstromingsgebieden en schorren wordt als een natuurlijk proces
beschouwd. Niettegenstaande de grote gelijkenis in samenstelling en contaminatie, worden
beide situaties anders beoordeeld in de huidige wetgeving.

5.5. Besluit
De hydrologie van de waterlopen in het studiegebied veranderde drastisch door het
kalibreren van de Bovenschelde, de Leie en het Afleidingskanaal, en de aanleg van de
Ringvaart. Deze werken resulteerden in een grotere nood aan baggerwerken waarbij grote
hoeveelheden
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Afleidingskanaal, terwijl de nood aan baggerwerken voor de Bovenschelde in
stroomafwaartse richting verschoof. Door de aanleg van de Ringvaart wijzigde het deel van
het studiegebied onder getijdenwerking.
We moeten er ons van bewust zijn dat de nood aan baggerwerken sterk wijzigde
tijdens de voorbije 60 jaar. De gebaggerde hoeveelheden kunnen niet gelijkgesteld worden
aan de totale sedimentbelasting van de bestudeerde waterlopen. We maakten in dit hoofdstuk
geen overzicht van de sedimenthoeveelheden op zich, maar wel van de hoeveelheden die op
bepaalde plaatsen gebaggerd moesten worden om scheepvaart mogelijk te maken of de
waterafvoer te garanderen. Beide redenen voor baggerwerken wijzigden sterk tijdens de
bestudeerde periode. Het is dus mogelijk dat sedimenthoeveelheden die vóór de grote werken
aan de waterlopen getolereerd werden, na de werken verwijderd moesten worden.
De sedimenten die vóór 1970 gebaggerd werden, bleken sterk verontreinigd te zijn met
zware metalen. Dit wijst er op dat sedimenten historisch verontreinigd zijn. In de periode
tussen 1970 en 1990 werden grote hoeveelheden verontreinigde sedimenten uit de waterlopen
verwijderd. Overstromingen beïnvloeden sterk de concentraties zware metalen in het zwevend
stof door resuspensie en een intense transfer van sediment van de rivieren naar de Noordzee
(Regnier en Wollast, 1993). Het verwijderen van grote hoeveelheden verontreinigd sediment
tijdens baggerwerken kan beschouwd worden als een saneringsoperatie, waardoor de
stroomafwaarts gelegen schorren, het estuarium en de zee beschermd worden.
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De gegevens over sedimentkwaliteit voor de huidige situatie geven duidelijk aan dat
de fijne sedimentfractie opgeslagen wordt in de tijarmen en op de schorren, of verwijderd
wordt tijdens baggerwerken op plaatsen met een hoge sedimentatie. De concentraties aan
zware metalen waren gelijkaardig voor deze 3 eindpunten. De sedimenten in de waterlopen
zelf daarentegen variëren sterk in textuur en verontreinigingsgraad. In een geïntegreerd
sedimentbeheer moet het ultieme eindpunt van het sediment eveneens beschouwd worden.

5.6. Ontbrekende gegevens voor een geïntegreerd sedimentbeheer
We zijn ons bewust van het feit dat de resultaten in dit hoofdstuk onvolledig zijn en
dat er een aantal vragen tijdens de verwerking van de gegevens onopgelost bleven. Hoe
positief is de invloed van baggerwerken op de verbetering van de sedimentkwaliteit? Hoe
reversiebel is de sedimentverontreiniging wanneer de waterkwaliteit gradueel verbetert? Als
er geen baggerwerken in de Ringvaart en de tijarm in Gentbrugge uitgevoerd worden, heeft
dit dan een negatief effect op de algemene sedimentkwaliteit in de Zeeschelde en de schorren?
Leidt dit dan tot een verhoogd sedimenttransport naar het estuarium en de Noordzee? Als de
sedimenthoeveelheid die in het stroomgebied komt op korte termijn sterk verminderd kan
worden (bijvoorbeeld door het terugdringen van erosie), resulteert dit dan in sedimenten met
een hogere verontreinigingsgraad gecombineerd met een lagere behoefte aan baggerwerken?
Om een antwoord op deze vragen te kunnen formuleren, is er een multidisciplinaire
aanpak vereist. Het concept van massabalansen voor sedimenten moet in het volledige
stroomgebied geïntroduceerd worden. Een meetprogramma van sedimenthoeveelheden zou
een goed middel zijn voor een geïntegreerd sedimentbeheer en kan gelinkt worden met het
monitoringprogramma van de sedimentkwaliteit (De Deckere et al., 2000). Een gelijkaardige
oefening als hier uitgevoerd werd voor het beperkte studiegebied, zou ook moeten gebeuren
voor de sedimentkwaliteit en -kwantiteit in het gebied stroomafwaarts van Dendermonde.
Gegevens over plaatsen en gebaggerde hoeveelheden bij toekomstige baggerwerken worden
best systematisch in een databank opgeslagen.
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Afkortingen
AW: achtergrondswaarde
BSN: bodemsaneringsnorm
BSN1&2: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 1 (natuur) en 2 (landbouw) (voorlopig
nog identiek voor beide landgebruikstypes)
BSN3: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 3 (woongebieden)
BSN4: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 4 (recreatie)
BSN5: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 5 (industrie)
C: koolstof
Cd: cadmium
Cr: chroom
Cu: koper
DA: droge asgehalte
DS: droge stof gehalte
DTPA: diethyleen-triaminepenta-acetaat
EC: elektrische geleidbaarheid, uitgedrukt als µS/cm
GV: Gloeiverlies
LOAEC: Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC: Lowest Observed Effect Level
MO: Minerale olie, synoniem voor een groep koolwaterstoffen
N: stikstof
Ni: nikkel
NOAEC: No Observed Adverse Effect Level
NOEC: No Observed Effect Level
OC: organische koolstof
OM: organisch materiaal, synoniem voor organische stof
OS: organische stofgehalte, procentueel uitgedrukt
P: fosfor, uitgedrukt als mg/kg DS
Pb: lood
PCA: principale componentenanalyse
PEC: PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION

PNEC: predicted no effect concentration
R²: determinatiecoëfficiënt
S: zwavel, uitgedrukt als mg/kg DS
VC1&2: verontreinigingscriterium voor bestemmingstype 1 & 2 ( = 0.8 * BSN1&2)
VLAREBO: Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 februari 1995 betreffende de
bodemsanering
Zn: Zink

Begrippen
A-horizont: bovenste bodemhorizont, aangerijkt met organische stof.
Aëroob: in de aanwezigheid van zuurstof, zuurstofverbruikend, zuurstof aanwezig in de
omgeving
Ah-horizont: bovenste bodemhorizont, aangerijkt met organische stof. Het mengen van het
bodemmateriaal met de organische stof gebeurt door natuurlijke processen.
Alluviale vlakte: vlakte gevormd door de afzettingen van rivieren
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Anaëroob: zonder zuurstof in de omgeving, niet zuurstofverbruikend
Antropogeen: ontstaan door menselijke activiteit
Ap-horizont: bouwvoor: bovenste bodemhorizont, aangerijkt met organische stof en
beïnvloed door bodembewerkingen
Baggergrond: alle landbodems waar ooit materiaal afkomstig uit waterlopen gestort of
afgezet werd en waar het landgebruik niet meer verbonden is met de aanwezigheid van de
waterwegen of andere watergebonden infrastructuur (zie ook de definitie in de inleiding)
Baggerspecie: bodemmateriaal afkomstig van het verdiepen en/of verbreden en/of
onderhouden van bevaarbare waterlopen
Baggerstortterrein: categorie van baggergronden, bestaande uit door de mens aangelegde
stortterreinen voor baggerspecie
Bioaccumulatie: het proces dat als gevolg heeft dat de concentratie van een chemische stof in
het organisme hoger is dan de concentratie in het omringende milieu
Biomagnificatie: het proces waarbij het voedsel de belangrijkste bron van bioaccumulatie is
Biomassaproductie: teelten die bedoeld zijn om plantenmateriaal voort te brengen waaruit
energie kan gewonnen worden
Bodem: vaste deel van de aarde met inbegrip van het grondwater en de organismen die zich
erin bevinden, ontstaan door wisselwerking tussen levende organismen en klimaat, reliëf en
moedergesteente.
Bodemprofiel: geheel van in een bodem te onderscheiden horizonten (lagen) met
karakteristieke kenmerken veroorzaakt door bodemvormende processen
Bodemverontreiniging: aanwezigheid van stoffen of organismen, veroorzaakt door
menselijke activiteiten, op of in gronden, die de kwaliteit van de bodem op directe of
indirecte wijze nadelig (kunnen) beïnvloeden
Bosvegetatie: spontane ontwikkeling van een begroeiing met hoofdzakelijk bomen, heesters
en struiken.
Boxplot: Grafische voorstelling van de spreidingseigenschappen van een dataset. De boxplot
geeft de mediaan (zwarte lijn in de rechthoek), de bovenste en de onderste kwartiel (boven- en
onderkant van de rechthoek) en de 2 grenswaarden (bovenste en onderste streep) aan.
Outliers worden ook als streep aangegeven. Een boxplot is een voorstelling die een snel
inzicht geeft in de plaats, de schaal en de verdeling van gegevens.
C-horizont: moedermateriaal: oorspronkelijk bodemmateriaal waarin nog geen aanrijkingsof uitlogingsprocessen bezig zijn.
Correlatiecoëfficiënt (R): statistische grootheid die enerzijds aangeeft of het verband tussen
2 parameters positief of negatief is, en anderzijds de sterkte van dit verband uitdrukt. Varieert
tussen 1 en –1.
Droge asgehalte (DA): het aandeel van de minerale fractie in de bladeren relatief t.o.v. het
DS gewicht. Wordt bepaald na verassen bij hoge temperatuur.
Determinatiecoëfficiënt (R²): statistische grootheid die aangeeft welk aandeel van de variatie
van parameter x verklaard wordt door parameter y. Varieert tussen 0 en 1. Wordt echter
soms procentueel uitgedrukt.
Droge asgehalte (DA): procentueel aandeel van het initieel gedroogd materiaal (gewicht als
DS) dat overblijft na verassen bij 550 °C met graduele opwarming en afkoeling gedurende 72
uur, waarbij al het organisch materiaal verwijderd wordt en dus enkel de minerale fractie
overblijft.
Droge stofgehalte (DS): procentueel aandeel van het initieel vers gewicht dat overblijft na
drogen op 40°C gedurende minimaal 4 dagen.
fyto-extractie: het gebruik van tolerante planten om de chemische bodemkwaliteit van
verontreinigde bodems te verbeteren door opname van plantbeschikbare polluenten
fytoremediatie: het gebruik van tolerante planten om verontreinigde bodems te stabiliseren
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en hun structuur te verbeteren, en om de chemische bodemkwaliteit te verbeteren door
opname van plantbeschikbare polluenten of door het versnellen van de afbraak van
biodegradeerbare polluenten.
Gloeiverlies: % gewichtsverlies na verhitting bij 550° C gedurende 3 uur
Gradiënt: verloop van een grootheid in de ruimte, de verandering van een grootheid per
eenheid van lengte, in de richting waarin die verandering het sterkst is
Homoscedasticiteit: eigenschap waarbij de varianties van de groepen die via een statistische
techniek vergeleken worden, ongeveer gelijk zijn.
Infrastructuurspecie: in tegenstelling tot baggerspecie dat verwijderd wordt bij werken
vereist om de bevaarbaarheid van waterlopen te garanderen (onderhoud), is
infrastructuurspecie afkomstig van ingrepen in het traject van een waterloop (rechttrekkingen,
verdiepingen en verbredingen) of bij de aanleg van grote voorzieningen voor schepen.
Open vegetatie: vegetatie waarvan meerjarige grassoorten het uitzicht bepalen, vaak samen
met andere grasachtige en kruidachtige planten
LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Level): Het laagste niveau van blootstelling aan
een chemische stof in een test die statistisch significante verschillen veroorzaakt t.o.v. de
controle voor verschillende effecten
Landschap: een deel van de ruimte aan het aardoppervlak dat bestaat uit een complex van
relatiestelsels, ontstaan door werking van gesteente, water, lucht, planten, dieren en de mens,
en dat in zijn uiterlijke verschijningsvorm een te onderscheiden geheel vormt
Laserdiffractie: analysemethode voor de bepaling van de textuur van de bodem, gebaseerd
op de registratie van het diffractiepatroon van een laserbundel op bodemdeeltjes in suspensie
Mineralisatie: afbraak van organische stof tot anorganische stof door micro-organismen
Monte Carlo simulaties: Een techniek gebaseerd op herbemonstering van een dataset om de
onzekerheid van risico-evaluaties in rekening te brengen door de distributie van de outputparameter van een model te schatten
NOAEC (No Observed Adverse Effect Level): Het hoogste niveau van blootstelling aan een
chemische stof in een test die geen statistisch significante verschillen veroorzaakt t.o.v. de
controle voor verschillende effecten
Organische stof: materiaal van plantaardig en dierlijke oorspong dat zich in de bodem
bevindt en dat aan humificatie en mineralisatie onderhevig is
Oxideren: chemisch verbinden met zuurstof of andere oxidantia
pH: eenheid waarin de zuurtegraad wordt uitgedrukt
Reduceren: chemische verwijdering van de aanwezige zuurstof
Spuitmond: plaats bij opgespoten terreinen waar de buis die gebruikt werd voor het transport
van het gebaggerde materiaal geplaatst werd
Stortkist: plaats bij opgespoten terreinen waar het overtollige water via een regelbaar systeem
terug afgevoerd wordt
Temporeel: door te tijd bepaald, tijdsafhankelijk
Vegetatie: ruimtelijke massa van plantenindividuen, in samenhang met de plaats waar zij
groeien en in de rangschikking die zij spontaan en door onderlinge concurrentie hebben
ingenomen
Verontreinigingscriterium: Een grond wordt volgens OVAM geklasseerd als
‘verontreinigd’ wanneer uit een oriënterend bodemonderzoek blijkt dat voor één of meerdere
parameters de concentratie hoger ligt dan 80% van de bodemsaneringsnorm voor die
parameter binnen het bestemmingstype II.
Zware metalen: een verzamelnaam voor een groep chemische elementen (metalen) met een
relatief grote dichtheid, zoals lood, kwik, zink en cadmium. Deze metalen komen van nature
in het milieu voor en zijn in veel gevallen zelfs nodig voor bepaalde natuurlijke processen. In
hogere concentraties zijn ze echter meestal giftig voor plant, dier en mens.
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