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In 1998 opende het haven-promotiefestival Portival met een colloquium
“Landschapsontwikkeling tussen haven en stad”. Bruno De Vos (Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer), Patrick Dictus (dienst Groenvoorziening stad Antwerpen), Paul De Rache
(hoofd milieuafdeling Havenbedrijf), ikzelf en moderator Patrick Meire (Instituut voor
Natuurbehoud) voerden het debat.
Toenmalige Schepen voor Leefmilieu Mieke Vogels en ikzelf gaven in deze periode te
kennen dat wij een publiek debat wilden initiëren over het gebruik van baggerslib voor de
bouw van bufferdijken die de overlast van de haven moesten reduceren. Tegelijk zou
daardoor de nodige capaciteit gecreëerd worden voor het aanslepend probleem van de
berging van onderhoudsbaggerspecie uit de haven.
In januari 1999 werd een eerste aanzet gegeven tot een maatschappelijk debat in een
publieke hoorzitting te Berendrecht, in aanwezigheid van Ludo Van Campenhout en Mieke
Vogels. De idee om slib te gebruiken voor de bouw van bufferdijken tussen de dorpskern en
de haven werd aan een 80-tal dorpsbewoners uiteengezet. Aangezien havenslib
verontreinigd is met een breed gamma aan chemische stoffen, was de realisatie van zulk
idee alleen mogelijk indien de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid volledig gekend
en onder controle waren. Hoewel niet onmiddellijk verwacht werd dat het voorstel op gejuich
zou onthaald worden, bleef een uitgesproken negatieve reactie uit, wat het havenbedrijf en
het stadsbestuur er toe aanzette de denkpiste verder uit te werken.
Een multidisciplinaire werkgroep “Landschapsdijken” diende het project vorm te geven. Er
werd een meerjarige onderzoeksovereenkomst afgesloten met het laboratorium voor
Bosbouw van de Universiteit Gent en het Instituut voor Natuurbehoud van de Vlaamse
overheid. Zij formuleerden een aantal vragen waarop een wetenschappelijk onderzoek
minimaal antwoord zou moeten geven:
•

welk potentieel bezitten slibdijken voor het ontwikkelen van natuur, en welke vormen
van beheer zijn het meest aangewezen ?

•

waar situeren zich de belangrijkste (eco-)toxicologische risico’s, via welke routes
kunnen polluenten in het milieu terecht komen, en hoe kunnen deze routes worden
afgesneden ?

•

hoe kan de bufferende waarde van deze dijken worden gemaximaliseerd ?

Tijdens de onderzoeksperiode (2000-2005) evolueerde het havenbeleid echter snel. In 2002
werd op initiatief van de Vlaamse Regering een strategisch planningsproces voor de haven
opgestart. Hierin werd onder meer naar een structurele oplossing gezocht voor de
problemen van de verwijdering en de berging van onderhoudsbaggerspecie. Na een paar
jaar studie werd uiteindelijk geopteerd voor een monodeponie waarin mechanisch
ontwaterde baggerspecie zal worden geborgen, wat voor de enorme slibhoeveelheden uit de
haven op korte termijn vooral operationeel eenvoudiger is. Als gevolg van deze recente
ontwikkelingen is de aanleg van bufferdijken op dit moment geen prioriteit voor het
Antwerpse havenbeleid. Dat neemt niet weg dat deze optie op termijn terug op de voorgrond
zal komen. Van bij de aanvang is het concept van de deponie bij de mechanische
ontwateringsinstallatie zo uitgewerkt dat op langere termijn bepaalde stortvakken met
geschikte specie terug kunnen worden afgegraven en gebruikt voor allerlei toepassingen,
zoals de bouw van bufferdijken. Mechanisch ontwaterd slib sluit dijkbouw namelijk niet uit,
wel integendeel. De bouwtechnische kwaliteiten ervan zijn beter dan die van gewoon gerijpt

slib. Ook elders in Europa en de wereld, waar niet altijd de investeringsmiddelen voorhanden
zijn om voor grootschalige, hoogtechnologische slibverwerking te kiezen, zal er ongetwijfeld
belangstelling zijn voor eenvoudige, creatieve concepten die op een geïntegreerde wijze
milieuproblemen in de haven aanpakken: slibberging, natuurontwikkeling, recreatie, buffering
tegen overlast van stof, lawaai, visuele hinder, veiligheidsrisico’s, enz.
Dit eindrapport is de samenvatting van zes jaar onderzoek. Het is een lijvig document
geworden waarin de geïnteresseerde lezer met de bijgevoegde Leeswijzer snel zijn weg zal
vinden.

Baron Leo Delwaide
Schepen voor de Haven

INHOUDSTAFEL

Samenvatting
Leeswijzer
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SAMENVATTING

1.

PROBLEEMSTELLING

Sedimentatie van vervuild slib in de havendokken en in de toegangsgeulen naar de dokken
is een ernstig probleem voor de Antwerpse havenautoriteiten. Continu baggeren is
noodzakelijk om de nautische toegankelijkheid te kunnen garanderen. Het jaarlijks
baggervolume wordt geschat op 400 000 tot 500 000 ton DS. Het baggerslib wordt
momenteel teruggeklept in onderwaterdepots in de havendokken of opgespoten aan land in
loswallen. Gezien de grote druk op de resterende ruimte in de Antwerpse haven is dit beleid
absoluut onhoudbaar. Duurzamere oplossingen voor het baggeroverschot zijn dringend
nodig.
Daarnaast zijn er in en rond het havengebied ook heel wat ruimtelijke belangenconflicten.
Verschillende woonkernen en vruchtbare landbouwgebieden liggen onder de rook van het
havengebied, en ook ecologisch zijn het Schelde-estuarium en de havenregio van groot
belang.
Dit rapport evalueert de potenties voor het gebruik van baggerslib bij de aanleg van
landschapsdijken. Theoretisch bieden landschapsdijken een oplossing voor verschillende
van de hoger geschetste problemen:
•

Baggerslib in de hoogte opslaan bespaart heel wat ruimte.

•

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

•

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

De milieuhygiënische en ecotoxicologische veiligheid van de dijken vormt hierbij een
noodzakelijke randvoorwaarde.
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2.

DOELSTELLINGEN

De overkoepelende doelstelling van het proefproject is het ontwikkelen van een praktisch
haalbaar en wetenschappelijk gefundeerd concept voor de aanleg en het onderhoud
van baggerdijken. De dijken moeten zoveel mogelijk slib kunnen bergen (en dus zo hoog
mogelijk zijn), een optimaal bufferend effect hebben, esthetisch verantwoord blijven en vanuit
ecologisch standpunt interessant zijn. Het kunnen inschatten en beheersen van de
ecotoxicologische risico’s is een noodzakelijke randvoorwaarde voor alle eventuele
toepassingen van baggerslib, inclusief landschapsbouw en natuurontwikkeling. Baggerdijken
kunnen alleen een bufferende functie vervullen als ze zelf geen belasting vormen voor het
omringende milieu. Dit vereist een multidisciplinaire benadering waarin zowel
bouwtechnische, ecotoxicologische, bosbouwkundige als ecologische aspecten aan bod
komen.
Meer concreet komen volgende vragen aan bod:
•

Wat is het ecologisch streefbeeld voor een landschapsdijk opgebouwd uit
brak baggerslib?

•

Hoe verloopt de successie op een landschapsdijk en wat is de invloed van
beheer en omgevingsfactoren op de vegetatie?

•

Welke boom- en struiksoorten zijn geschikt voor de beplanting van brak
baggerslib? Wat zijn de randvoorwaarden voor boomgroei?

•

Hoe groot is de uitspoeling en runoff van polluenten naar de omgeving?

•

In welke mate worden polluenten in strooisellaag en andere compartimenten
van het ecosysteem opgenomen en vastgelegd?.

•

Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van boomgroei gerelateerd aan de
opname van zware metalen?

•

Veroorzaakt een dijk opgebouwd uit verontreinigd baggerslib belangrijke
ecotoxicologische problemen voor mens of vee?

•

Welke bufferfunctie kan een landschapsdijk concreet vervullen en hoe moet
de dijk ontworpen worden om het buffereffect te optimaliseren?

In de marge van het project werd ook onderzoek verricht naar de beplantings- en
beheersmogelijkheden van mechanisch ontwaterd slib. Op korte termijn zal mechanische
ontwatering immers een belangrijke verwerkingsmethode worden in de Antwerpse Haven.
De centrale vraag die uiteindelijk diende beantwoord te worden luidde: Kan landschapsbouw
met baggerslib als beleidsoptie weerhouden worden?
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3.

PROEFSITE TE MAGERSHOEK EN REFERENTIESITES

In 2000 werd op de rechter Schelde-oever ten noorden van de Zandvliet- en
Berendrechtsluis een testdijk aangelegd met geconsolideerd, brak en kleiig baggerslib
afkomstig uit de havendokken. Het materiaal was steekvast maar nog zeer viskeus en weinig
uitgerijpt. De dijk was ongeveer 400 bij 100 meter en was opgebouwd uit drie niveau’s
variërend van 4 tot 10 m hoog. Er werden geen stabiliserende zandlagen in het slib
aangebracht, er is geen afdek, doorwortelings- of leeflaag aanwezig en er werd evenmin een
onderafdek aangebracht.
Het substraat van de dijk had een hoog nutriënten- en kleigehalte en ook de pH was hoog.
Het zoutgehalte van de bodem was van die aard dat het schade aan beplantingen zou
kunnen veroorzaken. De zware metaalconcentraties in het bulk van het slib overschreden de
Vlarea-normen voor hergebruik als bouwstof niet.
De dijk werd ingedeeld in verschillende proefvlakken:
•

Beplante zones: verschillende blokken werden aangeplant met boom- en
struiksoorten (Es, Zachte berk, Katwilg, Kraakwilg, Zomereik, Hazelaar,
Liguster, Sleedoorn en Gelderse roos);

•

Spontaan ontwikkelende zones: hier vond geen enkele vorm van beheer
plaats;

•

Zones ingezaaid met grassen en grassen/kruidenmengsel en twee maal per
jaar gemaaid met afvoer van het maaisel;

•

Zones niet ingezaaid maar wel onder hetzelfde maaibeheer als de ingezaaide
stukken.

Om langere termijnevoluties te kunnen inschatten werd de site te Magershoek vergeleken
met een aantal andere baggerstortlocaties van variërende ouderdom: Semmerzake
(Bolveerput), Deinze (Noorderwal), Desselgem (aan het sas van Ooigem), Meigem (langs
Schipdonkkanaal), Menen (aan de Noordkaai) en Vlaardingen-Rotterdam (Broekpolder).
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4.

HYDROLOGIE

De hydrologie op de baggerdijk en in het opgespoten gebied er rond werd opgevolgd met
een netwerk van piëzometers. Grondwaterdynamiek en chemische samenstelling werden
gemonitord door middel van tweewekelijkse peilmetingen en halfjaarlijkse bemonsteringen.

Grondwaterdynamiek
Na de aanleg traden gedurende een paar maanden kwelverschijnselen op in depressies op
de baggerdijk en aan de voet van hogere dijkniveaus (gekenmerkt door stijghoogtes boven
het maaiveld). Nadien verdwenen deze volledig.
Er werden twee quasi onafhankelijke reagerende grondwaterlichamen in de baggerdijk
vastgesteld:
o

een bovenste, door krimpscheuren en doorworteling zeer poreuze laag. Het
transport van neerslagoverschotten gebeurde vrijwel uitsluitend doorheen deze
laag. Naarmate het grondwaterniveau in de dijk daalde, nam de diepte van deze
laag toe;

o

een interne grondwatermassa die nauwelijks door neerslagoverschotten werd
aangevuld en die gekenmerkt werd door een trapsgewijze daling van de
grondwaterspiegel. De ontwatering ging traag (20 à 30 cm per jaar), wat deels te
wijten was aan de aanwezigheid van een actieve loswal 1A onmiddellijk ten
Noorden van het dijklichaam.

Infiltratie en afvoer van neerslag gebeurde zeer snel via de krimpscheurlaag naar de laagste
delen van de dijk. Dit ging gepaard met uitspoeling van zouten in deze laag. Hoe groter het
infiltratieoppervlak van de dijk, hoe langer de natte en ecologisch interessante condities in de
depressies zullen kunnen in stand gehouden worden. Oppervlakkige drainage is nefast voor
de totstandkoming van deze natte depressies.
De periodiek natte, zilte condities in de lage delen van de dijk resulteerden tijdelijk in een
zoutminnende vegetatie. Na een viertal jaar was de oppervlakte van deze vegetatie al sterk
teruggedrongen.
Het grondwater zakte al snel te diep weg om invloed te hebben op de vegetatie. De beste
potenties voor natte natuurontwikkeling op langere termijn lagen in de afwateringsgrachten
en –poelen rond de dijk.

Grondwaterchemie
Het grondwater op de dijk werd gekenmerkt door zeer hoge concentraties voor vrijwel alle
ionen. Dit is een gevolg van de estuariene oorsprong van de sedimenten. Vooral
conductiviteit, ammonium- en sulfaatgehaltes waren zeer hoog.
In de krimpscheurlaag traden verschillende temporele veranderingen op: uitspoeling van
zouten en carbonaten en daling van de ammoniumgehaltes (wellicht via nitrificatie en
ammoniakvervluchtiging). In de diepere lagen was de samenstelling van het grondwater veel
constanter.
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Er werd geen uitspoeling van polluenten (zware metalen, PAK’s, minerale oliën, etc.) naar
het grondwater in de omgeving vastgesteld. Voor een aantal basisionen waren er echter wel
verhoogde concentraties waargenomen stroomafwaarts van de dijk. Sterk verhoogde
ammoniumgehaltes stroomafwaarts van de dijk kunnen wijzen op beginnende uitspoeling,
hoewel het ammonium ook afkomstig kan zijn van de nog actieve loswal ten noorden van de
dijk. Ammonium is hoe dan ook een belangrijke parameter voor het opvolgen van het effect
van een landschapsdijk op de omgeving die in elk monitoringprogramma moet meegenomen
worden. Het volstaat niet zich te beperken tot de klassieke polluenten.
Door het krimpscheurtransport was er vrijwel geen oppervlakkige run-off. Dit was een te
verwaarlozen verspreidingsroute voor polluenten (tenzij er oppervlakkig zou gedraineerd
worden).
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5.

RANDVOORWAARDEN VOOR BOOMGROEI

Boomgroei op baggerdijken bleek zeer goed mogelijk. Es was de soort met de hoogste
overleving (99%) en de beste groei. Ook wilgen en eiken sloegen vrij goed aan. Het
aanplanten van wilgen en populieren via stekken bleek op dit soort terreinen minder
aangewezen te zijn vanwege de zeer hoge sterfte. De overleving van berk was zeer variabel,
afhankelijk van de omstandigheden. De eerste 2 tot 3 jaar na de aanplant was de groei
globaal zeer laag vanwege de plantschok.

Zout
Het zoutgehalte van de bodem was vrij hoog en veroorzaakte zoutschade bij de bomen in de
eerst jaren na de aanplant. In de bovenste kruimelige laag vertoonde het zoutgehalte een
duidelijke en snelle daling. In de diepere lagen daalde het zoutgehalte niet zo snel. Vanaf het
vierde jaar na de aanleg van de heuvel was de conductiviteit op 30-45 cm diepte lager dan
100 mS/m. Dit ging gepaard met een sterke verbetering van de boomgroei en het verdwijnen
van de symptomen van zoutschade. Bij het ontwerpen van dijken is het belangrijk om te
weten dat het zout naar lokale depressies spoelt en daar accumuleert. Dergelijke plaatsen
zijn minder geschikt voor boomgroei.

Bodemstructuur
De bodemstructuur heeft een zeer belangrijke invloed op de boomgroei. Om een goede
structuur te verzekeren moet het baggerslib voldoende uitgerijpt zijn op het moment dat de
heuvel wordt aangelegd of op het moment dat de heuvel wordt aangeplant.
Baggerslibbodems zijn uitermate gevoelig voor verdichting, wat de boomgroei ernstig kan
verstoren. Op het derde niveau was de bodem sterk gecompacteerd door de zware
machines en omdat niet gediepspit werd na de aanleg. De boomgroei was veel slechter dan
op de andere niveaus. Het gebruik van zware machines dient beperkt te worden en
diepspitten na aanleg is een belangrijke maatregel om verdichting tegen te gaan. Door na de
aanmaak van de heuvel een paar jaar te wachten met de beplanting kan schade door
zettingen beperkt worden en zal de structuur van de bovenste bodemlagen verbeterd zijn bij
het moment van aanplanting.

Vochtgehalte
Baggerdijken zijn zeer gevoelig voor droogte om diverse redenen. Vooral in de beginfase is
vocht een belangrijk probleem. Op termijn zullen de boomwortels de diepere bodemlagen
bereiken. Bodemmateriaal met een goede structuur kan meer water vasthouden. Daarom is
het belangrijk om met goed geconsolideerd slib te werken. Het bodemvochtgehalte op het
terrein bleek zeer moeilijk te bepalen vanwege de krimpscheuren.

Concurrentie met kruidachtigen
Bomen wortelen over het algemeen dieper dan kruidachtige soorten. Aangezien de bodem
over de volledige diepte zeer rijk is aan nutriënten en het vocht uit de bovenste bodemlagen
snel afgevoerd wordt, levert dit na een aantal jaar een duidelijk voordeel op. Er zal nog
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weinig sprake zijn van concurrentie met de kruidachtigen. Na kroonsluiting zullen de meeste
kruidachtigen ook afnemen door lichtgebrek. Onkruidbeheer kan via maaien of boomplaten.
Boomplaten hadden zeer weinig tot geen effect op de boomgroei. De kostprijs van
onkruidbeheer (€20.000/ha voor aankoop en leggen van boomplaten) weegt niet op tegen de
beperkte resultaten.

Algemeen
Es, esdoorn en ook eik zijn de meest geschikte soorten voor baggerdijken. In de rand bleken
struiksoorten zoals sleedoorn, vlier en liguster ook goede resultaten te geven. Omwille van
het uitzicht van de heuvel is het belangrijk om zo snel mogelijk tot kroonsluiting te komen. De
plantschok dient bijgevolg zo kort mogelijk gehouden te worden door met uitgerijpt slib te
werken, de bodemstructuur te verzorgen en de aanplant met de nodige zorg uit te voeren. Bij
voorkeur wordt er aangeplant in het najaar zodat de wortels zich beter kunnen vestigen
tegen de start van het groeiseizoen. Een plantverband van 1 x 1 m is aangewezen. Op die
manier wordt sneller kroonsluiting bekomen, krijgt onkruidgroei minder kans en is duur
onkruidbeheer overbodig. Zie verder ook Hoofdstuk 5.4 “Concrete aanbevelingen voor
aanplanting”.
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6.

ECOLOGISCHE POTENTIES VAN BAGGERDIJKEN

Als baggerdijken een functie moeten vervullen binnen de ecologische infrastructuur van de
haven, moeten ze op dat vlak ook een meerwaarde hebben. Te Magershoek werd
onderzocht of er naast de gangbare bebossingstechnieken ook andere beheersmaatregelen
in aanmerking komen om het ecologisch potentieel van een baggerdijk te optimaliseren. Vier
beheersvormen werden getest: (1) nulbeheer, (2) maaibeheer met afvoer, (3) inzaaien met
grassen en maai/afvoerbeheer, (4) inzaaien met grassen en kruiden en maai/afvoerbeheer.
Twee vragen stonden centraal: (1) welke soorten koloniseren het substraat en hoe
ontwikkelen de plantengemeenschappen zich in de daaropvolgende jaren; (2) welke
abiotische factoren sturen deze evolutie? De resultaten van de proefdijk te Magershoek
werden getoetst aan de ontwikkelingen op een aantal oudere referentieterreinen langs de
Schelde en de Leie en vergeleken met vegetatietypes voorkomend op andere dijklichamen.
Op basis hiervan worden verschillende natuurstreefbeelden voorgesteld voor baggerdijken.

Ontwikkelingen te Magershoek
De pioniervegetatie op de baggerdijk werd gekenmerkt door hoog opgaande zoutminnende
soorten van voedselrijke bodems, die we onder natuurlijke omstandigheden vaak aantreffen
in de vloedmerkzone langs de kust en in estuaria. Tijdens de pioniersfase was de dijk zeer
bloemrijk en visueel aantrekkelijk.
Het ontstaan van een zoutgradiënt (gekoppeld aan de topografische gradiënt) en
maaibeheer zijn de belangrijkste parameters die de verdere evolutie bepalen. In de
topografische depressies kan de zoute pioniersvegetatie standhouden.
Elders op de dijk bleek de evolutie van de vegetatie na het verdwijnen van de zoutminnende
pioniers opmerkelijk parallel te verlopen met die van andere voedselrijke gronden, zoals
verlaten akkers. Nulbeheer resulteert eerst in relatief bloemrijke ruigtes maar evolueert al
snel naar zeer soortenarme en onaantrekkelijke ruigtes die gedomineerd worden door grote
brandnetel en kweekgras.
Bij maaien en afvoeren van het maaisel ontwikkelt zich eerst een grasland waarin kweekgras
domineert maar waarin ook vele soorten van verstoorde terreinen zich kunnen handhaven.
Bij volgehouden maaibeheer zullen ook andere grassen zich uiteindelijk vestigen en de
dominantie van kweek doorbreken.
Om betere graslanden van het glanshaver-type te verkrijgen is het noodzakelijk om een
aantal soorten in te zaaien. Glanshaver en beemdlangbloem bleken bijvoorbeeld geschikte
soorten. Het inzaaien van een weinig agressieve zouttolerante soort zoals stomp
kweldergras kan de invloed van dominante soorten als fioringras en kweek beperken en
biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van soortenrijkere graslanden. Om het bloeiaspect
na de pioniersfase te versterken kunnen een beperkt aantal bloeiende kruiden ingezaaid
worden. Knoopkruid, wilde cichorei en fluitekruid bleken het meest geschikt. Het gebruik van
dure soortenrijke kruidenmengsels is weinig zinvol, want slechts weinige soorten slagen erin
zich te vestigen en te handhaven tussen de spontane en zeer uitbundige begroeiing.
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Ontwikkeling op andere baggerstorten en dijken
De onderzochte referentiebaggerstorten zijn hydraulisch opgespoten, wat impliceert dat ze
een duidelijke textuur- en daarmee gepaard gaande vochtgradiënt vertonen. Deze gradiënt is
van groot belang bij de ontwikkeling van de verschillende vegetatietypes. We treffen er
pioniersgemeenschappen van droogvallend slib, rietvlaktes, diverse moeras- en
verlandingsvegetaties, natte wilgenstruwelen, opgaande schietwilgenbossen en droge,
soortenarme ruigtes. De belangrijke rol van wilg valt weg op brakke terreinen, omdat de
meeste wilgen zoutgevoelig zijn. Ze kunnen zich bovendien niet meer in de ruigte vestigen
na het uitspoelen van overtollige zouten. Vlier is de enige houtige soort die zich spontaan
vestigt en handhaaft in de ruigtes. De verbossing die op zoete baggerstorten spontaan
gebeurt, moet op brak substraat dus via aanplantingen gerealiseerd worden.
Baggerstorten blijken vaak een hoge natuurwaarde te hebben. De combinatie van open
water, slikplaten, moeraszones, ruigtes, struwelen en bossen op een relatief geringe
oppervlakte maakt de terreinen geschikt voor vogels uit diverse ecologische groepen. Het is
een pleidooi om ook op baggerdijken een vochtgradiënt te creëren en verschillende
beheersvormen te combineren.
De in de literatuur beschreven vegetatietypes van voedselrijke dijken kwamen opmerkelijk
goed overeen met de waarnemingen te Magershoek. De kwaliteit van het maai- of
graasbeheer bleek van doorslaggevend belang. De aard van de ondergrond (zandig of kleiig)
wordt slechts belangrijk indien graas- of maaibeheer optimaal verlopen. Maaibeheer waarbij
het maaisel niet wordt afgevoerd leidt tot sterk verruigde graslanden. Bij afvoer van het
maaisel ontstaan bloemrijke glanshaverhooilanden. Op overbegraasde dijken treffen we
soortenarme graslanden van raai- en beemdgras aan. Op minder intensief begraasde dijken
krijgen bloemrijkere kamgraslanden een kans.
Bos en struweel treffen we niet zo vaak aan als dijkbegroeiing. Het enige bostype dat werd
aangetroffen is het essen-veldiepenbos, een natuurlijk bostype van kalkrijke klei. De best
ontwikkelde struwelen worden gedomineerd door sleedoorn en éénstijlige meidoorn, maar ze
bevatten ook nog heel wat andere struiksoorten zoals gelderse roos en vlier.

Streefbeelden
Op basis van de eerder beschreven ontwikkelingen worden voor de verschillende
beheersvormen de volgende ecologische streefbeelden vooropgesteld (met streefbeeld
bedoelen we hier een realistische ecologisch doeltype waaraan het succes van het gevoerde
beheer kan getoetst worden):
Spontane ontwikkeling
•
•
•
•
•

Zilte ruigtes van het verbond van stomp kweldergras en de strandmeldeassociatie
Natte strooiselruigten
Riet- en verlandingsvegetaties uit de riet-associatie
Pioniersgemeenschappen van droogvallend slib
Nitrofiele zomen

Maaibeheer (hooilanden)
•
•

Bloemrijke vormen van het glanshavergrasland op het baggerslib zelf
Schraalgraslanden van de struisgras-orde op zandige ringdijken en bij zandige
afdeklaag
Beweiding (graasweiden)
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•

bloemrijke graslanden van het kamgras-verbond

Beplanten (bossen en struwelen)
•
•

Essen-esdoorn of essen-iepenbos
Doornstruwelen uit de associatie van sleedoorn en éénstijlige meidoorn

Deze streefbeelden zijn alleen realistisch als aan bepaalde randvoorwaarden qua aanleg en
beheer is voldaan. Daar wordt dieper op ingegaan in de ‘Praktische richtlijnen voor de aanleg
en het beheer van dijken met brak baggerslib”.
De afwisseling van verschillende beheersvormen op de dijk kan de totale soortenrijkdom
aanzienlijk doen toenemen en geven bijvoorbeeld kansen aan vogelsoorten uit verschillende
ecologische groepen.
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7.

POLLUENTENFLUXEN

Opname in bladeren van bomen
Opname van metalen in de bladeren van bomen kan een risico betekenen voor metaalinput
in het ecosysteem via de bladval in de herfst. Abeel, wilg en populier namen hoge gehaltes
Cd en Zn op in hun bladeren en bleken niet geschikt voor beplanting van vervuild baggerslib.
Uit het onderzoek op de 10 en 30 jaar oude storten bleek dat populieren de Cd en Zn
concentraties in de bovenste organische bodemhorizon kunnen verhogen. Dit kan zelfs
resulteren in een overschrijding van de wettelijke normen. De hoge opname van Cd en Zn
door deze populieren bleek evenwel te beperkt om bodemsanering door fyto-extractie van de
metalen mogelijk te maken. Er zou een buitensporige hoeveelheid tijd nodig zijn om de
bovenste bodemlaag te saneren.
Soorten die geen metalen opnemen in hun bovengrondse biomassa dienen gekozen te
worden voor aanplant. Eik, els, es, esdoorn en robinia bleken geen verhoogde
metaalconcentraties te vertonen in vergelijking met referentiegegevens op onvervuilde
terreinen. Berken vertoonden voor de meeste elementen normale concentraties, behalve
voor Zn.
Tegen het einde van het groeiseizoen traden er belangrijke verschuivingen op in de
bladconcentraties: Cu, Pb en Zn concentraties bleken voor alle soorten te stijgen tussen half
augustus en de bladval. Afhankelijk van het doel van een staalnamecampagne moeten de
stalen dus op het gepaste moment genomen worden.

Opname door kruidachtige vegetatie
Monocotylen (‘grasachtigen’) blijken veel minder metalen op te slaan dan dicotylen
(‘bloeiende kruiden’). Vooral Cd bleek door een aantal soorten in de bladeren te worden
opgeslagen, al zijn de concentraties niet te vergelijken met die bij wilg en populier.
Maaibeheer doet het aandeel grassen stijgen en doet het risico van doorvergiftiging naar de
voedselketen dus dalen.
Uit bulkstaalanalyses van het maaisel te Magershoek bleek dat de zware
metaalconcentraties niet hoger liggen dan op de Scheldedijk langs het Galgeschoor. In
vergelijking met deze frequent begraasde dijk is er op de dijk te Magershoek dus geen
verhoogd risico voor schapen. Inzaaien met grassen voor het graasbeheer en spreiding van
het graasbeheer over vervuilde en niet vervuilde terreinen doet het risico verder dalen. Jonge
lammetjes kunnen uit voorzorg beter niet op baggerdijken grazen.
Omdat vlier een zeer algemene soort is op baggerterreinen en menselijke consumptie van
de bessen niet uitgesloten is, werd accumulatie in vlierbessen meer in detail onderzocht. Er
bleek geen accumulatie in de bessen te gebeuren, zelfs op relatief zwaar vervuilde terreinen
langs de Bovenschelde.

Lange termijn invloed van bomen op de fluxen
Bomen hebben niet alleen een invloed op de metaalfluxen in het ecosysteem via opname in
de bladeren. Ook door bodemverzuring, verhoging van het gehalte organisch materiaal en
evapotranspiratie kunnen de bomen deze fluxen beïnvloeden. Uit het onderzoek op het 30
jaar oude baggerstort in Rotterdam (Broekpolder) bleek dat er na 30 jaar boomgroei
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veranderingen optreden in de totale concentratie en de extraheerbare concentratie metalen
in de bovenste, organische bodemlaag. Enkel deze dunne organische bodemlaag (H1) werd
beïnvloed en de veranderingen bleken sterk boomsoortafhankelijk te zijn. Verzuring van de
bodem en opname van metalen in de bladeren bleken de belangrijkste sturende parameters
te zijn.
Voor Cu en Cr was er weinig verschil tussen de boomsoorten. Cd en Zn zijn de meest
mobiele en toxische elementen van de onderzochte metalen. Onder es waren de totale en
mobiele concentraties van deze elementen in H1 het minst veranderd in vergelijking met de
andere soorten. De totale concentraties Cd en Zn waren licht gedaald tegenover de diepere
laag, de extraheerbare fractie was nagenoeg gelijk gebleven. Onder eik waren de totale
concentraties Cd en Zn sterkst gedaald van alle soorten en was ook de extraheerbare fractie
laagst. Het effect van eik is dus tweeledig. Enerzijds is er minder kans op verspreiding van
metalen in het ecosysteem doordat de concentraties in de meest bio-actieve bodemlaag
lager zijn. Anderzijds heeft er uitspoeling plaatsgehad. Gezien de beperkte dikte van de
geaffecteerde bodemlaag en de eigenschappen van de bodem zal uitspoeling naar het
grondwater echter zeer laag zijn. In de bodemlaag op 3 tot 13 cm diepte werden geen
veranderen tov de diepere laag gedetecteerd. De invloed van esdoorn op Cd en Zn was
vergelijkbaar met es, behalve dat de concentratie extraheerbare Zn licht verhoogd was.
Populieren, abelen en wilgen zijn zeker te vermijden vanwege de verhoogde concentraties
Cd en Zn in de bovenste bodemlaag (zowel extraheerbare als totale fractie). Es en in tweede
instantie esdoorn, zijn aan te raden soorten omdat onder deze soorten de
bodemconcentraties minst veranderen.

Evolutie van een aantal polluenten
Uitloogproeven hebben aangetoond dat er zeer weinig uitloging van metalen vanuit het slib
plaatsvindt. Ook op lange termijn zal hier wellicht weinig verandering in komen: door de hoge
zuurbufferende capaciteit van de baggerspecie en de aanwezige metaalcomplexen is
verzuring en daarop volgende uitloging van metalen weinig waarschijnlijk.
Er werd geen invloed vastgesteld van bodemvorming op de mogelijke afbraak van TBT tot
tin. De massa tin die door de afbraak van TBT aan de bodem kan aangeleverd worden is
verwaarloosbaar t.o.v. de reeds aanwezige tinconcentratie.
Indien er op zeer lange termijn toch grondwaterverontreiniging zou ontstaan door uitloging
van de verontreinigende stoffen uit de proefdijk, dan blijkt de kans op een verre verspreiding
van de metalen arseen en chroom zeer gering. Hetzelfde geldt voor de organische
parameters, behalve indien er echt zeer hoge concentraties zouden uitlogen, wat weinig
waarschijnlijk is. Indien cadmium en lood door uitloging in het grondwater zouden terecht
komen en daar verhoogde concentraties vormen dan kunnen ze wel over een grote afstand
verspreiden. De uitloogproeven hebben aangetoond dat lood zo goed als niet uitloogt, zelfs
op lange termijn. Cadmium loogt beter uit dan lood, maar het gaat nog steeds om maximaal
0.1 mg/kg bodem op 100 jaar. De kans op de sterk verhoogde grondwaterconcentraties aan
metalen is dus zeer klein.

Krimpscheuren
Krimpscheuren zullen waarschijnlijk weinig effect hebben op het uit- en afspoelgedrag van
de polluenten. In afwachting van verdere resultaten kunnen vanuit het voorzorgsprincipe
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enkele maatregelen genomen worden om het eventuele risico te minimaliseren: (1)
diepploegen en een begroeiing aanbrengen om de structuur van de bovenste bodemlaag te
verbeteren, (2) een depressie creëren op het topvlak van de dijk om het afspoelende water
op te vangen en eventueel polluenten op het dijklichaam te houden of (3) een leeflaag
aanbrengen waardoor de bodem minder zal uitdrogen en het ontstaan van krimpscheuren
wordt tegengegaan. Door een afwateringsgracht rondom de dijk te graven kunnen eventueel
afspoelende polluenten gemonitord worden.
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8.

RISICO-EVALUATIE MET HET MODEL VLIER-HUMAAN

De risico-evaluatie gebeurde aan de hand van het door OVAM erkende Vlier-humaan model.
Als uitkomst geeft dit model de meest relevante blootstellingsroutes en een risico-index voor
elk element waarvan de bodemconcentratie in het model werd gebracht. Een aantal termen
die cruciaal zijn voor een goed begrip van de conclusies worden eerst gedefinieerd en verder
in de tekst cursief weergegeven:
•

Conservatieve modellering: bij de selectie van de invoerparameters en de gemaakte
aannames voor de modellering worden de waarden geselecteerd die de slechtst
denkbare situatie weergeven;

•

Gevoeligheidsanalyse: analyse waarbij de invloed van schommelingen in bodem- of
andere parameters op de uitkomst van het model wordt nagegaan;

•

Ingestie: opname van stoffen via de spijsvertering;

•

Inhalatie: opname van stoffen via de longen;

•

Maximaal gemeten concentratie: hoogste concentratie gemeten in verschillende
onderzoeken uitgevoerd op baggerslib van de Antwerpse Haven (black-points waar
lokaal zeer sterk verhoogde concentraties van bepaalde stoffen kunnen gemeten
worden zijn niet in rekening gebracht omdat het slib van deze locaties sowieso niet in
aanmerking komt voor hergebruik in baggerdijken);

•

Risicodrijvende stof: Wanneer een individu wordt blootgesteld aan verschillende
stoffen zullen sommige stoffen door hun concentratie en eigenschappen meer
nadelige invloed hebben dan andere. Die stoffen vergroten de kans op nadelige
effecten en drijven dus het risico;

•

Risico-index (RI): Geeft de verhouding weer tussen de berekende dosis of
concentratie en de referentie dosis of concentratie. Bij RI<1 is er geen risico, bij
1<RI<10 is er mogelijk een risico, bij 10<RI<100 is er een grote kans op een risico en
moeten preventiemaatregelen overwogen worden en bij RI>100 is er een risico en
zijn preventiemaatregelen nodig;

•

Lange blootstelling: continue blootstelling aan een stof gedurende langer dan 1 jaar ;

•

Zware inspanning: activiteit waardoor het lichaam meer belast wordt dan in “normale”
omstandigheden. Dit gaat gepaard met een versnelde hartslag en ademhaling (vb:
sporten, het torsen van een zware last, rennen, …);

•

Geen ernstige bedreiging: deze term uit het Vlaamse bodemdecreet geeft aan dat
een bodemverontreiniging geen nadelige gevolgen heeft voor de receptoren die er
aan worden blootgesteld, binnen de vooropgestelde criteria van de risico-evaluatie
(Vlaamse wetgeving en uitvoeringsbesluiten betreffende bodem). Op basis van het al
dan niet aanwezig zijn van een ernstige bedreiging wordt de noodzaak tot het treffen
van beschermingsmaatregelen bepaald.

Risico’s voor de mens bij standaard dagrecreatie: case study te Magershoek
Het scenario standaard dagrecreatie gaat uit van het standaard bodemgebruik dagrecreatie
zoals bepaald in het OVAM-document ‘Basisinformatie voor risico-evaluaties’. De gebruikte
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bodemconcentraties zijn de gemiddelde concentraties van verschillende staalnames
uitgevoerd te Magershoek.
De uitgevoerde modellering toont aan dat mensen die recreatief op de dijk aanwezig zijn, de
meeste verontreiniging opnemen via ingestie van bodemdeeltjes en inhalatie van
bodemdampen. Bemerk dat identificatie van de blootstellingsroutes los staat van het al dan
niet aanwezig zijn van een risico. Het leert ons alleen dat, indien de risico-evaluatie aangeeft
dat er maatregelen nodig zijn, deze meest effectief zullen zijn wanneer ze de ingestie en
inhalatie beperken.
De risicodrijvende stoffen zijn arseen, lood en chroom met een RI van respectievelijk 1.19,
1.15 en 1.88. Dit zijn slechts zeer geringe overschrijdingen van de grenswaarde 1.
Bovendien hebben labotests uitgewezen dat de biobeschikbaarheid (waar in de modellering
geen rekening mee gehouden wordt) van de metalen arseen en lood zeer laag is. Bij ingestie
zal dus slechts een fractie van de totale concentratie voor opname beschikbaar zijn. Omdat
het uitgewerkte model een conservatieve benadering is en omdat Magershoek geconcipieerd
is als een worstcase (geen folies, geen leeflaag), kan men besluiten dat het zeer
onwaarschijnlijk is dat de testdijk in Magershoek nadelige gevolgen zal hebben voor de mens
bij recreatief gebruik.

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

Slibconcentraties
De RI’s werden herberekend, enerzijds aan de hand van de spreiding in de
polluentenconcentraties die gemeten werden in verschillende onderzoeken op baggerslib
van de Antwerpse haven, anderzijds aan de hand van de maximale concentraties van al
deze onderzoeken samen. De resultaten van dit laatste worstcase scenario geven aan dat er
voor een aantal parameters reële risico’s voor de mens bestaan. Vooral lood, korte minerale
olieketens en acenaftyleen vormen met RImax van respectievelijk 18.8, 18.3 en 13.2 een
potentieel risico. Dit zijn ongetwijfeld stoffen waar extra aandacht aan besteed moet worden.
Kleinere overschrijdingen treffen we aan bij benzopyreen (RImax=4.75), TBT (RImax=2.69),
chroom (RImax=2.20), arseen (RImax=1.61), benzo(a)anthraceen (RImax=1.58), cadmium
(RImax=1.50) en indeno(123-cd)pyreen (RImax=1.08).
Hierbij dient opgemerkt dat dit een zeer conservatief scenario is. Een dijk zal nooit volledig
opgebouwd zijn uit maximaal verontreinigd slib. In de praktijk is de kwaliteit van de
bulksamenstelling veel beter. Daarbij komt nog dat Vlier-humaan sowieso een conservatief
model is (er wordt bijvoorbeeld gerekend met totale concentraties terwijl voor stoffen als
zware metalen de beschikbare fractie veel lager ligt). De maximale RI’s die hier
weergegeven zijn liggen dus wellicht significant hoger dan de reële RI’s.
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Consumptie van dierlijke producten
Indien vlees of melk geconsumeerd worden, afkomstig van schapen die op de dijk grazen,
vormt dit voor organische polluenten een relevante bijkomende blootstellingsroute voor de
mens (naast ingestie en inhalatie; ook hier geldt dat de blootstellingsroutes los staan van het
al dan niet aanwezig zijn van een risico). Korte minerale olieketens worden een bijkomende
risicodrijvende stof (RI=1.43) naast de eerder genoemde metalen arseen, chroom en lood.
Ook hier gaat het om een zeer geringe overschrijding van de RI-drempelwaarde. Vooral het
vetgehalte van de dierlijke producten bepaalt de opname van organische componenten door
de mens. Schapenvlees en –melk zijn in deze context ongunstig door hun relatief hoge
vetgehalte. De consumptie van dierlijke producten resulteert echter niet in een verhoogde RI
voor metalen.

Zware inspanningen
Zwaardere inspanningen zoals sporten leiden tot een groter ademvolume en daar mee
gepaard een grotere opname van vluchtige componenten. Er zijn echter relatief weinig
vluchtige stoffen aanwezig in de baggerspecie van de proefdijk. Voor de korte minerale
olieketens (RImax=1.56) en benzo(a)pyreen (RImax=1.40) leidt een groter ademvolume tot een
lichte overschrijding van de grenswaarde 1. Door het vervluchtigen van de betrokken
risicodrijvende stoffen zal de RI dalen in functie van de tijd. De opname van de metalen
wordt zo goed als niet beïnvloed door een groter ademvolume.

Drinkwater
Gebruik van grondwater als drinkwater afkomstig van of uit de onmiddellijke omgeving van
de dijk leidt tot een duidelijke verhoging van de RI (bv: RI van korte minerale olieketens
varieert van 1.44 indien geen drinkwater van de dijk geconsumeerd wordt tot 24.4 indien
uitsluitend water van de dijk geconsumeerd wordt). Gebruik van water als drinkwater moet
dus vermeden worden, maar het gaat hier uiteraard om een zeer onwaarschijnlijk scenario.

Verblijftijd
Bij een conservatieve modellering heeft voor zowel mensen als vee de verblijftijd op de site
een grote invloed op de totale opname van verontreinigende stoffen. De RI’s blijven echter
beperkt. De RImax voor arseen, chroom, lood en korte minerale olieketens bedraagt bij
dagelijks aanwezigheid op de dijk respectievelijk 1.02, 1.65, 1.16 en 1.38. Slechts kleine
overschrijdingen van de grenswaarde dus. Wanneer realistische tijdsverdelingen
gemodelleerd worden, blijken nadelige gevolgen door blootstelling aan de verontreinigingen
onbestaande.

Bodemcompactie en organisch stofgehalte
Uit de gevoeligheidsanalyse is gebleken dat verhoogde bodemcompactie en een hoog
organisch stofgehalte leiden tot een geringere opname van organische componenten door
vee. Door binding aan de organische complexen zijn de polluenten minder beschikbaar. De
andere onderzochte bodemkenmerken (densiteit, pH, ruwheid van het bodemoppervlak,
concentratie gesuspendeerde deeltjes in de lucht) hebben een beperkte impact op de totale
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opname, zowel voor mensen als voor vee. Potentieel relevante parameters zoals
krimpscheuren en zoutgehalte van de bodem werden echter niet onderzocht.

Invloed pH
Labotests tonen aan dat metalen vrijwel niet uitlogen bij neutrale (pH 7) en licht zure pH (pH
5 - 6) en slechts gering bij zuurdere pH (pH 3 - 4). De baggerspecie heeft dus een zeer hoge
zuurbufferende capaciteit. Metalen zoals lood, chroom en arseen hebben hierdoor een
lagere biobeschikbaarheid dan voor “standaard” bodem wordt aangenomen. Hiermee werd
geen rekening gehouden wij de berekeningen van het model en de reële opname door de
mens ligt dus lager dan berekend in de modelleringen.

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

Uit de case study te Magershoek is gebleken dat deze landschapsdijk geen nadelige
gevolgen heeft voor mens en dier bij recreatief gebruik respectievelijk begrazing
(binnen de vooropgestelde criteria van de risico-evaluatie – zie ERM (2003)).

•

Dankzij een gevoeligheidsanalyse kunnen de risico’s van de aanleg van baggerdijken
in de haven ook globaal ingeschat worden. De risicodrijvende stoffen die prioritair
moeten opgevolgd worden, de belangrijkste blootstellingsroutes en de invloed van
een aantal belangrijke bodemparameters werden in kaart gebracht. Indien de hieruit
voortvloeiende aanbevelingen in acht genomen worden kunnen de risico’s voor mens
en dier gecontroleerd worden en tot verwaarloosbaar worden herleid.

•

De besluiten gelden niet voor sterk verontreinigd slib van zogenaamde blackspots, dit
zijn locaties waar door specifieke activiteiten in het verleden zware verontreiniging is
ontstaan, in de haven. Blackspot slib komt niet in aanmerking voor landschapsbouw.

Aanbevelingen
•

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

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt dient de bodem van de dijken zo sterk mogelijk
gecompacteerd te worden, omdat compactie de opname van organische polluenten
beperkt.

•

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

•

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

•

De proeven en modelleringen geven aan dat er zo goed als geen uitloging zal
plaatsvinden van metalen uit de dijk. Er wordt wel aangeraden om de monitoring van
het grondwater ter hoogte van de proefdijk verder uit te voeren, zodat dit met
veldgegevens kan bevestigd worden.
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9.

BUFFERFUNCTIE VAN LANDSCHAPSDIJKEN

Uit de literatuurstudie blijkt dat beplante landschapsdijken als scheidend element tussen de
haven en de omringende woonzones de omwonenden kunnen beschermen en afschermen
tegen verschillende vormen van pollutie en hinder:
•

Op regionale schaal kunnen beplante baggerdijken op termijn dienen als koolstof-sink
en als polluentenfilter. De koolstofopslag in de biomassa van populieren en wilgen
kan oplopen tot 10-12 ton koolstof/ha.jr. Bomen kunnen ook een aanzienlijke
hoeveelheid stof en polluenten uit de lucht filteren.

•

Op lokale schaal hebben groene buffers een duidelijk effect op de visuele hinder en
een (minder uitgesproken) effect op de geur- en geluidshinder. Groene buffers die
voldoende hoog en dens zijn, kunnen storende elementen in het landschap op een
efficiënte manier visueel afschermen.

•

Groene gordels dragen indirect bij tot de afname van geurhinder door de geurpluim te
verdunnen en door als filter op te treden tegen de geurstoffen die meegevoerd
worden met partikels.

•

Wanneer het geluidsreducerend effect van natuurlijke buffers vergeleken werd met
het afstandseffect, bleek dat de afstand tussen bron en ontvanger verdubbeld tot
verviervoudigd zou moeten worden om dezelfde geluidsafname te bekomen als deze
bekomen onder invloed van een natuurlijke buffer. Beplante dijken leveren betere
resultaten op dan een aarden dijk of een vegetatiestrip afzonderlijk. Bovendien
beslaat het netto geluidsreducerend effect van beplante dijken een groter
frequentiebereik dan enkel een geluidswal of enkel een vegetatiestrook.

•

Mensen blijken minder stress, angst en agressie te voelen en zijn rustiger en alerter
bij het zien van een natuurlijke omgeving ten opzichte van een stedelijke. De visuele
afscherming speelt een grote rol in de psychologische bescherming tegen geur- en
geluidshinder voor de omwonenden.

•

Volgens literatuurgegevens kan het uitzicht op groen of de nabijheid van groen de
transactieprijs van een woning doen stijgen met 6%. Door de aanwezigheid van goed
ontwikkelde landschapsdijken kan de eigendomswaarde van omliggende woningen
dus significant hoger zijn dan wanneer deze woningen rechtstreeks zouden uitkijken
op het havengebied.

Om de bufferfuncties optimaal te kunnen vervullen, moeten enkele ontwerpparameters in
acht genomen worden. De voornaamste zijn: de afstand tussen de buffer en de emissiebron
of de omwonenden, de breedte, de hoogte en de dichtheid van de groene buffer.

Afstand
Afhankelijk van de functie die de bufferdijk moet vervullen dient ofwel de afstand tussen de
buffer en de emissiebron ofwel de afstand tussen de buffer en de omwonenden
geminimaliseerd te worden:
•

Om een optimale filterwerking tegen luchtpollutie te bekomen, moeten buffers zo
dicht mogelijk bij de emissiebron worden aangelegd. In dit opzicht is het dus
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aangeraden om de buffers aan te leggen binnen de industrieterreinen in plaats van er
rond.
•

Voor de bescherming tegen geluidsoverlast moeten de buffers zo dicht mogelijk bij de
geluidsbron of -ontvanger liggen. Dit impliceert dat ze ofwel binnen de
industrieterreinen, ofwel vlakbij de omliggende woonkernen moeten worden
aangelegd.

•

Om een optimale visuele afscherming tegen horizonvervuiling te bekomen, moeten
de buffers zo dicht mogelijk bij de omwonenden worden aangelegd. Aangezien
geurhinder in belangrijke mate psychologisch kan bestreden worden, is vooral de
aanwezigheid van een goede visuele afscherming hierbij van belang.

Breedte
Buffers moeten zo breed mogelijk zijn. Enkel voor het windbrekend effect speelt de
bufferbreedte weinig rol. De breedte is vooral relevant bij de filterwerking tegen luchtpollutie
en bij de bescherming tegen geluidshinder. Voor de andere bufferaspecten is deze
parameter indirect van belang omdat een bredere buffer impliceert dat er meer vegetatie zal
zijn.

Hoogte
De hoogte is eveneens van belang voor alle bufferfuncties. Hoe hoger de natuurlijke buffer
is, hoe verder de windluwe zone zich zal uitstrekken, hoe meer polluenten uit de lucht zullen
gefilterd worden, hoe efficiënter de visuele afscherming en het geluidsreducerend effect
zullen zijn en hoe verder deze zullen reiken. Onrechtstreeks zal ook de geurhinder afnemen,
aangezien dit aspect gelinkt is aan het windbrekend effect en de visuele afscherming van de
emissiebron. Het dijklichaam zorgt ervoor dat de beplanting een stuk hoger gebracht wordt.
Vooral de eerste jaren is dat van belang, aangezien een aanplanting enkele jaren nodig heeft
om de gewenste hoogte te bereiken.

Dichtheid
Een optimale dichtheid van de groene buffer moet voor elk bufferaspect nagestreefd worden.
Een voldoende dense vegetatie kan immers op een doeltreffende manier de wind breken,
het microklimaat verbeteren, de luchtpollutie filteren, storende elementen visueel
afschermen, de geluidsenergie absorberen en verstrooien en de geurhinder doen afnemen.
Een goede visuele afscherming heeft daarenboven een grote impact op de psychologische
bescherming tegen geur- en geluidshinder voor de omwonenden. In de praktijk levert een
beplanting bestaande uit loofboomsoorten met een goed ontwikkelde struiklaag het beste
resultaat op.
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10. MECHANISCH ONTWATERD SLIB (MOS)
MOS-dijken worden bij niet al te sterke compactie snel gekoloniseerd door spontane
vegetatie. Boomgroei bleek mogelijk maar de groei was duidelijk geremd. De combinatie van
abiotische condities die we op MOS aantreffen (droog, hoge conductiviteit, voedselrijkdom
en kalkgehaltes) vinden we zelden of nooit onder natuurlijke omstandigheden. Vanuit
ecologisch standpunt en vanwege de slechte boomgroei is het dan ook aan te raden om
MOS alleen als bulkmateriaal te gebruiken en daarna af te dekken met een voldoende dikke
leeflaag, eventueel bestaande uit gerijpt slib.
Wordt MOS toch gebruikt als bewortelingssubstraat, dan zal de pioniersvegetatie naast een
aantal zoutindicatoren vooral elementen bevatten uit verstoorde plantengemeenschappen.
Inzaaien (bijvoorbeeld een mengsel met hoofdzakelijk glanshaver en een bijmenging van
margriet en knoopkruid) in combinatie met maaibeheer is aan te raden om op termijn tot een
vorm van het glanshavergrasland te komen. Spontane ontwikkeling leidt op korte termijn tot
sterke dominantie van akkerdistel en grote brandnetel en is af te raden voor dit substraat.
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11. BESLUIT
Terugkerend op de centrale vraag “Moet landschapsbouw met baggerslib als beleidsoptie
weerhouden worden?” kunnen we stellen dat er tijdens dit project geen wetenschappelijke
argumenten gevonden werden om deze vorm van hergebruik uit te sluiten. Om de veiligheid
en het functioneren van de landschapsdijken op bufferend en op ecologisch vlak te kunnen
garanderen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn en dienen een aantal
richtlijnen opgevolgd te worden. Deze staan beschreven in Hoofdstuk 11 “Praktische
Richtlijnen voor de aanleg, de inrichting en het onderhoud van brakke baggerdijken”.
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LEESWIJZER BIJ HET RAPPORT
Het onderzoek van het project landschapsdijken omvatte vier onderdelen die in de
onderstaande figuur schematisch worden weergegeven. Dit schema dient als hulp bij het
lezen van het rapport en geeft de structuur en de opbouw ervan weer. Tussen haakjes
worden de nummers van het hoofdstuk gegeven waarin het betreffende onderwerp
behandeld wordt.
De ecologische potenties van landschapsdijken bestaande uit baggerslib worden
besproken aan de hand van een fysico-chemische beschrijving en evoluties op de
proefheuvel zelf en een vergelijking met andere dijken en baggerstorten. Er wordt daarbij
gekeken naar potenties voor bebossing en verschillende andere beheersvormen. Hieruit
resulteren concrete aanbevelingen en richtlijnen voor de inrichting, aanplanting en beheer
van baggerdijken.
In het tweede deel worden de polluentenfluxen onderzocht. Dit begint bij de opname van
metalen door de vegetatie. De opname door bomen wordt over een tijdsas tot 30 jaar
bekeken door vergelijking met oudere baggerstortterreinen. De potenties of beperkingen die
hieruit voortvloeien voor het beheer van deze terreinen worden behandeld. Verder worden
ook enkele evoluties op langere termijn bekeken en wordt een algemene risico-evaluatie
uitgevoerd van een baggerdijk op de mens.
Het derde deel bestaat hoofdzakelijk uit een literatuurstudie over de bufferfuncties van
dijken. Via foto’s worden echter ook de effecten van visuele buffering ter plaatse bekeken.
In het laatste deel worden de beheersmogelijkheden van mechanisch ontwaterd slib
besproken, omdat in de toekomst waarschijnlijk meer met dit materiaal zal gewerkt worden.
De bevindingen monden uit in concrete aanbevelingen, een voorbeeld van een geïntegreerd
ontwerpplan en een tekst met praktische richtlijnen voor het ontwerp en de aanleg van
landschapsdijken uit baggerslib.
De bijlagen bij het rapport zijn niet afgedrukt, maar worden digitaal meegeleverd op de
bijhorende CD.
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Hoofdstuk 1 – Inleiding
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING

1.1.

Probleemstelling en situering van het project

1.1.1.

BAGGERPROBLEMATIEK IN DE SCHELDE EN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

Sedimentatie van vervuild slib in havendokken en in de toegangsgeulen naar de
havendokken is een ernstig probleem voor havenautoriteiten overal ter wereld. Om de
nautische toegankelijkheid te kunnen garanderen, moet continu gebaggerd worden. In
Antwerpen is het probleem zeer acuut omdat de haven in het gedeelte van het Scheldeestuarium ligt waar de sedimentlading maximaal is (Baeyens et al., 1998).
Het totale slibvolume in de Beneden Zeeschelde wordt geschat op 11 miljoen m3, wat
overeenkomt met 8 miljoen ton droge stof (Wartel et al., 2001). Hiervan ligt 17% (1,36
miljoen ton) in de toegangsgeulen naar de grote sluizen (Royers-, Kallo-, Boudewijn-, Van
Cauwelaert-, Berendrecht – en Zandvlietsluis), waar de meeste baggerwerken plaatsvinden.
De jaarlijkse slibaangroei in de havendokken zelf, wat overeenkomt met het jaarlijks te
baggeren volume, wordt geschat op 400 000 tot 500 000 ton DS (OVAM, 2003; Anoniem,
1995; Wartel et al., 2002). Bovendien wordt er nog steeds een stijgende trend waargenomen
in de hoeveelheid slib die jaarlijks wordt afgezet.
Het slib dat in de haven gebaggerd wordt, wordt gedeeltelijk teruggeklept in een
onderwaterdepot in de havendokken en gedeeltelijk opgespoten aan land in grote
laguneringsvelden of loswallen (Anoniem, 1995). Gezien de grote druk op de resterende
ruimte in de Haven zijn dat slechts tijdelijke oplossingen. Op termijn is dit beleid absoluut
onhoudbaar. Er moeten dringend duurzamere oplossingen voor het baggeroverschot
gevonden worden, want een gebrek aan gepaste maatregelen kan zware gevolgen hebben
voor lokale, regionale en zelfs nationale economieën (Csiti & Neville Burt, 1999).
Niet alleen de kwantiteit van het slib stelt problemen. De vaak slechte kwaliteit ervan beperkt
in sterke mate de mogelijke toepassingen. Volgens de Triadekwaliteitsbeoordeling voor
onderwaterbodems is 51.8% van de onderzochte bodems in de Beneden-Zeeschelde ernstig
verontreinigd, 30.4% verontreinigd en slechts 17.9% niet of slechts matig verontreinigd
(OVAM, 2003). Volgens een studie van PIH (2003) naar de slibkwaliteit in de havendokken
op Rechteroever voldeed slechts 4% van de waterbodem aan de dan geldende Vlarebovoorwaarden (bijlage 8) voor hergebruik als bodem binnen de bestemmingstypes 1 tot 4.
95% voldeed wel aan de Vlarea-norm voor gebruik als bodem binnen type 5 (40% van de
saneringsnorm). 22% voldeed aan de Vlarea-normen voor gebruik als bouwstof, wat vooral
te wijten was aan de strenge EOX-normen.
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Onderzoeksproject Landschapsdijken

Verschillende procesgerelateerde toepassingen1 voor baggerslib, zoals koude en warme
immobilisatie, staan technisch gezien op punt. Csiti & Neville Burt (1999) en OVAM (2003)
geven een overzicht van alle beschikbare technieken. Er blijkt echter veel te weinig interesse
te zijn voor de afzetproducten. Grootschalige procesmatige verwerking van baggerslib lijkt
dan ook voorlopig niet rendabel.

1.1.2.

RUIMTELIJKE CONFLICTEN IN HET HAVENGEBIED

De economie in Vlaanderen is voor een belangrijk deel van de Antwerpse haven afhankelijk.
Naar schatting 5.5% van de werkgelegenheid in Vlaanderen is direct gerelateerd aan de
havenactiviteit (SPRO, 2004). Tegelijkertijd is het Schelde-estuarium ook van uitzonderlijk
ecologisch belang. Het is één van de weinige Europese estuaria waar nog een volledige
gradiënt van zoet naar zout water (met de bijhorende typische levensgemeenschappen)
aanwezig is. “Omwille van het uitzonderlijke belang moet de natuurlijke potentie van het
Schelde-estuarium optimaal worden beschermd en ontwikkeld,” zo staat het geformuleerd in
het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 1998). Het hoeft geen verwondering te
wekken dat de Schelde als economische poort van Vlaanderen geregeld in conflict komt met
de Schelde als belangrijke natuurwaarde.
Niet alleen ecologische en economische belangen overlappen elkaar in het Scheldeestuarium en het havengebied. In het verleden werden reeds verschillende woonkernen door
havenuitbreidingen opgeslorpt (Wilmarsdonk, Lillo, …). Gemeentes als Doel, Zandvliet en
Berendrecht leven onder de rook van de havenindustrie. Een goede afscherming van deze
woongebieden is één van de expliciete doelstellingen van het ruimtelijke beleid in het
havengebied volgens het Strategisch Plan voor de Rechteroever (zie verder).
Ook voor de landbouw is het havengebied van belang. Veel van de zeer vruchtbare
poldergronden langs de Schelde zijn in het verleden onder het baggerzand bedolven.
Een geïntegreerde visie op de ontwikkeling van het Schelde-estuarium veronderstelt dat met
alle bovenvermelde belangen (industrie, bewoning, landbouw en ecologie) rekening
gehouden wordt (Van den Bergh et al., 1999).

1.1.3.

BAGGERDIJKEN
OPLOSSING

ALS

GEÏNTEGREERDE

MIDDELLANGE

TERMIJN

Uiteindelijk bestaat voor de baggerproblematiek slechts één lange termijnoplossing: zowel de
hoeveelheid aangevoerd slib als de vervuiling ervan moeten drastisch teruggedrongen
worden. Dit betekent ondermeer dat de erosie op de velden moet afnemen en het
huishoudelijk en industrieel afvalwater meer en beter moet gezuiverd worden. Hoewel dit het
uiteindelijke streefdoel moet zijn en er door het huidige integraal waterbeheer ook veel
verbeteringen te verwachten zijn in de toekomst, biedt het op korte termijn weinig soelaas.
Bovendien is de problematiek van de historische vervuiling daarmee niet van de baan. Er

1

We spreken van procesgerelateerde toepassingen als het baggerslib na ontwatering nog een extra
verwerkingsprocédé ondergaat (bv. sinteren, smelten) vooraleer het gebruikt wordt; bij nietprocesgerelateerde
toepassingen
wordt
baggerspecie
hergebruikt
zonder
bijkomend
verwerkingsprocédé (de ontwatering kan al dan niet met toeslagstoffen gebeuren).
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moet dus naar snellere, voorlopige oplossingen gezocht worden. Op dit moment zijn er vier
alternatieven beschikbaar om het sliboverschot in de haven aan te pakken:
•

Terugstorten van het baggerslib, ofwel in de dokken op plaatsen waar het niet
direct terug in de sedimentenstroom wordt opgenomen en waar de scheepvaart niet
gehinderd wordt, ofwel in speciaal voorziene onderwatercellen in de havendokken.

•

Storten aan land in geïsoleerde monodeponiëen. Zoals vermeld is deze werkwijze
op langere termijn onhoudbaar wegens het grote ruimtebeslag van de stortplaatsen
en de beperkte beschikbare ruimte in het havengebied. Volgens het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen zijn nieuwe monostortplaatsen slechts mogelijk indien er
geen mogelijkheden worden geboden voor recyclage, energiegebruik of verwerking
met toepassing van het BATNEEC-principe (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 1998).

•

Slibbehandeling. Hoewel er druk gezocht wordt naar economisch rendabele
procesgerelateerde behandelings- en verwerkingstechnieken voor baggerslib lijken
grootschalige toepassingen zoals sinteren of verhitten op korte termijn niet haalbaar.

•

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

De aanleg van landschapsdijken met baggerslib is een voorbeeld van een directe nuttige
toepassing, waarvoor de potenties in dit rapport worden geëvalueerd. Theoretisch bieden
landschapsdijken een oplossing voor verschillende van de hoger geschetste problemen:
•

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

•

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

•

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

1.1.4.

MECHANISCHE ONTWATERING VAN SLIB

Berging van slib in landschapsdijken kan slechts voor een deel van de slibproblematiek een
oplossing zijn, omdat het uiteindelijk een ruimtelijk beperkte oplossing blijft. Daarom zoekt
het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ook naar andere methodes om het slibvolume
verder te beperken. Op korte termijn zal mechanische ontwatering van slib met
kamerfilterpersen een belangrijke verwerkingsmethode worden (SPRO, 2004; Ecolas, 2004).
Bij dit procédé wordt baggerspecie na conditionering versneld ontwaterd in mechanische
persinstallaties. Het resultaat van het ontwateringsproces zijn compacte kalkrijke slibkoeken
die kunnen gestort worden, of - afhankelijk van de kwaliteit van het gebruikte slib - andere
toepassingen kunnen vinden. Ze kunnen bijvoorbeeld even goed voor de aanleg van dijken
gebruikt worden. In de marge van het huidige project werd ook onderzoek verricht naar de
beplantings- en beheersmogelijkheden van twee kleine testheuveltjes opgebouwd uit
mechanisch ontwaterd slib.
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1.2.

Beleidskader

Bij de baggerproblematiek (zowel het baggeren zelf als het storten of verwerken van het
baggerslib) zijn uiteenlopende beleidssectoren betrokken (bodem-water-afvalstoffengrondstoffen-ruimtelijke ordening-natuur). Het beleids- en juridisch kader is dan ook zeer
uitgebreid. In een aantal recente studies en rapporten wordt dit kader in detail besproken
(OVAM, 2003; Ecolas, 2004). Hier beperken we ons tot een beknopt overzicht van de
belangrijkste beleidsdocumenten. Eerst wordt de ruimere Vlaamse context van het
baggerbeleid geschetst, daarna de documenten die specifiek betrekking hebben op de
problematiek in het Antwerpse Havengebied.

1.2.1.

MINA PLAN

Het milieubeleidsplan voor de periode 2003-2007 vormt het kompas voor de Vlaamse
regering om haar milieubeleid te oriënteren. Het beschrijft hoe het milieubeleid van de
Vlaamse regering er zal uitzien, wat de hoofdlijnen van dit beleid zijn en hoe de hoofdlijnen in
deze vijf jaar zullen uitgewerkt worden. Met betrekking tot de waterbodemverontreiniging
vinden we de volgende punten terug
•

Tegen eind 2007 wordt in het kader van de waterbodemsanering gestreefd naar het
wegwerken van 30% van de historische ruimingsachterstand van hydraulische en
ecologische aard en het verwerken van gemiddeld 20% van de bagger- en
ruimingsspecie volgens het BATNEEC-principe.

•

De hoeveelheid slib die in de waterlopen terechtkomt, moet verminderen door
ervaring met erosiebestrijding op te bouwen, in alle gebieden met potentiële
erosierisico's maatregelen te nemen en verder in gebieden met acute
erosieproblemen de modderoverlast met 75 % te verminderen.

1.2.2.

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (op 23/09/97 door de Vlaamse Regering
goedgekeurd) geeft het beleidskader weer voor de gewenste ruimtelijke structuur en een
lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. In het richtinggevende
gedeelte van het RSV worden de volgende principes voor de ontwikkeling en de inrichting
van baggerspeciestortplaatsen voorgesteld:
•

Het drastisch en prioritair verminderen van de waterverontreiniging waardoor,
conform het niet-afwentelingsprincipe, een ecologisch beheer van de rivier met
natuurlijke slibafzetting mogelijk wordt;

•

Het niet afwentelen van de huidige specieproblematiek buiten het betrokken ruimtelijk
systeem, zoals buiten de riviervallei;

•

Het vooraf beoordelen van ruimtelijke draagkracht binnen het betrokken ruimtelijk
systeem voor die gebieden die in aanmerking komen in het kader van de
specieproblematiek. Hierbij wordt aldus rekening gehouden met de ruimtelijke
verenigbaarheid met de aangrenzende functies en activiteiten (goed nabuurschap);
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Het aanvaarden dat aan iedere ruimte een kwaliteit wordt toegekend die bij de
beoordeling in rekening wordt gebracht waaronder de milieu-ecologische kwaliteit en
de potenties voor buffering.

Met betrekking tot het Vlaamse Havengebied werd in het RSV de bindende bepaling
opgenomen dat 5% van het integrale Vlaamse Havengebied de invulling als ecologische
infrastructuur moet verkrijgen. Op ongebruikte gronden van de bedrijfsterreinen wordt aan de
natuur een kans gegeven om te ontwikkelen, op voorwaarde dat de grond terug in gebruik
genomen kan worden als industrieterrein indien het bedrijf daar nood aan heeft.
In het kader van de gewenste ruimtelijke structuur naar ontwikkelingsperspectieven voor de
natuurlijke structuur, kan met betrekking tot de Antwerpse haven worden aangehaald dat het
Schelde-estuarium, omwille van het uitzonderlijke belang, moet worden beschermd en
ontwikkeld, rekening houdend met de functie voor de scheepvaart en voor het integraal
waterbeheer. Mogelijkheden voor meekoppeling van natuurontwikkeling met de
economische functie van de Schelde, de landbouwfunctie en het integraal waterbeheer
moeten maximaal benut worden.
Eén van de uitgangspunten van het RSV (ook vastgelegd in het landschapsdecreet) is het
behoud en de ontwikkeling van de diversiteit en herkenbaarheid van de landschappen in
Vlaanderen. Landschapsbouw zal dus steeds moeten aansluiten bij de traditionele
landschapselementen van de plaats in kwestie. De Scheldepolders worden beschouwd als
een relictlandschap met grote contrasten die mede veroorzaakt worden door de industriële
ontwikkelingen in het havengebied. Het gebied wordt beschreven als een open
landbouwland omzoomd door beplante dijken. Een grootschaliger gebruik van
landschapsdijken, bijvoorbeeld op linkeroever, vormt dus in principe geen aanslag op het
bestaande landschap, temeer omdat veel van de vroegere dijken verdwenen zijn.

1.2.3.

STRATEGISCH PROJECT MET BETREKKING
VERWERKING VAN BAGGERSPECIE (MEI 2000)

TOT

DE

RUIMING

EN

Strategische projecten moeten vernieuwende onderdelen van het Vlaamse
Milieubeleidsprogramma zoals omschreven in de beleidsnota voor Leefmilieu concretiseren
en uitwerken. In het kader van het vermelde project (uit de beleidsnota Dua, 2000) werd een
analyse gemaakt van de bestaande toestand en van de noodzakelijke maatregelen om tot
waterbodems van een aanvaardbare kwaliteit te komen. Het resulteerde in twee studies die
tegemoet moeten komen aan de gebrekkige kennis met betrekking tot de reiniging en het
hergebruik van baggerspecie:
•

Beperken en verwerken van ruimings- en baggerspecie – Een natuurtechnische
analyse door Vlaanderen (IMDC, 2002);

•

Evaluatie van de verwerkingstechnieken voor baggerspecie (OVAM, 2003).

1.2.4.

ONTWERP UITVOERINGSPLAN BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE

Het Ontwerp Uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie houdt verband met de uitvoering
van actie 57 van het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval, die bepaalt dat er een
grondige situatieschets (hoeveelheden, samenstelling,…) en een oplossingsstrategie moet
worden uitgewerkt voor bagger- en ruimingsspecie. Het kadert ook in het eerder vermelde
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Strategisch project over de bagger- en ruimingsspecieproblematiek. Het Ontwerp
Uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie heeft onder meer als doel de historische
achterstand inzake het baggeren van de bevaarbare waterlopen en het ruimen van de
onbevaarbare waterlopen weg te werken. Het plan behandelt de preventie-, de
verwerkingsmogelijkheden en de eindverwerking van bagger- en ruimingsspecie. Concreet
geeft het plan acties en maatregelen aan die door de verschillende betrokkenen
(beleidsmakers en uitvoerders) moeten genomen worden om de doel- en taakstellingen te
bereiken binnen de planperiode. De nadruk ligt op structurele, gefaseerde oplossingen
waarbij
preventieve
maatregelen
samengaan
met
de
opbouw
van
de
eindverwerkingscapaciteit. De acties, maatregelen en instrumenten vormen een
resultaatgericht totaalpakket van maatregelen waarvan de verschillende elementen elkaar
onderling versterken en ondersteunen. Het Ontwerp Uitvoeringsplan Bagger- en
ruimingsspecie kwam tot stand in de loop van 2002 en 2003.
In de nieuwste beleidsnota Leefmilieu (Peeters, 2004) is de opmaak van het sectoraal
uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie als strategische doelstelling overgenomen. Het
plan moet inzicht geven in de omvang van het waterbodemvraagstuk en mogelijke
oplossingen en scenario’s aanreiken met de daarbij behorende kosten. Het Ontwerp voor het
SUP bagger- en ruimingsspecie is opgemaakt door o.a. OVAM, VMM, Aminal afdeling Water
en AWZ. Het openbaar onderzoek werd afgerond in 2004 maar het is nog wachten op de
definitieve goedkeuring.

1.2.5.

BELEIDSPLAN SANERING WATERBODEM BENEDEN-ZEESCHELDE 1995

Om de problematiek inzake baggerspecie van de Beneden Zeeschelde te bestuderen, werd
in 1993-1994 een werkgroep opgericht, samengesteld uit leden van de AMINAL, AHROM,
OVAM, VMM en de Technische Dienst van de Haven van Antwerpen. In februari 1995 stelde
de werkgroep het “Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden-Zeeschelde” op. Op 19
december 1996 heeft de Vlaamse Regering hiervan kennis genomen en aan de hand van de
ingediende voorstellen een aantal beslissingen genomen. Hierbij werd ook opdracht gegeven
aan de bevoegde Vlaamse Minister om een Projectgroep op te richten om een aantal
voorstellen van het Beleidsplan verder uit te werken. In het Beleidpslan en een daaruit
voortvloeiende evaluatienota van één van de werkgroepen wordt de aanleg van
landschapsheuvels naar voren geschoven als mogelijke oplossing voor de berging van een
deel van het gelaguneerd slib (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1995; Technische
Dienst Havenbedrijf Antwerpen, 1998).

1.2.6.

STRATEGISCH PLAN HAVEN VAN ANTWERPEN RECHTEROEVER

In oktober 2000 heeft de Vlaamse minister van Openbare Werken de gouverneur van de
provincie Antwerpen verzocht een proces van strategische planning op gang te brengen en
te coördineren voor het rechteroevergebied van de Antwerpse haven. Het ontwerp-SPRO
werd afgerond in 2004 en formuleert een streefbeeld voor de verdere ontwikkeling en
inpassing van de haven in haar omgeving (Provincie Antwerpen, 2004). Het SPRO levert de
nodige elementen voor de afbakening van het zeehavengebied in een ruimtelijk
uitvoeringsplan. Volgens het Vlaams regeerakkoord moeten SPRO en RUP uitgaan van “een
maximale bescherming van de omliggende woonzones, het behoud en het versterken van de
ecologische infrastructuur binnen en buiten het havengebied en een zuinig ruimtegebruik,
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waardoor de economische expansie van die havens niet langer gelijkstaat met het innemen
van steeds nieuwe open ruimte ten koste van landbouw, natuur of bestaande
woongebieden.” Tegelijk beantwoordt het strategisch plan aan de beslissing in het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen om de haven van Antwerpen te ontwikkelen als een van de
economische poorten van Vlaanderen, met een belangrijke en centrale economische functie.
Binnen het Strategisch Plan Rechteroever heeft de deelwerkgroep Specieverwerking een
concreet
lange
termijnscenario
uitgewerkt
voor
de
verwerking
van
de
onderhoudsbaggerspecie uit de Antwerpse havendokken. Het toekomstscenario werd
uitgetekend op basis van het beleidsbeslissingsmodel volgens de ladder van Lansink. In dit
model staan preventie, hergebruik, recyclage, verbranden en storten van afval van boven
naar onder gerangschikt. Hoe hoger de methode op de ladder staat, hoe meer ze op het vlak
van milieuvriendelijkheid te verkiezen is boven de onderstaande methodes. Het principe
werd in het kader van de baggerproblematiek als volgt vertaald:
•

In eerste instantie worden alle preventie maatregelen uitgeput m.b.t. de indijking van
sedimentatiebronnen en het verbeteren van de kwaliteit van de bronnen.

•

In een volgende stap wordt bekeken in hoeverre de baggerspecie die gebaggerd
dient te worden, nuttig kan toegepast worden na eventuele sanering van de
resterende polluenten of na de eventuele immobilisatie ervan. Voorbeelden zijn
toepassingen van baggerspecie in landschapsontwikkelingsprojecten (dijken,
opvullen van putten), funderingen, als waterdicht afdekmateriaal of verwerking tot
lichtgewichtkorrels, kunstgrind, basalt, baksteen door thermische behandeling, enz.

•

Pas in laatste instantie wordt overwogen om de baggerspecie te bergen of te storten
in een monodeponie of in onderwatercellen.

Met betrekking tot de preventieve maatregelen, onderschrijft de deelwerkgroep de
doelstellingen van het Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden Zeeschelde (1995).
Nuttige toepassingen van baggerspecie via de massale productie van proces gerelateerde
producten wordt niet realistisch geacht op de korte en middellange termijn. Niet-proces
gerelateerde nuttige toepassingen op middellange termijn worden wel als realiseerbaar
beschouwd. Net zoals voor proces gerelateerde toepassingen zijn hiervoor reeds tal van
hoopgevende piloot projecten uitgevoerd. Met betrekking tot landschapsbouw wordt een
studieopdracht uitgeschreven om de ruimtelijke impact te evalueren van bufferdijken
bestaande uit baggerspecie. Hiervoor werd opdracht gegeven vanuit de werkgroep Stedelijk
gebied en leefbaarheid voor een onderzoek naar de buffering van de haven.

1.3.

DOELSTELLINGEN

De overkoepelende doelstelling van het proefproject te Magershoek is het ontwikkelen van
een praktisch haalbaar en wetenschappelijk gefundeerd concept voor de aanleg en
het onderhoud van baggerdijken. Daarom werd te Magershoek een proefdijk aangelegd
zonder afdek- of leeflaag en zonder stabiliserende zandlagen tussen het slib.
De dijken moeten zoveel mogelijk slib kunnen bergen (en dus zo hoog mogelijk zijn), een
optimaal bufferend effect hebben, esthetisch verantwoord blijven en vanuit ecologisch
standpunt interessant zijn. Het kunnen inschatten en beheersen van de ecotoxicologische
risico’s is een noodzakelijke randvoorwaarde voor alle eventuele toepassingen van
baggerslib, inclusief landschapsbouw en natuurontwikkeling. Baggerdijken kunnen alleen
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een bufferende functie vervullen als ze zelf geen belasting vormen voor het omringende
milieu. Dit vereist een multidisciplinaire benadering waarin zowel bouwtechnische,
ecotoxicologische, bosbouwkundige als ecologische aspecten aan bod komen.
Meer concreet komen volgende vragen aan bod:
• Welke boom- en struiksoorten zijn geschikt voor de beplanting van brak baggerslib? Wat
zijn de randvoorwaarden voor boomgroei? Als randvoorwaarden worden vooral
bodemeigenschappen onderzocht.
• In welke mate worden polluenten in strooisellaag en andere compartimenten van het
ecosysteem opgenomen en vastgelegd? Uit de literatuur blijkt dat polluenten via de
strooisellaag kunnen opgenomen worden in het ecosysteem. Ook bij een selectie van
kruidachtige soorten worden bladgehaltes gemeten om een idee te krijgen van de
eventuele toxiciteit van het maaisel.
• Hoe groot is de uitspoeling en runoff van polluenten naar de omgeving?
• Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van boomgroei gerelateerd aan het de
opname van zware metalen? Zijn er bomen die metalen opnemen en zo mogelijkheden
bieden voor fytoextractie? Anderzijds zal onderzocht worden of opname een risico kan
veroorzaken. Er zal ook gekeken worden of er boomsoorten zijn die geen metalen
opnemen en die de metalen in de bodem kunnen stabiliseren.
• Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen voor begroeiing van mechanisch ontwaterd
slib (MOS)? Dit bijkomende onderzoek heeft als doelstelling na te gaan of plantengroei
mogelijk is op MOS-heuvels en welke daartoe de meest geschikte soorten zijn.
• Wat is het ecologisch streefbeeld voor een landschapsdijk opgebouwd uit brak
baggerslib? Onder het ecologisch streefbeeld wordt een ideaalbeeld verstaan waaraan
een landschapsdijk moet voldoen om optimaal te functioneren binnen de ecologische
infrastructuur van het havengebied. Het streefbeeld blijft niet beperkt tot de begroeiing op
de baggerdijk zelf maar omvat het volledige dijkconcept, inclusief de zandige ringdijken en
de afwateringsgrachten en poelen, die in belangrijke mate kunnen bijdragen tot de
ecologische waarde van de landschapsdijken.
• Hoe wordt de landschapsdijk gekoloniseerd en hoe verloopt de verdere successie?. Om
inzicht te verwerven in de evolutie van een baggerdijk op langere termijn moeten de
successieverschijnselen begrepen en kunnen voorspeld worden.
• Wat is de invloed van omgevingsfactoren op de vegetatie? Abiotische factoren, zoals
bodemgesteldheid en waterhuishouding bepalen in grote mate de spontane vegetatie van
een gebied of het eventuele succes van aanplantingen.
• Wat is de invloed van verschillende beheersvormen op de vegetatie? Naast de reeds
vermelde abiotische factoren worden samenstelling en structuur van de vegetatie in
belangrijke mate beïnvloed door het gevoerde beheer. In dit project zal de invloed van
drie verschillende beheersvormen met elkaar vergeleken worden: een volledig spontane
ontwikkeling, een spontane ontwikkeling met maaibeheer en inzaaien met maaibeheer.
• Veroorzaakt een dijk opgebouwd uit verontreinigd baggerslib
ecotoxicologische problemen? Twee aspecten staan hierbij centraal:
1. eventuele accumulatie van stoffen door planten en vee

belangrijke
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2. eventuele gevaren voor de mens wanneer hij met vervuild baggerslib in
contact komt (bijvoorbeeld door recreatie). De risico’s voor de mens zullen
modelmatig ingeschat worden
• Welke bufferfunctie kan een landschapsdijk concreet vervullen en hoe moet de dijk
ontworpen worden om het buffereffect te optimaliseren?

Uiteindelijk dient er nagegaan te worden in hoeverre gelaguneerd baggerslib bruikbaar is
voor één van de cruciale ruimtelijke concepten in het Strategisch Plan voor de Rechteroever:
de ontwikkeling van gevarieerde, beleefbare én veilige buffergrenzen tussen het
hoogdynamische industrieel havengebied en het laagdynamische buitengebied.
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HOOFDSTUK 2. LOCATIE EN INRICHTING
PROEFHEUVEL

2.1.

Locatie van het proefterrein

De proefsite Magershoek is gelegen op de rechter Schelde-oever in het Noorden van het
Antwerpse havengebied (grondgebied Zandvliet). Het terrein wordt ingesloten tussen de
Zandvliet- en Berendrechtsluis in het Zuiden, de bedrijfsterreinen van BASF en loswal 1A in
het Noorden, de Schelde en loswal 1B in het Westen en het Kanaaldok in het Oosten (zie
figuur 2.1). Magershoek is de naam van een kleine woonkern onmiddellijk ten Noorden van
de Zandvlietsluis. De eigenlijke baggerdijk ligt tussen deze woonkern en loswal 1A en is
ongeveer 400 bij 100 meter groot.

Figuur 2.1

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

2.2.

Aanleg van de proefdijk

De baggerdijk werd aangelegd met geconsolideerd baggerslib uit loswal 1A. Het slib is voor
90% afkomstig van baggerwerken aan de toegang van de Zandvliet- en Berendrechtsluis
(GHA, pers. med.). Na de laatste opspuiting op de loswal heeft het slib een viertal jaar
kunnen ontwateren en rijpen. De sliblaag was ongeveer 9 meter dik en er werden geen
speciale maatregelen getroffen voor een versnelde snelle ontwatering, zoals dat in echte
laguneringsvelden wel het geval is. Na de rijpingsperiode werd het slib terug afgegraven en
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gebruikt voor de aanleg van de baggerdijk. Het materiaal was steekvast maar nog zeer
viskeus en weinig uitgerijpt.
Eind 1999 werd gestart met de werken. Vóór de eigenlijke aanleg van de dijk werd het
opgespoten terrein tot twee meter onder het maaiveld uitgegraven. Dit betekent dat de basis
van de dijk gedurende het grootste deel van het jaar onder de freatische grondwatertafel ligt
(zie figuren 2.2 en 2.3). Het zand werd gebruikt om steundijk rond de toekomstige dijk aan te
brengen. De hoogte van de ringdijk varieert van ongeveer 17 m TAW in het Noorden (tegen
loswal 1A) tot 11 m TAW in het zuiden. Daarna werd gestart met de afgraving van de loswal
en het opvullen van de dijk.

Figuur 2.2

Voorbereidende fase: het opgehoogde terrein wordt tot onder de grondwatertafel uitgegraven en
een ringdijk wordt aangelegd

Figuur 2.3

Het opvullen met baggerslib uit loswal 1A

Volgens de oorspronkelijke planning zou de dijk in één keer aangelegd worden in drie
verschillende niveaus met een hoogte van respectievelijk 13.5, 16.5 en 19.5 m TAW. Door
een aantal bouwtechnische problemen, vooral te wijten aan een onvoldoende ontwatering
van het slib, moest de dijk uiteindelijk in twee fases gebouwd worden. Ook de aanvankelijk
vooropgestelde hoogtes bleken niet haalbaar.
Tijdens de eerste fase, die liep van eind 1999 tot begin 2001, kon alleen het eerste niveau
aangelegd worden. De relatief weinig gerijpte toestand van het slib en de zeer natte
weersomstandigheden leidden ertoe dat de heuvel slechts kon opgehoogd worden tot
maximaal 8 m boven het maaiveld. Het hoogste punt van de baggerdijk lag toen tegen de
noordelijke steundijk en het oppervlak helde geleidelijk af naar de zuidelijke ringdijk tot een
hoogte van ongeveer 6 m boven het oorspronkelijke maaiveld. De toestand na afronding van
de eerste bouwfase is weergegeven in figuur 2.4 en 2.5. Er werd ook een vast referentiegrid
met blokken van 10 op 10 meter uitgezet (figuur 2.6). Aan de voet van de baggerdijk werd op
maaiveldhoogte een referentievlak aangelegd met baggerslib van ongeveer anderhalve
meter dik en 200 m2 groot.
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Figuur 2.4

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

Figuur 2.5

Overzicht van de dijk na afronden van eerste bouwfase

Figuur 2.6

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

In juli 2001 werd gestart met de tweede fase om alsnog tot een tweede en derde niveau te
komen. Het oostelijke gedeelte van de dijk (raai 1 tot 7) werd terug afgegraven om het
gedeelte tussen raai 13 en 8 te kunnen ophogen. De werken werden afgerond eind oktober
2001 (figuren 2.7-2.10). Het eerste niveau heeft een hoogte variërend van 11 tot 16 m TAW
(gemiddeld rond 13 m), het tweede niveau 14 tot 15 m TAW en het derde niveau 17.5 tot 18
m TAW. Het tweede en derde niveau hebben elk een oppervlakte van ongeveer 1.2 are. Het
oppervlak van het tweede en derde niveau werd onmiddellijk na voltooiing genivelleerd en
gerijfd (figuur 2.10). Op 24 oktober werd de volledige proefheuvel ingemeten (figuur 2.11).
Tegelijkertijd werd het referentiegrid uitgebreid naar het tweede en derde niveau. Een
chronologisch overzicht van de verschillende activiteiten staat in tabel 2.1.
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Tabel 2.1

Chronologisch overzicht van de belangrijkste werken op het terrein.

Januari 2001
Januari 2001
12-13/02/01
8-26/03/2001
April 2001
05/04/2001
05/04/2001
25/04/2001
Mei 2001
08/05/2001
10/05/2001
22/05/2001

Fase 1: eind 1999 tot begin 2001
Diepspitten terrein (voor snellere rijping)
Aanpassingswerken aan de gracht (poelen, zacht glooiende oevers)
Opmeten van de heuvel en referentiegrid
Planten van alle boomsoorten behalve wilg
Aanleg eerste heuvel mechanisch ontwaterd slib
Planten van wilgen in en rond blok 0 en 1
Aanleg salimat langs de gracht
beplanting eerste heuvel mechanisch ontwaterd slib
Plaatsen van de omheining rond de proefdijk
Rijven van de proefvlakken die moeten ingezaaid worden
Inzaaien van de proefvlakken op eerste niveau
Aanplanting rietgordel langs afwateringsgracht

24/10/2001
Maart 2002
April 2002

Fase 2: Juli 2001-Oktober 2001
Opmeting van tweede en derde niveau
Tweede beplantingsronde
Inzaaien tweede en derde niveau

Figuur 2.7

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

Figuur 2.8

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

Figuur 2.9

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

Figuur 2.10 Zicht op het genivelleerde en gerijfde bovenoppervlak van het tweede en derde niveau. Ook het
referentiegrid is goed te zien
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Figuur 2.11 Topografie van de heuvel na beëindiging van de tweede bouwfase. De topvlakken van de drie
niveaus zijn weergegeven

Het is belangrijk te benadrukken dat er
•

geen stabiliserende zandlagen in het slib van de baggerdijk werden aangebracht, wat
mee verklaart waarom de vooropgestelde hoogtes niet konden bereikt worden;

•

geen afdek, doorwortelings- of leeflaag aanwezig is; alle proeven worden dus
rechtstreeks op het baggerslib uitgevoerd;

•

geen onderafdek werd aangebracht.

Voor de ontwatering van de dijk werden twee afwateringsgrachten gegraven: een ondiepe
direct ten zuiden van de Noordelijke ringdijk die het overgrote deel van de tijd droog staat en
weinig functioneel is en een diepere aan de voet van de zuidelijke ringdijk op
maaiveldhoogte. Vlak na aanleg werd hier het drainagewater in opgevangen (figuur 2.14).
Nu wordt de gracht vooral door grondwater gevoed. In de zomer valt ook deze gracht droog.

2.3.

Inrichting en beplanting

Beplanting

Na afwerking van de eerste bouwfase werd begin maart 2001 een gedeelte van 900 m²
tussen raai 15 en 13 aangeplant met loofbomen en struiken (zie figuur 2.13). Volgende
soorten werden hiervoor gebruikt:
•

Es (Fraxinus excelsior)

•

Zachte berk (Betula pubescens)

•

Katwilg (Salix viminalis “Orm”)
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•

Kraakwilg (Salix fragilis “Belgisch rood”)

•

Zomereik (Quercus robur)

•

Hazelaar (Corylus avellana)

•

Liguster (Ligustrum vulgare)

•

Sleedoorn (Prunus spinosa)

De opzet van de proef was deze van een split-plot. Voor meer uitleg verwijzen we naar
hoofdstuk 5. Rond het rechtse proefoppervlak werd nog een bufferzone van wilgen
aangebracht.
Na voltooiing van de tweede fase volgde een tweede beplanting in maart 2002, uitgevoerd
door BosKat en Zuidkempische Werkplaatsen vzw uit Herentals (Figuur 2.12). Op de vlakke
stukken van het referentievlak, het eerste, tweede en derde niveau werd vooral berk geplant
omdat dit een snelgroeiende pioniersoort is die voor een snelle ingroening kan zorgen.
Hiertussen werden enkele blokken es geplant. Op de randen en hellingen werden
verschillende populierenklonen en kraakwilg geplant. In de rand van de populierenbeplanting
werden een aantal struiksoorten (sleedoorn, hazelaar en Gelderse roos) aangeplant. Deze
soorten maken de beplanting ecologisch en visueel aantrekkelijker. Op termijn kunnen de
struiken zich inzaaien in de beboste stukken. Gedetailleerde info over deze beplanting wordt
gegeven in hoofdstuk 5. Tussen een deel van de beplantingen op het tweede en derde
niveau werd een grasmengsel ingezaaid van 50% stomp kweldergras en 50% fioringras om
de spontane kruidgroei te beperken.

Figuur 2.12 Zicht op het derde niveau tijdens (links) en direct na (rechts) de beplantingen.

Ingezaaide en gemaaide stukken

In mei 2001 werd het terrein tussen raai 16.5 en raai 17.5 ingezaaid met een mengsel van
grassen en kruiden (± 1000m2) en tussen raai 17.5 en 18.5 met een mengsel van grassen
(ook ± 1000m2). Voor de exacte samenstelling van de mengsels wordt verwezen naar
hoofdstuk 6. De corresponderende gedeeltes van de zandige ringdijk werden mee ingezaaid.
Tussen raai 18.5 en 19.5 werd niets ingezaaid maar wordt wel maaibeheer toegepast .
Tussen raai 19.5 en 20.5 en 16.5 en 15 vindt volledig spontane ontwikkeling plaats (zonder
verder beheer).

Hoofdstuk 2 – Locatie en inrichting van de proefheuvel
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In april 2002 werd een grasmengsel ingezaaid op het tweede en derde niveau tussen raai 10
en 11. Het bestond uit telkens 25% stomp kweldergras, fioringras, rood zwenkgras en
veldbeemdgras. De zone tussen raai 9 en 10 ontwikkelt volledig spontaan. Figuur 2.13 geeft
een overzicht van alle verschillende beplantingen en beheersvormen op de baggerdijk.

Figuur 2.13 Overzicht van de verschillende proefopzetten en behandelingen op de dijk. K/G = ingezaaid met
kruiden en grassen; G = ingezaaid met grassen.

2.4.

Aanleg en inrichting van het randgebied

Aangezien de baggerdijk goed geïntegreerd moet worden in het landschap, werd ook aan de
inrichting van het randgebied de nodige aandacht besteed. De afwateringsgracht langs de
zuidelijke ringdijk werd verbreed, verdiept en voorzien van zachtglooiende oevers. Er werden
twee kleine en één grote poel uitgegraven om het ecologische potentieel van de gracht
verder te maximaliseren. Op die manier vervult de gracht een dubbele functie: enerzijds
worden bezoekers op afstand gehouden en anderzijds geeft de gracht een duidelijke
ecologische meerwaarde aan het project.
Langs de gracht werden over een zone van 50 meter salimatten uitgerold. Salimatten
bestaan uit een opgerold vlechtwerk van wilgentenen dat ter plaatse kan afgerold worden en
snel kan ontwikkelen tot een dichte wilgenbegroeiing.
Een andere zone werd aangeplant met riet. Voor de aanleg van rietvelden en rietkragen
werden talrijke methodes ontwikkeld, uitgaande van zaden, rhizomen, stekken of volwassen
rietplanten (Hawke & José 1996; Vandenabeele 1992). Het succes van deze verschillende
methodes is wisselend en vaak moeilijk voorspelbaar. Hier werd geopteerd voor het gebruik
van rietscheuten met een kort rhizoom. Dit is weliswaar een zeer arbeidsintensieve methode,
maar gezien de grote kans op succes en de relatief beperkte zone die moest aangeplant
worden (een zone van ongeveer 50 m) leek het de meest aangewezen manier van werken.
Jonge scheuten (ongeveer 100 cm lang) met korte rhizomen (tweetal internodiën) werden op
22/05/01 gewonnen uit een klein rietveldje gelegen tussen de ringdijk van loswal 1b en de
Oudedijkweg. De transportafstand en kans op beschadiging van de scheuten bleef daardoor
beperkt. Bovendien verzekert het gebruik van scheuten uit de onmiddellijke omgeving dat de
planten goed aangepast zijn aan de lokale omstandigheden. Tijdens het uitsteken en planten
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van de scheuten was het zonnig en winderig, allerminst ideale omstandigheden wegens het
gevaar op uitdroging van de rhizomen.
De stengels en rhizomen werden zo snel mogelijk uitgeplant op een lijn net boven de
waterlijn op een diepte van 30 à 40 cm en op een afstand van ongeveer een halve meter. In
elk plantgat werden een drietal stengels geplant. De zandbodem was volledig verzadigd met
water (neigend naar drijfzand). Hoewel aanbevolen door Hawke en José (1996), werden de
stengels vòòr het planten niet teruggesnoeid.
De twee weken na het aanplanten van het riet waren zonnig en droog, waardoor het
waterpeil in de gracht verder zakte en deze volledig droog kwam te staan. De ondergrond
bleef echter vochtig. De bovengrondse scheuten verdroogden snel en de aanplant stond er
troosteloos bij. Op 21/06/01, een maand na het aanplanten, werden voor het eerst overal
aan de basis van de verdroogde stengels jonge scheuten vastgesteld.
Verderop langs de gracht en op de ringdijk kwam het riet ook spontaan tot ontwikkeling
vanuit rhizoomresten die tijdens de aanleg van de baggerdijk achtergebleven zijn.
De wilgen- en rietaanplant moesten leiden tot een snelle dichte vegetatie rond de dijk. Dit
heeft verschillende voordelen: de erosie wordt beperkt, er wordt een interessant biotoop
geschapen voor allerhande organismen, de heuvel wordt beter geïntegreerd in de omgeving
en de toegankelijkheid wordt beperkt. Rondom de proefheuvel werd ook nog een lage
omheining aangebracht.
De zuid- en oostkant van de ringdijk werden steil afgegraven om broedgelegenheid te bieden
aan oeverzwaluwen. Dit gebeurde in overleg met Natuurreservaten Antwerpen-Noord vzw.
Hoewel het ‘Project oeverzwaluw’ niet kadert in het eigenlijke baggerdijkproject is het een
mooi voorbeeld van hoe natuurwaarden kunnen betrokken worden bij de aanleg van
landschapsdijken.

Figuur 2.14 Zicht op de afwateringsgracht vóór en na de heraanleg. De poelen en zachtglooiende wanden zijn
ecologisch veel interessanter.
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Figuur 2.15 Twee voorbeelden van inrichtingsmaatregelen van de gracht: uitrollen van Salimat (links) en
rietbeplanting (rechts)

2.5.

Mechanisch Ontwaterd Slib (MOS)

Mechanische ontwatering van baggerslib zal de komende jaren een belangrijke
verwerkingstechniek worden voor de haven van Antwerpen (referentie AMORAS en SPRO).
Daarom werd er ook een kleinschalige test opgezet om de eventuele aanleg van dijken met
MOS te evalueren. Met de resten van het mechanisch ontwaterd slib uit een proefinstallatie
voor mechanische ontwatering werden twee kleine dijkjes aangelegd. Voor verdere details
over de inrichting van deze dijkjes wordt verwezen naar hoofdstuk 10.

Figuur 2.16 Perskoeken van baggerspecie net na de ontwatering met een kamerfilterpers
Figuur 2.17 Het eerste proefheuveltje dat werd aangelegd met mechanisch ontwaterd slib

2.6.

Referentiegebieden

Om de resultaten van het onderzoek te Magershoek te kunnen vergelijken met oudere
baggerterreinen, werden verschillende referentiesites bezocht. De belangrijkste locaties
worden hier kort voorgesteld. Verdere toelichting volgt in de hoofdstukken waar de sites aan
de orde komen.
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Meigem
Dit baggerstortterrein is gelegen op de linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie
(Schipdonkkanaal), op het grondgebied van Meigem, een deelgemeente van Deinze. De
totale oppervlakte van het terrein bedraagt ongeveer 10 ha. Tussen 1984 en 1985 werd het
stortterrein in verschillende fasen met gemiddeld 2 m opgespoten. In 1987 werd het terrein
afgedekt met een laag teelaarde. Volgens het bestek moest deze laag 40 cm dik zijn. In de
praktijk werd vastgesteld dat de dikte van de afdeklaag varieert tussen 15 - 40 cm. In de
periode 1990-1992 werd de site bebost met o.a. zomereik, gewone es, gewone esdoorn,
moeraseik en boskers via een regelmatig patroon van kleine blokken van ongeveer 20 x 20
m.
Broekpolder
De Broekpolder ligt ten noorden van Vlaardingen, een dorp op ongeveer 10 km van
Rotterdam. Het is een van de polders rondom de Rotterdamse haven die als stortterrein in
gebruik zijn. Het terrein is in de periode 1960-1967 opgespoten met ongerijpte baggerspecie
in 4 verschillende lagen, resulterend in een 7 m dik pakket. In 1970 werd 2 ha ervan bebost
met voornamelijk gewone es, gewone esdoorn, zomereik, Hollandse iep en populier. Het
bosbestand is dus meer dan dertig jaar oud.
Noorderwal
Noorderwal is een baggerstort van 14 ha gelegen op de linkeroever van de Leie, aan de
samenvloeiing van de Leie, de toeristische Leie en het afleidingskanaal te Deinze. Sinds
1975 werd er in verschillende fases specie geborgen en zand ontgraven. Na de
exploitatiefase (beëindigd rond 1983) ontwikkelde het spontaan tot een gevarieerd terrein
met afwisselend open water, moerassige zones en sterk verruigde of verboste drogere
delen. Hier werden verschillende vegetatie-opnames gemaakt. In 2004 werd het terrein
volledig opnieuw ingericht voor een volgende exploitatiefase.
Stort sas van Ooigem
Dit terrein ligt ook aan de linkeroever van de Leie, net stroomafwaarts van het sas van
Ooigem. Het werd opgespoten na 1985 met slib uit het kanaal Roeselare-Leie. De
verontreiniging met zware metalen is er heel wat lager dan in Noorderwal. Er liggen
verschillende bekkens waarvan sommige sterk verdroogd en verruigd zijn, maar andere
delen waren in het begin van ons onderzoek nog zeer drassig met een gevarieerde
moerasvegetatie. Het terrein is echter sedertdien snel verder verdroogd en anno 2005 wordt
het actief gebruikt door motorcrossers en mountainbikers. Ook hier werden
vegetatieopnames gemaakt.
Bolveerput
De Bolveerput is een baggerstortterrein van ongeveer 13 hectare langs de Bovenschelde te
Semmerzake. Het terrein werd opgespoten tussen 1992 en 1995 en heeft een duidelijke
gradiënt van droog en zandig naar nat en kleirijk. Na de opspuiting is het spontaan
ontwikkeld tot een zeer gevarieerd terrein met open water, riet- en lisdoddevegetaties, nat en
droog wilgenstruweel en ruigtevegetaties. Net als het stort aan het sas van Ooigem
verdroogt het terrein zeer snel.
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Menen
Dit baggerstort is gelegen aan de Noordkaai te Menen langs de Leie. Op het terrein
bevinden zich verschillende depots die in 1993 beplant werden met 2-jarige bewortelde
populierenstekken.
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Hoofdstuk 3 – Bodemeigenschappen en vastleggen nulsituatie
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HOOFDSTUK 3. BODEMEIGENSCHAPPEN EN
VASTLEGGEN NULSITUATIE
Uit de bodemanalyses blijkt dat de bodem een hoog gehalte had aan nutriënten en klei en
dat ook de pH hoog was. Het zoutgehalte van de bodem was van dien aard dat het schade
aan de planten zou kunnen veroorzaken. De beschikbare hoeveelheid mangaan was vrij
laag en zou eventueel tot mangaantekorten kunnen leiden voor de planten. De onderzochte
metalen overschreden de Vlarea-normen niet. De variantie van de metingen was vrij hoog en
de ruimtelijke afhankelijkheid was zeer beperkt.

3.1.

Methodiek

De bodemstaalname gebeurde stapsgewijs: een eerste staalname gebeurde op 12 en 13
juni 2001. Voor deze eerste staalname werden 30 punten at random gekozen (zie figuur 3.1),
29 punten op het eerste niveau en 1 punt op het mechanisch ontwaterd slib (MOS 1). Op elk
punt werden twee dieptes bemonsterd: 0-15 cm en 30-45 cm.

Figuur 3.1. Punten van de eerste staalname (open cirkels) juni 2001. Het gele gebied geeft niveau 1 aan; enkel
dit gebied werd bemonsterd

De tweede staalname gebeurde eind september 2001. Om een volledige spreiding over het
terrein te bekomen werd gewerkt met een nested sampling design (zie figuur 3.2). Het terrein
werd ingedeeld in 20 blokken; binnen elk blok werd telkens één punt random gekozen. Deze
tweede staalname gebeurde enkel in de bovenste 0-15 cm.
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Figuur 3.2.

Punten van de tweede staalname (september 2001)

De derde staalname gebeurde in december 2001, enkel op het tweede en derde niveau
(figuur 3.3). Op elk punt werden twee dieptes bemonsterd: 0-15 cm en 30-45 cm.

Figuur 3.3.

Positie van de staalnamepunten bij de verschillende staalnamecampagnes

Niet alle stalen werden geanalyseerd voor alle parameters. Enkel de basisparameters
gebeurden voor alle stalen (zie tabel 3.1).
Voor alle bodemanalyses werd het bodemstaal gedroogd gedurende 72 uur bij 40 °C.
Nadien werd het staal gemalen met een mortier en gezeefd over een 2 mm zeef. De
volgende parameters werden gemeten:
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• pH: Voor de bepaling van de zuurtegraad van de bodem werd de pH-KCl gemeten. Dit is
de potentiële zuurtegraad en deze parameter is minder onderhevig aan
seizoensschommelingen dan pH-H2O.
• Conductiviteit (elektrische geleidbaarheid): De conductiviteit is een maat voor de
zoutconcentratie van de bodem (Sparks, 1996). Ter bepaling van de conductiviteit (hier
de EC1/5) wordt aan 20 g droge bodem 100 ml gedestilleerd water toegevoegd. Na 1 u
schudden wordt de oplossing gefiltreerd over een plooifilter. Op het filtraat wordt de
conductiviteit (in mS/cm) gemeten met behulp van een conductiviteitsmeter, type LF 96.
• Chloride: Op dezelfde oplossing als die waarop conductiviteit gemeten werd, werd ook
het chloorgehalte bepaald. Dit gebeurde met een Orion elektrode, model 90-02B en een
Orion referentieëlektrode model 96-17B.
• % gloeiverlies: bepaling van het gloeiverlies gebeurde door het bodemstaal in een
moffeloven te plaatsen gedurende 8 uur bij 400°C. Het percentage gloeiverlies is een
maat voor het gehalte organisch materiaal in de bodem. Het kan hieraan niet volledig
worden gelijkgesteld omdat er nog interferentie is met bv Ca.
• Organisch koolstof (W&B): het gehalte aan organisch materiaal in de bodem werd
bepaald aan de hand van de methode van Walkley & Black. Daartoe wordt aan 1 g droge
grond eerst 10 ml 1 N K2Cr2O7 toegevoegd en vervolgens 20 ml geconcentreerd H2SO4.
Dit zorgt voor een oxidatie van C0 tot CO2 en een reductie van Cr7+ tot Cr3+. Na schudden
en rusten wordt het geheel aangelengd met 150 ml gedestilleerd water en 10 ml H3PO4.
Hierin wordt de overmaat aan Cr7+ bepaald door titratie met 1 N FeSO4, wat toelaat de
oorspronkelijke concentratie aan C0 te berekenen en zo ook het totale organische
stofgehalte.
• Stikstof: Voor de totale stikstofbepaling werd de Kjeldahl-methode gebruikt. Hierbij wordt
de aanwezige stikstof in een destructiekolf omgezet in ammoniak, in zuur milieu en in
aanwezigheid van een katalysator. Na destillatie wordt de vrijgekomen NH3 opgevangen
in een boorzuuroplossing en wordt de vastgelegde ammoniak getitreerd met 0.01 N HCl.
• Plantopneembaar fosfor: Plantopneembaar fosfor werd geëxtraheerd d.m.v.
ammoniumacetaat-EDTA. De P in deze oplossing werd colorimetrisch bepaald volgens
Scheel (Velghe, 1984). Deze analysemethode steunt op een kleurreactie tussen de
aanwezige fosfaten en ‘Scheel’-reagentia. De kleurintensiteit, die een maat is voor de Pconcentratie, wordt gemeten met een colorimeter, bij een golflengte van 700 nm. Op het
Labo voor Bosbouw wordt hiervoor een SQ118 Fotometer gebruikt. De automatische
colorimeter wordt aan de hand van een standaardreeks gekalibreerd.
• Uitwisselbare kationen (K, Na, Ca, Mg, Al, Fe, Mn): 5 g bodem wordt drie maal
geëxtraheerd met telkens 30 ml 0.1 mol/l BaCl2. Op die manier worden alle kationen die
gebonden zijn op het bodemstaal in de BaCl2-oplossing gebracht. In dit extract worden
de kationen gemeten met atomaire absorptie spectrometrie (AAS), type SpectrAA 220.
• Totaalgehalte koper, cadmium, aluminium, ijzer, mangaan, zink en lood: Deze
analyse werd uitgevoerd door een extern laboratorium (het ERC uit Aalst). De destructie
van het monster gebeurde met koningswater, de analyse gebeurde met een ICP-AES.
• Textuur werd bepaald door de bodemkundige dienst van België via de pipetmethode.
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Resultaten

3.2.1. GEOSTATISTISCHE VERWERKING
Aan de hand van de data van de eerste staalnamecampagne werd gekeken of de
bodemdata geschikt zijn voor een geostatistische analyse. Geostatistiek is een verzameling
statistische technieken die bij de beschrijving van ruimtelijke variabelen rekening houden met
de ruimtelijke afhankelijkheid, maar die ook toelaat om een aantal interpolaties en
voorspellingen uit te voeren. Deze techniek kan nuttig zijn bij het onderzoeken van de
invloed van de bodemeigenschappen op de boomgroei en bladconcentraties.
Een semivariogram is een basisinstrument binnen de geostatistische technieken (zie figuur
3.4 voor een typevoorbeeld). Een dergelijk variogram geeft de variantie weer tussen twee
punten (y-as) in functie van de afstand tussen de twee punten (x-as).
De semivariogrammen voor de verschillende elementen op de heuvel (zie figuur 3.4; in deze
figuur wordt als voorbeeld het semivariogram van stikstof weergegeven) geven aan dat de
afhankelijkheid tussen twee punten die op 10 m afstand van elkaar liggen even groot is als
de afhankelijkheid tussen punten op grotere afstand. Dwz dat een punt op 100 m afstand van
een te simuleren punt even veel informatie geeft over dit punt als een punt dat slechts enkele
meters verwijderd is.

gam m a (|h|)

|h|

Figuur 3.4.

‘Normaal’ verloop van een semivariogram

De semivariantie voor tussenafstanden kleiner dan 10 m werd niet bepaald met deze
staalnamecampagne. Eventueel is er wel afhankelijkheid tussen punten die dichter bij elkaar
gelegen zijn. In het kader van de beschrijving van het terrein en de uitvoering van de
geplande experimenten is het niet gewenst om deze variantie te bepalen. Er werd daarom
beslist om niet met ruimtelijk gesimuleerde gegevens te werken maar wel met puntgegevens
en blokkenproeven.

Hoofdstuk 3 – Bodemeigenschappen en vastleggen nulsituatie

Figuur 3.5.

27

Semivariogram voor het element N

3.2.2. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING
Een overzicht van de resultaten worden weergegeven in tabel 3.1. Aangezien er (nog) geen
significant verschil kon gevonden worden tussen de verschillende dieptes worden de
resultaten van de zones 0-15 cm en 30-45 cm samengenomen. Enkel voor Cl en EC was er
een significant verschil. Zowel Cl als EC waren hoger in de diepere bodemlaag, hetgeen
duidt op uitspoeling van het zout.
De gegevens in tabel 3.1 werden vergeleken met resultaten van analyses in Vlaamse
bossen en met de Vlarea-normen voor hergebruik als bouwstof. Het baggerslib is een
uitzonderlijk rijk substraat met een voor Vlaamse bossen ongekend hoge pH. Behalve
mangaan zijn alle bodemparameters duidelijk hoger dan in de doorsnee Vlaamse bossen.
Wat betreft de onderzochte zware metalen worden de Vlarea normen voor hergebruik als
niet-vormgegeven bouwstof niet overschreden.
Elementen zoals Fe, Mn en Al zijn in voldoende tot zeer hoge concentraties aanwezig, maar
de uitwisselbare fracties, en dus ook de fractie die opneembaar is voor planten, blijken
anderzijds extreem laag. Dit werd ook vastgesteld bij de proeven op linkeroever (Mertens &
Lust, 1999) waar de planten in de eerste jaren na de aanplant een klein tekort hadden aan
mangaan.
De analyseresultaten voor plantopneembaar fosfor voldeden niet aan de kwaliteitseisen van
het Laboratorium voor Bosbouw. De gemiddelde waarden worden toch weergegeven omdat
de grootteorde wel correct is.
Tussen de drie campagnes bleken enkel significante verschillen te bestaan voor chloride,
conductiviteit, gloeiverlies en totaal fosfor (tabel 3.2). In september 2001 was er reeds een
daling opgetreden van het chloor- en het zoutgehalte. Op het tweede niveau bleek het
zoutgehalte in december even hoog als in juni op het eerste niveau, maar het chloorgehalte
was lager. Ook het gloeiverlies en het totaal fosforgehalte zijn verschillend op het tweede
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niveau. Hierdoor wordt vergelijking tussen de verschillende niveaus moeilijk, zoals eerder
reeds werd vooropgesteld (zie tussentijds rapport mei 2001).

Tabel 3.1. Gemiddelde waarden voor de drie staalnamecampagnes uit 2001 en de referentiewaarden voor
Vlaamse bossen (Vandendriessche et al. 1993) en Vlarea-norm voor bouwstof (wetgeving geldend in
-1
juli 2005). Tenzij anders aangegeven is de eenheid van de resultaten mg kg (behalve pH: geen
eenheid, N: aantal geanalyseerde stalen, Std Dev: standaard afwijking)
Gemid-

N

Std Dev.

Vlaamse bossen

ten
parameters

2 029

58

712

110 - 1 500 (4 300)

Totaal P

3 236

29

959

20 – 500

Plantopneembr P **

133

34

55

pH(KCl)

7.6

86

0.1

3 - 4.4

Conductiviteit (mS/m)

146

92

78

3 - 18

Cl

796

92

820

Gloeiverlies (≈org.mat.)

7.8

62

2.6

Totaal Al

24 266

43

10 271

800 - 7 000

Totaal Fe

26 935

43

5 977

1 500 - 9 700

Totaal Mn

552

43

229

7 - 800

Fractie < 2 µm

33.1

13

6.0

Fractie 2-50 µm

34.3

13

5.6

Fractie > 50 µm

32.6

13

14.6

55

1 168

Uitw.Ca

<160
4 073

Vlarea
normen*

Totaal N

Uitw. Al

metalen

Zware

Uitwisselbare kationen

Textuur

Andere belangrijke

Nutriën-

delde

-

Uitw. Fe

<110

55

-

Uitw. K

469

55

150

Uitw. Mg

942

55

366

Uitw. Mn

<90

55

-

Uitw. Na

969

55

712

Totaal Cd

7.7

43

3.3

10

Totaal Cu

70

43

34

375

Totaal Pb

96

43

37

1250

Totaal Zn

421

43

174

1250

* Vlarea normen voor gebruik als bouwstof
** Analyseresultaten voldeden niet aan kwaliteitseisen
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Tabel 3.2. Gemiddelden voor de elementen die een statistisch significant verschil gaven bij de opeenvolgende
staalnamecampagnes in 2001. Waarden aangeduid met een verschillende letter zijn onderling
statistisch verschillend (p < 0.05)
Element
staalnamecampagne Cl

Niv. 1 juni
Niv. 1 september

Conductiviteit

Gloeiverlies

Totaal P

(mg kg-1)

(mS/cm)

(%)

(mg kg-1)

1117 a

163 a

8.5 a

316

b

Niv. 2 en 3 december 143 b

103

b

167 a

7.6

ab

5.9 b

-2901 a
3980 b

3.2.3. KRIMPSCHEUREN
Bij de verschillende staalnamecampagnes werd vastgesteld dat de baggerdijk, net als
andere baggerslibgronden, vrij veel krimpscheuren vertoonde. Baggerslib bevat vrij veel klei
en bij het drogen van het oorspronkelijk natte baggerslib krimpt de klei en ontstaan er
scheuren. Dit is vergelijkbaar met de krimpscheuren die in vertisolen voorkomen: het
krimpen is aanvankelijk eendimensioneel en het maaiveld zakt. Naarmate het oppervlak
echter meer en meer vocht verliest, vermindert de plasticiteit en vermeerdert de spanning, tot
de trekkracht zo groot wordt dat de grond begint te barsten (Driessen et al., 2001). Het
barsten gebeurt volgens een veelhoekig patroon. Het patroon van barsten wordt fijner
naarmate de grond verder uitdroogt, zodat men uiteindelijk aan het oppervlak een soort
mulchlaag van enkele cm dik verkrijgt, bestaande uit kleine harde granulaire en kruimelige
aggregaten met een gemiddelde diameter van 3 mm. Vertisolen die een dergelijke
oppervlakte mulch ontwikkelen, noemt men zelf-mulchend (Driessen et al., 2001). De mulch
en organische resten die zich aan oppervlak bevinden, kunnen in de grote barsten vallen en
deze opvullen. De scheuren zijn niet noodzakelijk verticaal, het scheurpatroon is sterk
anisotroop.

Figuur 3.6.

Foto’s van krimpscheuren op opgespoten terreinen
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Het fenomeen van de krimpscheuren is zeer uitgesproken op hydraulisch opgespoten
terreinen maar ook op de proefdijk in Magershoek kwam het voor doordat het baggerslib bij
de bouw van de heuvel nog niet volledig droog was (figuur 3.7). De scheuren blijven lang
detecteerbaar in het veld, zoals op verschillende oude baggerterreinen langs de Leie en de
Schelde en ook in de Broekpolder in Nederland kon worden vastgesteld.

Figuur 3.7.

Krimpscheuren op de baggerdijk te Magershoek in het eerste jaar na de aanleg (foto voorjaar 2001)

De krimpscheuren bemoeilijken de bodembemonstering maar hebben ook andere
implicaties. Wellicht spelen ze een belangrijke rol in de waterhuishouding van de heuvel. De
hydraulische geleidbaarheid van het slib is zeer laag (zie hoofdstuk 4). Bijgevolg zal er een
preferentiële stroming zijn via de scheuren. Water en opgeloste stoffen zouden via deze
scheuren snel doorheen de bodem stromen zonder geabsorbeerd te worden in de
bodemmatrix (bypass flow) (Mitchell et al., 1993) en dan dieper in de bodem via kleine
scheurtjes en scheuroppervlakken infiltreren in de ondergrond (internal catchment) (Van
Stiphout et al., 1987). In een proef in de Senegal River Valley (Favre et al., 1997) werd
echter het belang van scheuren in het tot stand brengen van snelle, preferentiële stroming en
transport van opgeloste stoffen doorheen vertisolen in vraag gesteld. Favre stelde vast dat
door lokale, heterogene zwelling van de bodem de scheuren reeds sloten ongeveer 4,5 h na
de start van regensimulatie of oppervlakteirrigatie. Deze sluiting begon bovendien vanaf het
bodemoppervlak en niet van onderaan zoals meestal werd aangenomen. Baggerslib is
echter verschillend van de vertisolen waarop dit onderzoek gebeurde en uitspoeling via deze
scheuren zal dan ook afhankelijk zijn van het feit in hoeverre het baggerslib terug zal zwellen
na een regenbui.
Ook voor de vegetatie zijn deze scheuren van belang. De wortels kunnen moeilijk doorheen
de harde aggregaten en zullen in de krimpscheuren groeien. Het krimpen van de bodem de
eerste jaren na de aanleg kan ook wortelschade veroorzaken.
Gezien de belangrijke rol van de krimpscheuren voor zowel uitspoeling als wortelgroei werd
de vraag gesteld om de rol van deze scheuren verder te onderzoeken (zie bijlage 5 Verslag
wetenschappelijke klankbordgroep). Op 10/12/2004 werd ter verkenning een put gegraven
om een idee te krijgen van de grootte-orde van het voorkomen van de krimpscheuren en de
relatie met de wortelgroei. De put was ongeveer 1 m op 1,5 m en 1,1 m diep en bevond zich
ongeveer 10 m ten westen van peilbuis 10 tussen essen die werden aangeplant in 2001.

Hoofdstuk 3 – Bodemeigenschappen en vastleggen nulsituatie
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De bovenste laag van 0 tot bijna 10 cm diepte was een losse, kruimelige laag die vrij veel
organisch materiaal bevatte. Ze is vergelijkbaar met de mulchlaag bij vertisolen.

Figuur 3.8.

Schetsmatige doorsnede van de scheuren

Mulchlaag

Laag met
scheuren

duidelijke

brede

Figuur 3.9. Mulchlaag en krimpscheuren in de put die gegraven werd op 10/12/2004

De laag van 10 tot 50 cm diep vertoonde duidelijke, brede (tot 1 cm), verticale scheuren,
meestal gevuld met een los mengsel van minerale en organische bestanddelen, afkomstig
van de mulchlaag. Onverteerde stengelfragmenten werden teruggevonden tot op 18 cm
diepte. De wortels volgden duidelijk de krimpscheuren.
Op 50 tot 80 cm diepte waren er vele kleinere scheuren. Talrijke kleine wortels groeiden in
die scheuren en lagen daardoor vaak in één vlak. De bodem was op deze diepte wat harder
maar toch nog steeds redelijk los van structuur.
Op 80 tot 110 cm diepte bestond de bodem uit harde compacte kluiten. De beworteling was
minder intens maar toch nog steeds aanwezig. De bodem was ook hier al duidelijk
geoxideerd.
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Wortels groeien in de scheuren

Verder onderzoek naar preferentiële flow en het effect ervan op de uitspoeling van
polluenten is gewenst, maar het is een sterk gespecialiseerde materie die alleen door
experts kan uitgevoerd worden. Begin juli 2005 werden bodemstalen genomen waarop door
Vakgroep Bodembeheer en Bodemhygiëne (UGent) de krimpkarakteristiek van de bodem
bepaald wordt. Tot op heden (augustus 2005) zijn hiervan nog geen resultaten bekend.

Hoofdstuk 4 – Hydrologie baggerdijk
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HOOFDSTUK 4. HYDROLOGIE BAGGERDIJK

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Er zijn twee quasi onafhankelijke reagerende grondwatersystemen in de baggerdijk: (1)
een bovenste, door krimpscheuren en doorworteling poreuze laag, waar quasi alle
neerslagoverschotten door getransporteerd worden en (2) een interne grondwatermassa
die nauwelijks wordt aangevuld en die gekenmerkt wordt door een trage, trapsgewijze
daling van de grondwaterspiegel.
Na de aanleg treden gedurende een paar maanden kwelverschijnselen op in depressies
en aan de voet van hogere dijkniveau’s die nadien volledig verdwijnen.
Infiltratie en afvoer van neerslag gebeurt snel via de krimpscheurlaag naar de laagste
delen van de dijk. Dit gaat gepaard met uitspoeling van zouten in deze laag.
De periodiek natte, zilte condities in de lage delen van de dijk resulteren in een
zoutminnende vegetatie. Na een viertal jaar was deze vegetatie al sterk teruggedrongen.
Hoe groter het infiltratieoppervlak van de dijk, hoe langer de natte en ecologisch
interessante condities in de depressies kunnen in stand gehouden worden.
Drainage is nefast voor de totstandkoming van deze natte depressies.
Door het krimpscheurtransport is er vrijwel geen oppervlakkige run-off.
Er werd geen uitspoeling van polluenten (zware metalen, PAK’s, minerale oliën, …) naar
het grondwater in de omgeving vastgesteld.
Voor een aantal basisionen zijn wel verhoogde concentraties vastgesteld stroomafwaarts
van de dijk. Verhoogde ammonium-gehaltes stroomafwaarts van de dijk kunnen wijzen
op beginnende uitspoeling. Ammonium is een belangrijke parameter voor het bepalen
van het effect van een landschapsdijk op de omgeving die absoluut in elk
monitoringprogramma moet meegenomen worden. Het volstaat dus niet zich te beperken
tot de klassieke polluenten.

4.1.

Geologie en hydrogeologie van de omgeving

In het kader van de milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van de loswallen werd de
geologische en hydrogeologische toestand van de omgeving te Magershoek gedetailleerd in
kaart gebracht (Ecorem, 1999). De beschrijving in de volgende paragraaf is gebaseerd op de
hydrogeologische schematisering die aan de basis lag van de modellering door Ecorem. De
schematisering is een vereenvoudiging in die zin dat er met lokale variaties in de diktes van
de lagen geen rekening gehouden wordt. Voor het huidige onderzoek hebben deze variaties
echter weinig belang. De grondlagen liggen min of meer horizontaal of vertonen een kleine
helling naar het zuidwesten.
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De top van de Boomse klei komt voor op ongeveer –60 m TAW. Deze laag bestaat uit stijve siltige klei tot
kleiig silt en mag wegens de dikte van meer dan 60 m als ondoorlatend beschouwd worden.

•

Tussen –60 en –24 m TAW vormen de formaties van Berchem en van Kattendijk samen met de zanden van
Oordenen uit de formatie van Lillo een onderste watervoerende laag. Deze lagen bestaan uit fijn zand met
goede doorlaatbaarheid.

•

Op –24 tot –21 m TAW bevinden zich de minder doorlaatbare zanden van Kruisschans uit de Formatie van
Lillo, gekenmerkt door zandlaagjes afgewisseld met klei.

•

Tussen –21 en –5 m TAW vormen de zanden van Merksem en de zanden van Zandvliet samen met
eventueel Pleistoceen zand een volgende watervoerende laag.

•

Tussen –5 en 0 m TAW ligt er een slecht doorlaatbaar veen-klei-complex.

•

Tussen 0 en 2 m bevindt zich een smalle watervoerende laag.

•

Tussen 2 en 3 m TAW ligt de oorspronkelijke polderbodem, een afsluitend leem-klei-complex. Lokaal werd
deze laag sterk verstoord.

•

De opgespoten en opgehoogde gronden van 3 tot 8 m TAW vormen de freatische grondwaterlaag.

Uit de modellering van Ecorem (1999) blijkt dat de grondwaterstroming in de opgespoten
zanden vooral verticaal gericht is. De horizontale stroming waaiert uit naar het ScheldeRijnkanaal, de dokken en de Schelde en blijft beperkt tot maximaal 66m/jaar. De nettoneerslag voedt dus in eerste instantie het freatische grondwater, stroomt verder naar
beneden door een aantal half-afsluitende lagen en wordt uiteindelijk in de bovenste lagen
van de tertiaire zanden afgevoerd naar de Schelde. Hieruit blijkt het belang van een goede
kennis van de hydrogeologische toestand op toekomstige baggerdijk-locaties. In dit concrete
geval mag monitoring niet beperkt blijven tot het freatische grondwater, maar moeten ook de
tertiaire zanden in beschouwing genomen worden.

4.2.
4.2.1

Grondwaterdynamiek
METHODIEK

In de loop van 2001 en begin 2002 werd een piëzometernetwerk opgebouwd op en rond de
baggerdijk. De technische gegevens van de piëzometers zijn samengevat in tabel 4.1 en
figuur 4.1. Hun exacte locatie is weergegeven in figuur 4.2. Alle piëzometers zijn opgenomen
in de hydrologische databank (WATINA) van het Instituut voor Natuurbehoud.
Er werden drie raaien uitgezet loodrecht op de lengteas van de dijk. Raai 1 (piëzometer 1, 8
en 2) en 2 (piëzometer 4, 10 en 9) staan op niveau 1. Raai 3 loopt over de drie niveau’s en
omvat piëzometer 21 (niveau 3), 22 (helling van niveau 3 naar 2), 18 (niveau 2) en 23
(niveau 1). Piëzometer 6 staat met de filter bovenop een ondiepe HDPE-folie die werd
ingegraven om percolaatwater op te vangen (strikt genomen is het geen piëzometer maar
een peilbuis). Piëzometer 7 zit in de zandige ringdijk rond de baggerdijk.
De positie van de piëzometers rond de baggerdijk werd bepaald op basis van de freatische
grondwaterstroming die naar de sluizen en de Schelde gericht is. Piëzometers 19 en 20
staan stroomopwaarts van de dijk en dienen als controle om eventuele contaminatie
stroomafwaarts van de baggerdijk te detecteren. Twee oppervlaktewaters kunnen mogelijk
een invloed hebben op de waterhuishouding van de dijk: de loswal voor baggerspecie
onmiddellijk ten Noorden van de dijk en het bezinkingsbekken tussen de loswal en de
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Schelde ten Westen van de dijk. Het waterpeil van deze twee bekkens werd opgevolgd ter
hoogte van de overstortkassen.

Tabel 4.1

Technische gegevens van de piëzometers en peilschalen te Magershoek. Piëzometers rond de
baggerdijk staan schuin gedrukt. De veldnummers tussen haakjes geven de nummering weer die
gebruikt wordt op de oorspronkelijke bouwplannen van de dijk en in de rapportering over de
grondwaterkwaliteit door Ecolas (2003).
Totale lengte

Lengte

onderkant

(m)

filter (m)

filter (m)

226550,42

4,75

2

4,37

12/04/2001

226499,59

4,68

2

3,63

12/04/2001

144227,63

226501,79

3,35

2

2,45

27/04/2001

144275,75

226539,91

4,85

2

4,45

27/04/2001

5

144203,26

226499,66

3,46

1

2,81

6/06/2001

6

144157,46

226509,99

1,31

0,5

0,98

6/06/2001

MAGP007X

7

144203,75

226491,80

4,2

1

3,69

6/06/2001

MAGP008X

8

144194,86

226526,17

3,97

2

3,62

7/06/2001

Watinacode

Veldnr

X (N)

Y (E)

MAGP001X

1

144197,04

MAGP002X

2

144202,57

MAGP003X

3

MAGP004X

4

MAGP005X
MAGP006X

Plaatsing

MAGP009X

9

144271,75

226498,27

4,22

1,4

3,42

8/06/2001

MAGP010X

10

144273,94

226520,93

4

2

3,37

8/06/2001

144183,64

226470,89

2,8

2

2,38

22/06/2001

144194,04

226470,35

4,5

2

4,2

22/06/2001

144272,97

226464,47

2,3

2

1,88

22/06/2001

144339,71

226457,18

2,7

2

2,27

22/06/2001

144349,40

226455,33

5,5

2

5

22/06/2001

2,4

2

1,87

22/06/2001

11(11A
MAGP011X

)
12(11B

MAGP012X

)
13(18A

MAGP013X

)
14(16A

MAGP014X

)
15(16B

MAGP015X

)
16(17A

MAGP016X

)

144338,82

226423,91

MAGP017X

17

144202,874

226500,34

2

0,5

1,37

19/11/2001

MAGP018X

18

144373,28

226503,47

2,81

2

2,23

19/11/2001

MAGP019X

19 (1A)

144548,78

226615,75

3,3

2

2,65

12/11/2001

MAGP020X

20 (1B)

144551,32

226617,64

5,3

2

4,68

12/11/2001

MAGP021X

21

144375,85

226526,24

3,5

0,5

3,01

22/01/2002

MAGP022X

22

144374,06

226510,96

3,5

0,5

3,03

22/01/2002

MAGP023X

23

3,5

1,5

3,17

22/01/2002

144371,12

226477,90

MAGS001X

144132.75

226596.86

Overstortkas loswal 1A

MAGS002X

144009.17

226453.84

Overstortkas bezinkingsbekken
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Figuur 4.1
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Filterstelling van de piëzometers op en naast de baggerdijk

De stijghoogtes in de piezometers werden vanaf het moment van hun plaatsing
tweewekelijks opgemeten met een elektronische peilmeter. De laatste meting vond plaats op
21/05/2005, wat betekent dat voor de meeste piëzometers een tijdsreeks van ongeveer 4
jaar beschikbaar is. De tijdsreeksen van alle piëzometers staan weergegeven in de figuren
4.6 tot 4.10.
Het interpreteren van de stijghoogtes van het grondwater in de baggerdijk wordt bemoeilijkt
door veranderingen van de maaiveldhoogte in de tijd. Baggergronden zijn vlak na aanleg nog
onstabiel en onderhevig aan inklinking. Ter illustratie worden drie metingen van de
maaiveldhoogte ter hoogte van de piëzometers weergegeven in tabel 4.2. Bij de piëzometers
op het eerste niveau (1-10) is het maaiveld gemiddeld 30 cm gedaald. Ook de hoogte van de
piëzometer boven het maaiveld is variabel. Dezelfde piëzometers bleken gemiddeld 15 cm
hoger boven het maaiveld te steken dan bij de aanvang van het project. De verandering in
hoogte boven het maaiveld is dus wellicht een gevolg van de inklinking van het terrein. Bij
het opmaken van de tijdsreeksen (paragraaf 4.2.2.2-4.2.2.7) werd geen rekening gehouden
met de veranderende maaiveldhoogtes.

Figuur 4.2

Locatie van de verschillende piëzometers en raaien op en rond de baggerdijk
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Hoogte (m
TAW)

8
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Maaiveld

middelmatig fijn zand
aquifer 1
(freatisch)

Opgespoten

polderklei (afwezig ter hoogte van loswallen)
middelmatig fijn zand

0
aquitard

silthoudende klei

Quartair
veen

-5

-13

Lid van Merksem
-21
Lid van Kruisschans

aquifer 2
(semiafgesloten)

fijn kleihoudend zand

aquitard

fijn zand met kleilaagjes en schelpgruis

Formatie van Lillo

Lid van Zandvliet

-24

Lid van Oorderen

fijn kleiig zand met schelpgruis

-29

fijn tot middelmatig glauconietzand met
schelpresten

Formatie van Kattendijk
aquifer 3
(semiafgesloten)
-40

fijn tot middelmatig glauconietzand met
schelpresten
Formatie van Berchem

fijn kleiig glauconietzand
-51

Formatie van Boom

Figuur 4.3

ondoorlatend

Hydrogeologische lagen op de plaats van de baggerdijk

klei
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Tabel 4.2
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Verandering van maaiveldhoogte door inklinking. Bemerk dat de nivelleringsgegevens in het
rapport van Ecolas (2003) hier van afwijken en als onjuist mogen beschouwd worden. Voor de
piëzometers rond de baggerdijk worden waardes gegeven die gemiddeld een meter hoger liggen
dan de onafhankelijke metingen van het IN en het Havenbedrijf.

Watinacode
MAGP001X
MAGP002X
MAGP003X
MAGP004X
MAGP005X
MAGP006X
MAGP007X
MAGP008X
MAGP009X
MAGP010X
MAGP011X
MAGP012X
MAGP013X
MAGP014X
MAGP015X
MAGP016X
MAGP017X
MAGP018X
MAGP019X
MAGP020X
MAGP021X
MAGP022X
MAGP023X
MAGS001X
MAGS002X

Maaiveldhoogte Z (m TAW)
25/10/01
31/07/03 13/01/05
14,7
14,55
14.84
11,68
11,54
11.82
11,68
11,58
11.94
15,43
15,22
15.64
11,6
11,50
11.82
12,13
12,00
12.31
12,2
12,09
12.29
12,94
12,71
13.15
12,7
12,55
12.92
13,88
13,66
14.16
7,87
7,95
7.95
7,91
7,97
7.98
8,14
8,18
8.17
8,12
8,19
8.11
8,28
8,23
8.30
7,83
7,80
7.85
11,55
11,51
14,58
14,46
9,03
9,15
9,03
9,16
17,5
17,42
16,09
16,00
12,14
12,11
17,66
17,49
12,54
12,49
-

∆Z
-0,29
-0,28
-0,36
-0,42
-0,32
-0,31
-0,20
-0,44
-0,37
-0,50
0,00
-0,01
0,01
0,08
-0,07
-0,05
-0,04
-0,12
0,12
0,13
-0,08
-0,09
-0,03
0,17
0,05

Lengte boven maaiveld H (m)
bij plaatsing 11/01/05
∆H
0,38
0,54
0,16
1,05
1,21
0,16
0,90
0,96
0,06
0,40
0,58
0,18
0,65
0,75
0,10
0,33
0,37
0,04
0,51
0,65
0,14
0,35
0,54
0,19
0,80
0,98
0,18
0,63
0,82
0,19
0,42
0,43
0,01
0,30
0,33
0,03
0,42
0,41
-0,01
0,43
0,35
-0,08
0,50
0,58
0,08
0,53
0,62
0,09
0,63
0,66
0,03
0,58
0,66
0,08
0,65
0,65
0,00
0,62
0,62
0,00
0,49
0,53
0,04
0,47
0,51
0,04
0,33
0,37
0,04
-

∆Z + ∆H
-0,13
-0,12
-0,30
-0,24
-0,22
-0,27
-0,06
-0,25
-0,19
-0,31
0,01
0,02
0,00
0,00
0,01
0,04
-0,01
-0,04
0,12
0,13
-0,04
-0,05
0,01
-

Figuur 4.4 toont een bodemzettingskaart van de proefdijk waarin de maaiveldhoogte direct
na aanleg van de dijk (14/02/2001) vergeleken wordt met de situatie op 19/01/2005. Hoe
donkerder het gebied hoe groter de inklinking geweest is. Het noordelijke en tevens hoogste
gedeelte van het eerste dijkniveau is weinig of niet ingeklonken, wat een gevolg is van
plaatselijke vermenging met de zandige ringdijk. De grootste zettingen hebben
plaatsgevonden in het beboste deel, in de zuidelijke depressie en in een kleine zone in het
gemaaide stuk. De a prioiri veronderstelling dat het gemaaide stuk meer zou ingeklonken zijn
door het zware maaimateriaal wordt niet bevestigd. Globaal genomen is het maaiveld 40 tot
50 cm gedaald. De grote centrale witte vlek op de figuur ligt ter hoogte van het tweede en
derde niveau, die nog niet aangelegd waren bij de eerste meting. De donkerbruine vlekken
rechts zijn de delen van de oorspronkelijke dijk die terug werden afgegraven om het tweede
en derde niveau aan te leggen. De kleine donkerbruine vlek linksonder is de poel die in de
loop van 2004 opnieuw werd uitgediept.
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Bodemzettingskaart van de baggerdijk (isolijnen in meter; zie tekst voor verder uitleg). Ter
oriëntatie is ook de locatie van de piëzometers weergegeven.

Op het tweede en derde niveau is het maaiveld minder sterk gedaald (een tiental centimeter
gemiddeld). Dat bevestigt het vermoeden dat het substraat veel sterker werd gecompacteerd
en dat er heel wat zand is bijgemengd. Zoals eerder vermeld zijn de condities op het hogere
niveau dus moeilijk te vergelijken met die van het eerste niveau.
Tenzij men over voldoende in de tijd gespreide topografische opmetingen zou beschikken
om de zetting in de tijd te modelleren, is het moeilijk om de stijghoogtes van verschillende
tijdstippen te corrigeren. Aangezien de zettingen per dijkniveau relatief gelijkmatig gebeuren,
zal dit weinig invloed hebben op het vaststellen van de grondwaterstromingsrichting in het
dijklichaam. Aangezien bij de hoogst gelegen piëzometers het maaiveld minst gedaald is, is
de hydraulische gradiënt in realiteit iets groter dan de metingen aangeven.
Bij de piëzometers in het opgespoten deel rond de baggerdijk wordt globaal een stijging van
het maaiveld vastgesteld. Dat is een gevolg van verschillende graafwerkzaamheden die
gedurende de hele projectperiode werden uitgevoerd rond de dijk: de aanleg van nieuwe
baggerpijpleidingen, nieuwe nutsleidingen naar BASF, werfweg voor de aanleg van
windmolens op het terrein van de stortplaats, uitdiepen van een poel waarbij de specie vlak
naast de piëzometers werd uitgespreid. Het gaat om een stijging van maximaal 13 cm die de
interpretatie van de resultaten weinig of niet beïnvloedt.

4.2.2

RESULATEN EN DISCUSSIE

4.2.2.1. Klimaat
Voor een correcte interpretatie van de grondwaterschommelingen is een terugkoppeling naar
de lokale klimatologische omstandigheden noodzakelijk. Figuur 4.5 geeft de
neerslaggegevens weer van het KMI-meetstation te Stabroek in de jaren waarin de
piëzometers opgevolgd werden (voor zover reeds beschikbaar in de maandberichten van het
KMI). Dit station bevindt zich in vogelvlucht op een 5-tal km van de proefdijk. Vooral in
onweerachtige periodes kunnen op korte afstand grote neerslagverschillen optreden, maar
globaal gezien mogen we deze gegevens als representatief beschouwen voor de
neerslaghoeveelheid te Magershoek.
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De onderstaande klimatologische jaarverslagen zijn grotendeels gebaseerd op de
jaarverslagen van het KMI-station te Ukkel (zie ook tabel 4.3), maar opmerkelijke of
afwijkende observaties te Stabroek worden apart vermeld. De beschrijving van de frequentie
van voorkomen van een waarneming volgt de KMI-formulering: abnormaal (om zes jaar),
zeer abnormaal (om 10 jaar), uitzonderlijk (om 30 jaar) en zeer uitzonderlijk (om 100 jaar).

Figuur 4.5

Beschikbare neerslaggegevens tijdens de periode van de peilmetingen voor het weerstation te
Stabroek vergeleken met de gemiddelde neerslagwaardes voor het station.

2001
2001 kende te Ukkel een zéér uitzonderlijk hoog neerslagtotaal en een zéér abnormaal hoge
waarde van de gemiddelde temperatuur (zie definities in tabel 1). Het opmerkelijkst was de
recordwaarde van september met 199,4 mm. In Stabroek viel in september zelfs 223 mm
neerslag. Dat is evenveel als de totale neerslag in de herfst tijdens een normaal jaar. In
totaal viel in de herfst te Stabroek 368.1mm vs 225 mm normaal. April kende eveneens een
neerslagrecord te Ukkel (134,3 mm), maar te Stabroek was dit een redelijk normale maand
(76.8 mm). Maart, juli en november waren te Ukkel eveneens zeer natte maanden met
respectievelijk 112 mm, 120,1 mm en 99,8 mm neerslag. In Stabroek was alleen maart een
zeer natte maand (98.6 mm tov 47 mm normaal). Het jaartotaal te Ukkel bedroeg 1088,5
mm tegenover een normaalwaarde (gemiddelde over een lange periode) van 780,1 mm. Dit
teveel is zéér uitzonderlijk. Daarmee komt 2001 op de eerste plaats in de reeks natste jaren
sedert de start van de waarnemingen. In Stabroek was het minder extreem maar toch nog
zeer nat: 995.5 mm vs 804 mm normaal.
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2002
2002 werd gekenmerkt door zéér overvloedige neerslaghoeveelheden en hoge
temperatuurswaarden. Met een jaartotaal van 1077.8 mm was de jaarlijkse
neerslaghoeveelheid te Ukkel uitzonderlijk hoog. Dit was de tweede hoogste waarde sinds
het begin van de meteorologische waarnemingen te Ukkel. Het vorige record dateerde uit
2001, met een totale neerslaghoeveelheid van 1088,5 mm. In Stabroek werden gelijkaardige
hoeveelheden genoteerd (totaal van 1009.3 mm tegen een normale waarde van 804 mm).
Gedurende zes maanden werden te Stabroek hoeveelheden genoteerd van meer dan 100
mm (februari, juni, juli, augustus, november, december).
De neerslaghoeveelheden in de winter 2001-2002 waren normaal tijdens de maanden
december en januari. In februari daarentegen waren de neerslaghoeveelheden zéér
overvloedig: 167,8 mm voor een normale waarde van 52,9 mm. Dit was de hoogste waarde
voor een februarimaand te Ukkel sinds het begin van de metingen. Dit record zorgde ervoor
dat de winter 2001-2002 op de derde plaats kwam in de serie van de natste winters met een
totaal van 308,6 mm te Ukkel (normaal : 186,8 mm). In Stabroek waren de waarden niet zo
extreem maar toch was het ook daar een zeer natte winter: in februari viel 129 mm (vs 51
mm normaal) en de totale winter was goed voor 269 mm (vs 191 mm normaal).
In de zomer waren de neerslaghoeveelheden te Ukkel bijzonder overvloedig tijdens de
maand augustus, en in mindere mate tijdens de maand juli. Dit was hoofdzakelijk te wijten
aan een aantal intense onweders. In Stabroek viel de hele zomer lang zeer veel neerslag
(321,1 mm vs 237 mm normaal).
Kortom, het jaar 2002 was warm en zéér nat. Het vertoonde dezelfde karakteristieken als het
jaar 2001, te weten een hoge jaarlijkse neerslaghoeveelheid maar een aantal neerslagdagen
dat dicht bij de normale waarde lag.

2003
2003 werd gekenmerkt door een opmerkelijk hoge zonneschijnduur en een opmerkelijk hoge
gemiddelde temperatuur. Daarnaast valt ook het lage aantal neerslagdagen op. De lente was
zéér zacht en de zomer kende een recordtemperatuur, verschillende warme perioden en
weinig of geen neerslag. Een gevolg daarvan is de relatief lage gemiddelde relatieve
luchtvochtigheid tijdens de lente en de zomer.
De neerslaghoeveelheden te Ukkel waren globaal genomen deficitair, maar toch redelijk
normaal: 670,7 mm tegenover een normale waarde van 780,1 mm. De lage
neerslagfrequenties gaven echter de indruk van "droogte" tijdens een groot deel van dit jaar.
In Stabroek lag de neerslaghoeveelheid heel wat lager dan in Ukkel (630,2 mm tegenover
aan normale waarde van 804 mm) en kunnen we dus spreken van een droog jaar.
In februari viel er te weinig neerslag (slechts 18.5 mm in Stabroek) maar de totale winterse
neerslag was normaal, mede dankzij de hoge neerslag in december 2002. De gecumuleerde
neerslaghoeveelheid voor de lente was ook normaal.
Opmerkelijk was de hittegolf begin augustus. Afhankelijk van de streek begon zij op 31 juli of
1 augustus en duurde tot de 13de van deze maand. Er viel in de zomer zeer weinig neerslag
(126.1 mm tegen 237 mm normaal in Stabroek).
Tijdens de herfst werd in Ukkel een zéér abnormaal lage neerslagfrequentie waargenomen.
De gemeten neerslaghoeveelheden tijdens dit seizoen waren deficitair maar normaal (152,5
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mm neerslag voor een normale waarde van 208,9 mm). Ook in Stabroek was de
neerslaghoeveelheid normaal (171.3 mm vs 225 mm normaal).

2004
De winter 2004 (december 2003 tot februari 2004) was zacht en nat. Het zéér abnormaal hoge
neerslagtotaal was te wijten aan de neerslaghoeveelheden tijdens de maand januari: de
pluviometrisch gemeten hoeveelheden waren bijzonder overvloedig tijdens de tweede decade
van deze maand waardoor het maandtotaal als zéér uitzonderlijk kon worden geklasseerd. In
Stabroek viel 100.1 mm (tov 67 mm normaal).
Globaal bekeken was de lente, zoals de winter, relatief zacht. Daar tegenover staat dat de
neerslaghoeveelheden deficitair waren waardoor het seizoenstotaal van de lente te Ukkel als
zéér abnormaal kon worden beschouwd. Ook te Stabroek viel weinig neerslag (93.4 mm vs 151
mm normaal).
Te Ukkel werd de zomer gekenmerkt door zéér abnormaal hoge waarden van temperatuur en
neerslagtotaal. De te hoge temperatuurswaarden waren vooral opmerkelijk tijdens twee
perioden (begin van de maand juni en van half juli tot half augustus). Nochtans werden de
opvallende waarden van de zomer van 2003 niet meer bereikt. Tijdens de maand augustus
werd een opmerkelijk hoog aantal onweersdagen geregistreerd: 23 dagen tegenover een
normale waarde van 11,3 dagen gepaard met hoge neerslaghoeveelheden (114.4 mm vs 84
mm normaal).
We kunnen besluiten dat 2004 een relatief warm jaar was. Afgezien van een recordnatte
januarimaand en een zéér onweerachtige augustusmaand kende 2004 geen opmerkelijke
klimaatuitersten, zoals dit wel het geval was tijdens 2003.

Tabel 4.3

Overzicht van de klimaatvariabelen te Ukkel gedurende de jaren van het project te Magershoek

Gemeten variabele

Normale
waarde

2001

2002

2003

2004

Zonneschijnduur (in uren)

1.555

1.455 1.480 1.987 1.537

Ware gemiddelde temperatuur (0-24u)

9,8°C

10,7°C 11,2°C 11,1°C 10,7°C

Gemiddelde maximumtemperatuur

13,5°C

14,2°C 14,7°C 15,1°C 14,3°C

Gemiddelde minimumtemperatuur

6,3°C

7,1°C 7,7°C 7,0°C 7,1°C

Neerslagtotaal (in mm)

780

Aantal dagen met neerslag (neerslag >=
0,1 mm)

203

201

Aantal vriesdagen (min < 0°C)

52,6

Aantal winterse dagen (max < 0°C)

9,9

Aantal zomerse dagen (max >= 25°C)
Aantal tropische dagen (max >= 30°C)

1.089 1.078

671

914

196

157

198

52

26

51

48

3

4

7

3

21,3

30

14

43

24

3,3

5

4

9

1

4.2.2.2. Raaien 1 en 2
De tijdsreeksen van de piëzometers van raai 1 en 2 op het eerste niveau van de baggerdijk
zijn zeer vergelijkbaar (figuur 4.6 en 4.7). Ze vertonen een zeer duidelijke trapsgewijze,
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seizoensafhankelijke daling van het grondwater. Tijdens de lente en zomer als de
evapotranspiratie hoog is, daalt het peil relatief snel. In de herfst en winter herstelt het peil
aanvankelijk lichtjes om daarna min of meer stabiel te blijven, tot de volgende lente een
nieuwe daling inluidt. Het baggerslib is dus na vier jaar nog altijd verder aan het ontwateren,
wat meteen een deel van de verklaring is voor het inklinken van de dijk. De vertraagde
ontwatering in herfst en winter valt te verklaren door de lagere evapotranspiratie en kleinere
interceptie door de vegetatie. Op vier jaar tijd is de grondwatertafel gemiddeld ongeveer 100
cm gedaald op het eerste niveau. De uitzonderlijk natte jaren 2001 en 2002 vertalen zich in
een relatief gering zomerverval. Tijdens de zeer droge zomer van 2003 daarentegen daalt
het niveau bijna een meter, maar het peil herstelt zich grotendeels in de daaropvolgende
winter.
Piëzometer 2 in de heel wat lager gelegen zuidelijke depressie vertoont een afwijkend beeld.
Hier lag de stijghoogte oorspronkelijk tot bijna een halve meter boven het maaiveld. Na
daling tot rond het maaiveld bleef het niveau lange tijd min of meer stabiel, maar vanaf eind
2002 is ook hier de daling ingezet en volgt de piëzometer het patroon van de rest. De initiële
waterstand boven het maaiveld leek te duiden op de aanwezigheid van een lokale
“kwelzone”, wat bevestigd werd door het bevriezende “kwelwater” rond de piëzometer ’s
winters. Het fenomeen is slechts tijdelijk en kwel kon niet aangetoond worden via de
stijghoogtes van piëzometers die op verschillende dieptes werden geplaatst. Mogelijk speelt
hier ook de zogenaamde ‘selfweight consolidation’ van relatief weinig gerijpt baggerslib,
waarbij het poriënwater onder eigen gewicht van het slib naar buiten geperst wordt.
Trendlijnen door de tijdsreeksen van het eerste niveau van de dijk verlopen quasi lineair of
vertonen een lichte logaritmische trend, wat er op wijst dat de ontwatering de eerste jaren
(ondanks de grote neerslaghoeveelheid) iets sneller verloopt. De afvlakking van de curves
heeft ongetwijfeld ook te maken met de invloed van de loswal, die de ontwatering van de dijk
vertraagt. In de laatste jaren benadert het niveau van de loswal immers de stijghoogte in de
piëzometers (zie paragraaf 4.2.2.7).
Vergelijken we stijghoogtes met maaiveldhoogte, dan blijkt dat het grondwaterniveau zeer
nauw de topografie van het terrein volgt.

Figuur 4.6

Tijdsreeks van raai 1 met trapsgewijze daling van de grondwatertafel (zie tekst voor uitleg)
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Figuur 4.7
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Tijdsreeks van raai 2 met zeer gelijkaardige trapsgewijze daling als raai 1 (zie tekst voor uitleg)

4.2.2.3. Raai 3
De beschikbare tijdsreeks voor raai 3 is korter omdat het tweede en derde niveau pas later
aangelegd zijn. De globale trend in piëzometer 22 en 21 is vrijwel identiek, hoewel de
schommelingen in 22 telkens veel duidelijker uitgesproken zijn: direct na aanleg daalt het peil
relatief snel; daarna vlakt de curve af en begint een trapsgewijze daling, die wel veel minder
opvallend is dan op niveau 1.
De tijdsreeks van piëzometer 18 (niveau 2) is in het begin vergelijkbaar met die van
piëzometer 2 (raai 1). Aanvankelijk staat het water boven het maaiveld waarna het lange tijd
stabiliseert rond het maaiveld. Dan zien we een plotse niveauval van bijna een meter in de
droge zomer van 2003, waarna het peil opnieuw stabiliseert. Een echt goede verklaring voor
die plotse val is er niet, want de stijghoogte van de piëzometers van niveau 3 ligt op het
moment van de val nog ongeveer een meter hoger. Mogelijk zijn er door de zeer droge
zomer diepe irreversibele krimpscheuren ontstaan die voor de snelle ontwatering gezorgd
hebben. Piëzometer 23 volgt grotendeels de trend van 18, maar terwijl bij 18 geen herstel
optreedt na de zomer van 2003 is dat in 23 duidelijk wel het geval.
Het is duidelijk dat de grondwatertafel sneller zakt naarmate de dijk hoger wordt. Het eerste
half jaar is het peil op het hoogste niveau ongeveer een meter gedaald (vs ten hoogste een
halve meter op niveau 1). Dit is vooral een gevolg van het veel kleinere infiltratieoppervlak
van de hogere niveau’s.
Het is moeilijk om de waarnemingen van het eerste niveau te koppelen aan die van het
tweede en derde niveau omdat bij aanleg van de hogere niveau’s het slib veel sterker
gecompacteerd werd en er lokaal aanzienlijke bijmenging met zand gebeurd is.
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Tijdsreeks van raai 3 (zie tekst voor uitleg)

4.2.2.4. Andere piëzometers op de dijk
De tijdsreeksen van de andere piëzometers staan weergegeven in figuur 4.9. De reeks van
piëzometer 7 (niet in figuur weergegeven) vertoont grote hiaten omdat deze buis intensief
bemonsterd werd (maandelijks in 2002) en het peil slechts zeer traag herstelt (zie paragraaf
4.3.1). Er kan dan ook relatief weinig uit afgeleid worden, maar het lijkt erop dat er een
trapsgewijze daling optreedt zoals in de andere diepe piëzometers van raai 1 en 2.
Piëzometers 3, 6 en 17 staan in de zuidelijke depressie. Piëzometer 6 staat op een ondiep
ingegraven ondoordringbare HDPE-folie. Ook 3 en 17 zijn relatief ondiep (zie tabel 4.1 en
figuur 4.2). Deze piëzometers vertonen een vrijwel identieke seizoensvariatie. Piëzometer 3
geeft het duidelijkste beeld: het niveau daalt in de lente en zomer en stijgt terug tot het
oorspronkelijke niveau in herfst en winter. Dit gedrag komt goed overeen met de seizoenale
schommelingen van de piëzometers rond de baggerdijk (zie verder). Het enige verschil
bestaat erin dat het peil veel sneller terugkeert tot het maximale niveau waardoor de pieken
veel sterker afgevlakt zijn. Hoewel de tijdsreeks van de korte piëzometer 6 verstoord wordt
omdat ze in de zomer leeg komt te staan, zien we hetzelfde tijdspatroon verschijnen. Idem
voor piëzometer 17, maar hier wordt de tijdsreeks gedeeltelijk verstoord door het trage
herstel na staalname. De grote klimatologische verschillen tussen de gemonitorde jaren is
ook in deze reeksen duidelijk merkbaar, bijvoorbeeld in piëzometer 6 die nauwelijks droogt
komt te staan in de natte zomers van 2001 en 2002 in tegenstelling tot de zomer van 2003.
Vergeleken met 3, 6 en 17 heeft piëzometer 5 een redelijk diepe filterstelling in de centrale
depressie. Ze vertoont een vrijwel identieke tijdsreeks als de eveneens diepe piëzometer 2:
een initiële stijghoogte boven het maaiveld duidend op een lokale kwelsituatie, daarna
stabilisatie rond het maaiveld en tenslotte een geleidelijke daling in de droge zomer van
2003.
We zien in de depressie dus twee types piëzometers die verschillend reageren afhankelijk
van de diepte van de filter. In een studie over de consolidatie van baggerslib in
laguneringsvelden (US Army Corps of Engineers, 1987) wordt gesteld dat de permeabiliteit
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van fijnkorrelig baggerslib te laag is om veel gravitaire afvoer mogelijk te maken. Het water
blijft in de krimpscheuren staan, en daar wordt bij de ontwatering dankbaar gebruik van
gemaakt om via afwateringskanalen die iets dieper zijn dan de krimpscheurlaag het
neerslagwater af te voeren. Op de dijk hebben we wellicht een vergelijkbaar systeem. De
interne watermassa van de dijk, die gemonitord wordt met de diepe piëzometers, wordt niet
of nauwelijks aangevuld door de neerslag. Dit werd aangetoond door Tauw (1999) in het
kader van de aanvraag voor het gebruikscertificaat te Magershoek. De infiltratiesnelheid van
de dijk werd berekend en men kwam tot waardes in de grootteorde van 10-5m/dag. Hieruit
werd afgeleid dat de effectieve infiltratie in de dijk lager ligt dan 100 mm/jaar en dat het
regenwater grotendeels als runoff afgevoerd wordt. Dankzij de gedetailleerde
dataloggerreeksen van het herstel van het grondwaterpeil na het leegpompen van de
piëzometers tijdens de staalnames kon de hydraulische conductiviteit ook ingeschat worden
door middel van een slug-test. Dit gebeurde door ERM in het kader van de ecotoxicologische
modellering (zie hoofdstuk 9). Bij een slug-test wordt een hoeveelheid water op korte tijd uit
de piëzometer weggepompt (of eventueel toegevoegd) en daarna wordt het peilherstel
opgevolgd in functie van de tijd. De hydraulische conductiveit wordt geschat op basis van de
herstelcurve. De resultaten lagen in dezelfde grootte-orde als de berekeningen van TAUW:
1,98x10-6 m/d voor piëzometer 21 en 7,4x10-5 m/d voor piëzometer 18. Bij de test werd de
Hvorslev-methode gebruikt, die eigenlijk ontwikkeld werd voor afgesloten watervoerende
lagen, maar ook bij vrije lagen goede schattingen oplevert (zie bv.
http://www.aquifertest.com/forum/slug.htm).
Het neerslagwater wordt via het uitgebreide systeem van krimpscheuren snel afgevoerd naar
de laagste delen van de dijk, in dit geval de zuidelijke depressie. Aangezien er geen
drainagekanalen zijn blijft het water hier staan. De ondiepe piëzometers monitoren het
grondwaterverloop in deze krimpscheurlaag. De opsplitsing in twee quasi onafhankelijk
reagerende grondwatersystemen verklaart enerzijds waarom de hogere delen van de dijk
ontwateren (er is bijna geen aanvulling), anderzijds waarom de laag gelegen piëzometers
zeer snel terugkeren tot hun oorspronkelijke peil bij neerslag (afgevlakte pieken in de
tijdsreeks). In periodes met hoge evapotranspiratie is er vrijwel geen afvoer naar de lagere
delen van de dijk en zal ook daar het peil zakken. Bemerk dat de krimpscheuren kort na
aanleg van de dijk overal goed zichtbaar waren. Door oppervlakkige verwering worden de
scheuren weliswaar opgevuld met bodemmateriaal, maar in vergelijking met de harde
kleiblokken in de ondergrond blijven ze fungeren als goede drainagekanalen.
We kunnen dus besluiten dat de ondiepe piëzometers in de depressie gevoed worden door
de hogere delen van de dijk. Dit heeft belangrijke implicaties naar de constructie van
toekomstige dijken toe, omdat hier de meest stabiele en ecologisch interessantste milieus
gecreëerd worden (zie hoofdstuk 5). Hoe groter het infiltratie-oppervlak, hoe meer water er
naar de depressie wordt afgevoerd en hoe langer de ecologisch interessante, natte
standplaatsen kunnen gehandhaafd worden. Naarmate de krimpscheurlaag dieper wordt
door de globale grondwaterdaling in het dijklichaam, stijgt het waterbergend vermogen van
de krimpscheurlaag en daalt de kans dat het water in de depressies nog tot maaiveldhoogte
zal stijgen (iets wat te Magershoek nu al merkbaar is). Daarna zal ook het grondwater in de
depressie definitief wegzakken en zal de moerasvegetatie verdwijnen.
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Tijdsreeks van ondiepe (3, 6, 17) en diepe (2, 5) piëzometers uit de zuidelijke depressie (zie tekst
voor uitleg).

4.2.2.5. Piëzometers rond de baggerdijk
De stijghoogte in de piëzometers rond de dijk volgt tot het begin van 2004 een normale
seizoensafhankelijke oscillatie, met een daling in voorjaar en zomer en een stijging terug tot
rond het initiële niveau in najaar en winter (Figuur 4.10). Alle piëzometers vertonen een zeer
parallel gedrag. In de droge zomer van 2003 is het peil duidelijk veel dieper gezakt
(gemiddeld een halve meter) dan in de voorgaande jaren. Het contrast is des te groter omdat
2001 en 2002 twee opeenvolgende zeer natte jaren jaren waren.
In 2004 wijken de tijdsreeksen af van het patroon van de voorgaande jaren. Hoewel 2004
geen ongewoon nat jaar was daalt het peil na de winter veel trager dan in de voorafgaande
jaren. Het laagste peil ligt ook niet rond begin september: de daling gaat door tot in
december, hoewel het neerslagtotaal in die periode hoger ligt dan het jaar voordien. In
piëzometer 19 en 20 is er hoegenaamd geen sprake van een winterpiek. Het peil blijft dalen
in het najaar en de winter en vanaf februari 2005 stijgt het niveau tot het einde van de
metingen, volledig tegen het patroon van de voorafgaande jaren in. Piëzometer 13, die altijd
nauw het patroon van de andere piëzometers gevolgd heeft, vertoont ook een aantal
onverklaarbare schommelingen in de zomer van 2004. Het ziet er sterk naar uit dat er tijdens
deze periode een externe verstoring is opgetreden. Wellicht moet de oorzaak gezocht
worden in de nieuwe opspuitingen op loswal 1A na een lange periode van inactiviteit (zie
figuur 4.12).
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Figuur 4.10 Tijdsreeks van de piëzometers rond de baggerdijk (zie tekst voor uitleg)

4.2.2.6. Grondwaterstroming in en rond de dijk
Op basis van de stijghoogteverschillen in de diepe piëzometers kunnen we stellen dat de
grondwaterstroming in het dijklichaam deels naar de zuidelijke depressie en deels naar de
loswal gericht is. De zandige ringdijk die loswal 1A scheidt van de baggerdijk fungeert als
een drainagelichaam. Daarbij dient opgemerkt dat de horizontale stroming in het dijklichaam
zeer beperkt is gezien de lage hydraulische conductiviteit. Vrijwel alle neerslagtransport
gebeurt in de bovenste goed doorlaatbare krimpscheur/wortellaag in de richting van de
zuidelijke depressie.
Het is belangrijk om zich te realiseren dat we hier eigenlijk met een atypisch dijklichaam te
maken hebben, dat door de aanwezige grondwaterdruk in de loswal in het noorden eigenlijk
slechts langs één zijde kan afwateren. In een dijklichaam dat geïsoleerd ligt in het landschap
is afwatering langs alle zijden mogelijk en zal de ontwatering ongetwijfeld sneller verlopen
dan in de case te Magershoek. Met de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om dit
exact te begroten. Het instandhouden van de natte depressies zal zonder bijkomende
maatregelen dan ook veel moeilijker zijn.
De stijghoogtegegevens van de piëzometers rond de dijk bevestigen de stromingspatronen
die in de opgehoogde gronden werden vastgesteld door Ecorem (1999). De stijghoogtes in
19 en 20 (noordoosten van de dijk) liggen duidelijk hoger dan de rest. In 16, gelegen tussen
de huizen van Magershoek en het dichtst bij het sluizencomplex, is de stijghoogte het laagst.
De globale grondwaterstroming is dus van noord naar zuid naar de sluizen toe. Uit de
stijghoogtegegevens blijkt ook nog dat de hydraulische gradiënt seizoensafhankelijk is: in
periodes met stijgende grondwaterstanden zijn de stijghoogteverschillen lager dan in
periodes met dalende grondwaterstanden.
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Figuur 4.11 Schematische dwarsdoorsnede doorheen loswal 1A en de baggerdijk: situatie in de zomer van
2004 (diepst gemeten grondwaterstanden en maximaal peil in de loswal). De y-as is op schaal
getekend, de x-as niet.

4.2.2.7. Invloed van loswal en bezinkingsbekken
In de onmiddellijke omgeving van de proefdijk bevinden zich twee oppervlaktewaters die
mogelijk een invloed kunnen hebben op de waterhuishouding van de dijk: loswal 1A voor
baggerspecie ten Noorden van de dijk en het bezinkingsbekken ten Westen van de dijk.
Tijdens de duur van het project werd met geregelde tussenpozen nieuw materiaal
opgespoten op loswal 1A. Naarmate het maaiveld stijgt worden de schotten van de
overstortkist opgetrokken waardoor het waterpeil voortdurend stijgt. Het peil werd telkens
mee opgemeten ter hoogte van de stortkas. De resultaten staan weergegeven in grafiek
4.12. De stijghoogtes van de piëzometers op de hogere delen van de dijk liggen gedurende
de volledige periode duidelijk hoger dan het niveau van de loswal. Op het einde van de
meetperiode bedraagt het verschil nog steeds twee meter of meer. De stijghoogtes van de
laag gelegen dijkgedeeltes en de depressie liggen sedert begin 2004 in dezelfde grootteorde als deze van de loswal. Bovendien ligt het niveau van het grondwaterpeil in de loswal
ruim drie meter hoger dan dat van de omgeving. We kunnen er dus zeker van zijn dat de
ontwatering van de dijk vertraagd worden door de activiteiten op de loswal.
Naar waterkwaliteit toe (zie paragraaf 4.3) moet het effect van de loswal waarschijnlijk niet
overschat worden omdat het horizontale transport zeer beperkt is door de lage hydraulische
conductiviteit van het baggersubstraat.
Het bezinkingsbekken vangt het overstortwater van de loswal op en dient als tussenstation
voor de bezinking van fijn materiaal vooraleer het water op de Schelde wordt geloosd. De
schotten van het overstort blijven hier normaal op een constant niveau en het maximum
waterpeil is hier dus ook veel constanter dan op de loswal. Ook hier werd geregeld de
hoogte van het oppervlaktewater gecontroleerd. In periodes waarin niet opgespoten wordt
kan het niveau dalen. Als er opgespoten wordt stijgt het kortstondig. Uit de grafiek blijkt dat
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het niveau van het bekken veel lager ligt dan de stijghoogtes op de dijk en dat de invloed dus
verwaarloosbaar is.

Invloed loswal/bezinkingsbekken op hydrologie baggerdijk
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Figuur 4.12 Stijghoogtes in de baggerdijk vergeleken met het niveau van de omringende oppervlaktewaters.

4.3.
4.3.1

Grondwaterchemie
METHODIEK

In principe moeten de piëzometers de dag voor de eigenlijke staalname gereinigd en
leeggepompt worden. De samenstelling van water dat lang in de piëzometer staat, kan
immers beïnvloed worden door bacteriële of chemische processen. Het leegpompen
garandeert een representatief staal van het grondwater ter hoogte van de filter. Door het
reinigen van de piëzometer wordt interactie van eventueel ingespoeld slib met het
grondwater geminimaliseerd.
In baggergronden blijkt dit principe niet altijd hanteerbaar. Het terug vollopen van de
piëzometer na reiniging of staalname verloopt soms zeer traag, wat samenhangt met de lage
hydraulische conductiviteit van het substraat. Dit wordt geïllustreerd in figuur 4.13. Het kan te
wijten zijn aan een slechte plaatsing van de piëzometers, maar het fenomeen werd niet
alleen vastgesteld in Magershoek (waar geen filtergrind gebruikt werd) maar ook in de
Bolveerput (een zoetwaterbaggerstort langs de Bovenschelde te Semmerzake), waar rond
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vrijwel alle filters grind werd gestort en waar de kans op verstopping dus veel kleiner is. Dit
traag vollopen heeft ook consequenties voor de staalname. Bij standaardprocedures wordt
voorgeschreven om een aantal keer het volume van de piëzometer weg te pompen vooraleer
een staal te nemen. Dat is in baggergronden volstrekt onmogelijk omdat er dan geen staal
meer kan genomen worden. Er moet een middenweg gezocht worden tussen het nemen van
een goed staal voor kwaliteitsanalyse en een beperkte verstoring van de tijdsreeks voor de
peilmetingen. Anders kunnen er grote periodes met onbetrouwbare peilmetingen zijn. In
praktijk werd te Magershoek vastgesteld dat door het volgen van de standaard
reinigingsprocedure systematisch een aantal piëzometers niet konden bemonsterd worden
wegens een te geringe hoeveelheid water bij staalname. Voor die piëzometers werd beslist
om geen voorafgaande reiniging meer uit te voeren en dus direct een staal te nemen. Op die
manier blijft de verstoring van de peilmetingen beperkt in de tijd. Vanzelfsprekend dient dan
wel voorzichtig omgesprongen te worden met de interpretatie van de kwalitatieve
analyseresultaten. Ook voor de andere piëzometers werd een langere periode gelaten
tussen reiniging en staalname (vier dagen tot een week) om zeker te zijn van een voldoende
groot watervolume. In de overzichtstabel 4 wordt voor elke staalnameronde aangegeven
welke piëzometers niet vooraf werden gereinigd en welke piëzometers niet konden
bemonsterd worden.

Figuur 4.13 Tijdsreeks tijdens een staalnameronde opgenomen door twee divers (peilmetingen om het uur). De
eerste daling geeft het tijdstip aan waarop de piëzometers werden gereinigd en leeggepompt, de
tweede daling is het tijdstip van de eigenlijke staalname. In piëzometer 1 (paarse curve) herstelt het
peil relatief snel na ongeveer een halve dag. In piëzometer 7 (blauwe curve) gaat het herstel zeer
traag en duurt het bijna twee weken. De vlakke curve van de donkerblauwe lijn na het leegpompen
is een artefact en geeft gewoon de luchtdruk weer in de periode waarin het stijgende grondwater de
diver nog niet bereikt heeft.

De kationenanalyse gebeurt op een deelstaal van 35 ml, dat wordt aangezuurd tot pH 2 met
HNO3. Door het aanzuren wordt bacteriëngroei, oxidatie en neerslagvorming voorkomen
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(Appelo, 1988). Het staal wordt met een injectiespuit via een filter met poriegrootte van 0.35
µm in een zuurbestendig polyethyleen buisje gebracht. Filteren is noodzakelijk omdat
uitwisselingen met de sedimentlading (bijvoorbeeld adsorptie van metaalionen aan
kleipartikels) de analyseresultaten kunnen beïnvloeden.
Anionenanalyse gebeurt op een niet aangezuurd deelstaal van 50 ml. Bij het vullen van de
buisjes wordt er zorg voor gedragen dat er zo weinig mogelijk lucht mee ingesloten wordt om
bijvoorbeeld ontwijking van CO2 te vermijden. Bepaalde parameters, waaronder de pH,
kunnen in een niet aangezuurd staal snel wijzigen. Om later met de labo-analyses te
vergelijken worden ook veldmetingen van pH en conductiviteit uitgevoerd.
Het oppompen van de stalen gebeurt met een chemisch inerte teflondarm. Alle stalen
worden op het veld in een koelbox bewaard en zo snel mogelijk voor analyse naar het labo
overgebracht. Na+, K+, Ca2+, Mg2+ en Fe2+ worden geanalyseerd met plasma-emissiespectroscopie. HCO3- wordt titrimetrisch bepaald met 0.01N HCl tot een pH van 4.2. Cl-,
SO42-, NO3-, wateroplosbaar fosfaat en NH4+ worden bepaald met atomaire absorptie
(‘SKALAR’-continuous flow auto-analyser). De veldmetingen van conductiviteit en pH
gebeuren met een Micro Checkit van Lovibond.
De betrouwbaarheid van de waterstalen wordt gecontroleerd via de ladingsbalans, die
uitgedrukt wordt als een percentage van de milli-equivalentensom van alle belangrijke
anionen en kationen samen:
EN% = [(∑kationen + ∑anionen)/(∑kationen - ∑anionen)]*100
In theorie is deze balans neutraal. In praktijk is een fout tot ±2 % echter onvermijdelijk.
Afhankelijk van de bron wordt meestal een fout tot ±10% als aanvaardbaar beschouwd
(Huybrechts & De Becker, 1997). Indien we deze grens hanteren voor de baggergrondstalen
blijkt dat 70% van de stalen kan weerhouden worden (zie tabel 4), wat normaal is in
vergelijking met andere studies. Met de 10%-grens zijn wel slechts een zeer beperkt aantal
stalen bruikbaar voor de staalnames van januari 2002 en januari 2003. De meeste stalen
liggen wel binnen de 15% grens. Voor het bespreken van de evolutie van de verschillende
ionen in de tijd zullen deze stalen mee beschouwd. Als deze stalen mee gebruikt wordt in
andere berekeningen zal dit telkens expliciet aangegeven worden. Stalen met EN>15
worden als helemaal onbruikbaar beschouwd en nergens meegerekend.
De ladingsbalans kan uiteraard slechts correct berekend worden als alle belangrijke anionen
en kationen in rekening gebracht zijn. Het valt op dat in 91% van de stalen de ladingsbalans
negatief is. In de vervuilde baggergronden kunnen behalve de standaardionen ook andere
ionen de ladingsbalans beïnvloeden. Vooral de positief geladen zware metalen zouden van
invloed kunnen zijn. De EN werd herberekend voor 45 stalen waarvoor concentraties van
een aantal zware metalen beschikbaar waren. De gemeten concentraties blijken echter veel
te laag om de ionenbalans merkbaar te beïnvloeden.
Een ander element dat van belang zou kunnen zijn is aluminium. Dit element wordt niet
bepaald in de standaardanalyses voor het grondwater, maar zou als driewaardig positief ion
een relevante invloed kunnen hebben op de ladingsbalans. Bodemanalyses hebben immers
uitgewezen dat de totale Al-concentraties in de bodem hoog kunnen oplopen (gemiddeld
24266 mg/kg, zie paragraaf 4.2.2). De uitwisselbare fractie is weliswaar veel kleiner, maar
hetzelfde geldt voor Fe en toch heeft dit element een significant aandeel in de kationensom.
Er dient opgemerkt dat bij de staalname van juli 2002 de anionen van 8 stalen niet werden
bepaald in het labo, waardoor het onmogelijk is om de ladingsbalans te berekenen. Hoewel
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de ladingsbalans voor alle andere stalen uit deze reeks zeer goed is, worden deze stalen
niet tot de aanvaardbare gerekend.

Tabel 4.4

Jul-01

Overzicht van de betrouwbaarheid van de verschillende staalnames
Aantal
stalen

EN<5

EN<10

EN<15

EN<20

15

12

13

14

14

7, 15

Geen staal

Niet gereinigd

Jan-02

17

0

3

14

16

2, 7, 17

Jul-02

22

11

14

14

14

6

Jan-03

20

2

6

17

20

Jul-03

22

10

20

22

22

7, 17, 22
6

7, 17, 21, 22
3, 4, 6, 7, 10, 17

Jan-04

23

9

16

22

23

-

Jul-04

22

7

22

22

22

6

7, 17, 21, 22

Jan-05

23

13

20

22

23

-

7, 17, 21, 22

totaal

165

64 (39%)

115 (70%)

148 (90%)

155 (94%)

Verschillende auteurs hebben er op gewezen dat grondwaterparameters zelden normaal
verdeeld zijn (e.g. Huybrechts & De Becker, 1997). Ook hier bleek dat het geval te zijn. Er
worden dan ook non-parametrische tests gebruikt tenzij anders vermeld. Analyses zijn
uitgevoerd met STATISTICA 6.1.
De laboresultaten worden voor stikstof gegeven als (nitraat+nitriet)-stikstof, nitriet-stikstof en
ammoniumstikstof en voor fosfor als orthofosfaat. Voor de ordinaties en andere analyses
werden deze waardes eerst omgerekend tot meer gebruikelijke nitraat-, nitriet-, ammoniumen diwaterstoffosfaatconcentraties. Voor waardes die onder de detectielimiet vallen werd
standaard de helft van de detectielimiet gebruikt omdat er anders te veel ontbrekende
waardes zijn. Strikt genomen zijn het ook geen ontbrekende waardes.

4.3.2

RESULTATEN EN DISCUSSIE

4.3.2.1. Verkennende analyses
Tabel 4.4 geeft een totaaloverzicht van alle analyses tijdens het project voor de piëzometers
op en naast de dijk (EN±10%). Volgens de Mann-Whitney U-test (p= .05) verschillen de twee
groepen significant van elkaar voor alle parameters behalve pHL, N-NO3, N-NO2, en SO4. De
t-test (p=.05) geeft een iets ander beeld: Fe is niet significant verschillend, N-NO3 wel.
Opvallend zijn de zeer hoge absolute concentraties voor de meeste parameters op de dijk.
Als we de gegevens vergelijken met andere gebieden in de Watina-databank1 springen de
stalen er duidelijk uit (figuur 4.15). Vergelijkbare concentraties, bijvoorbeeld voor
conductiviteit, SO4, Mg, Ca, HCO3, NH4, worden alleen gemeten in een aantal zilte gebieden
langs de kust (Schorreweide, Westbroek, ‘t Pompje, Cathille), op opgespoten gronden in de
Waaslandhaven en op Antwerpen Rechteroever (Bospolder), op andere baggerstorten
(Bolveerput te Semmerzake) en in een aantal sterk vervuilde gebieden in de Demervallei
(Vierkensbroek).
1

Watina is de hydrologische databank van het Instituut voor Natuurbehoud met gegevens over
grondwaterdynamiek en –chemie van natuurreservaten verspreid over heel Vlaanderen.
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Tabel 4.5

Overzicht van alle analyseresultaten op en naast de baggerdijk. Ter vergelijking staan ook de
oppervlaktewateranalyses van een VMM meetpunt in de Schelde ter hoogte van de Zandvlietsluis
weergegeven.
Naast dijk
N

Mean

CondL

43

pHL

43

HCO3

Op dijk

VMM

Min

Max

StdDev

N

Mean

Min

Max

StdDev

Max

6175

651

13030

3716

71

14180

8760

19250

1511

-

6.98

6.65

7.36

0.18

71

7.03

6.75

7.35

0.12

-

43

731

205

1862

396

71

2773

283

4794

961

-

P-PO4

43

0.03

0.01

0.18

0.04

71

0.16

0.01

1.03

0.22

0.7

N-NO3

43

1.56

0.05

14.00

3.51

71

0.48

0.05

5.76

1.08

5.43

N-NO2

43

0.014

0.005

0.10

0.020

71

0.050

0.005

0.86

0.125

0.12

N-NH4

43

2.43

0.10

18.20

3.88

71

52.5

0.79

81.8

20.5

1.2

SO4

43

1699

76

4259

1014

71

1632

17.9

4038

1129

1150

Cl

43

1167

25.8

3225

959

71

3232

1222

4002

502

8890

Na

43

637

15.5

1904

547

71

1721

995

2186

259

6211

K

43

56.8

9.1

142

36

71

135.3

85.1

183

22.2

1506

Ca

43

549

104

1145

248

71

708

355

1156

165

249

Mg

43

188

9.9

467

131

71

487

360

682

77

610

Fe

43

18.30

0.25

125

37.63

71

23

0.25

184

29

3.8

De hoge ionenconcentraties in het grondwater zijn een gevolg van de estuariene oorsprong
van de sedimenten. Ter illustratie worden in tabel 4.5 de analyseresultaten van 2003 van de
VMM meetplaats voor het oppervlaktewater van de Schelde ter hoogte van Zandvliet
weergegeven (meetplaatsnummer 154100). Deze meetplaats ligt in de Schelde ter hoogte
van de Zandvlietsluis, waar het overgrote deel van het baggerslib van afkomstig is. Alleen
maximum waardes worden weergegeven omdat de parameters zeer sterk fluctueren in
functie van het getij. De waardes voor het oppervlaktewater liggen meestal in de grootte-orde
van de gemeten grondwaterconcentraties op de dijk. Cl, K en Na liggen lager in het
dijklichaam, wat een gevolg is van de uitspoeling van zouten (de sedimenten zijn sinds het
opspuiten op de loswal al meer dan 10 jaar aan land gebracht). Daarnaast vallen vooral de
zeer hoge ammonium-waardes in het grondwater van de dijk op, wat vermoedelijk een
gevolg is van de mineralisatie van organisch materiaal. Dit proces verloopt optimaal bij hoge
calciumgehaltes en een goede doorluchting van de bodem, twee condities waar perfect aan
voldaan is bij ontwaterende baggerstorten. De hoge ammoniumpieken in het grondwater
lijken dan ook typerend voor relatief jonge baggerstorten. In de Bolveerput te Semmerzake is
het fenomeen nog veel extremer dan in Magershoek. In de verkennende PCA met de andere
Watina-gegevens (figuur 4.15) is de Bolveerput een duidelijk geïsoleerde groep omwille van
de extreme ammoniumgehaltes.
Mineralisatie van organisch materiaal verloopt vaak parallel met oxidatie van ijzersulfides
(Broers et al. 2004), wat mogelijk een verklaring is voor de hoge ijzerconcentraties in het
grondwater van de baggerdijk.
In figuur 4.16 worden de belangrijkste parameters per staalnamecampagne samengevat in
box-whisker-plots. Het grondwater in de baggerdijk wijkt sterk af van dat in het opgespoten
terrein voor de parameters conductiviteit, N-NH4, Na, Cl, HCO3, Mg en K.
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Figuur 4.14 Ir/Ec diagram van alle grondwaterstalen te Magershoek. De stalen op de dijk zitten sterk
geconcentreerd aan de rechterkant van het diagram en benaderen thalassoclien water. De
spreiding van de stalen in het opgespoten terein rond de dijk is veel groter. Door de duidelijk lagere
conductiviteit zijn ze meestal gesitueerd tussen het thalassocliene en lithocliene spectrum.

Figuur 4.15 Verkennende PCA met ±3800 metingen uit de Watina databank waarvoor EN<±10. De metingen
van het baggerstort te Magershoek wijken sterk af van de meeste andere gebieden voor zowat alle
parameters. Dat heeft vooral te maken met de estuariene oorsprong van de sedimenten.
Bolveerput, een zoetwaterbaggerstort langs de Bovenschelde, vormt ook een zeer duidelijk
geïsoleerde groep gekenmerkt door extreme N-NH4-waardes.
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Figuur 4.16 Box-whiskerplots van de chemische grondwaterparameters op en rond de dijk gedurende de
verschillende staalnamecampagnes.

Een duidelijke temporele trend is er voor geen enkele parameter waar te nemen, noch op
noch rond de dijk. De Cl gehaltes op de dijk lijken wel licht te dalen, pH vertoont een lichte
stijging op en naast de dijk en ook NH4 naast de dijk stijgt, maar significante veranderingen
zijn het niet.
Een verkennende PCA met alle stalen (EN<15%) toont nogmaals de duidelijke scheiding van
de piëzometers op en naast de baggerdijk (Figuur 4.17). De eerste ordinatie-as is sterk
negatief gecorreleerd met conductiviteit, Cl en Na en verklaart 44.9% van de totale variatie.
De tweede as is positief gecorreleerd met SO4 en negatief met pH en verklaart een
bijkomende 17.3 %. De assen van hogere orde dragen weinig bij tot het verklaren van de
variatie.
Uit een clusteranalyse (UPGA/city block distance met gestandaardiseerde waarden) op
dezelfde groep stalen kwamen zes min of meer duidelijke groepen naar voren die aangeduid
zijn in de PCA-ordinatieplot (figuur 4.18). Voor elke cluster werd het watertype bepaald
volgens de methodiek van Stuyfzand (1993). Daarbij worden een hoofdtype gedefinieerd op
basis van het chloride-gehalte en een type op basis van de alkaliniteit (HCO3-gehalte). De
verdere indeling gebeurt aan de hand van de dominante anionen en kationen. De types voor
de zes clusters zijn weergegeven in tabel 4.6. Tabel 4.7 geeft de verklaring van de
Stuyfzand-codes.
De stalen rond de dijk vinden we terug in de clusters 1, 2 en 3 en de stalen op de dijk in
cluster 4, 5 en 6. Clusters 1 en 2 onderscheiden zich van de rest door hun lagere chloriniteit
en alkaliniteit en door het feit dat Ca het dominante kation is in plaats van Na en SO4 het
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dominante anion in plaats van Cl. De stalen uit cluster 3 (vooral piëzometer 11, 12 en 13)
vormen een overgang tussen de stalen op en rond de dijk. Aangezien dit precies de
piëzometers zijn die stroomafwaarts van het dijklichaam liggen, kan dit wijzen op een
beïnvloeding van het grondwater door de dijk (zie ook paragraaf 4.3.2.2).

Figuur 4.17 PCA van alle stalen te Magershoek. De scheiding tussen de stalen op de dijk (paars) en in het
opgespoten terrein rond de dijk (wit) is overduidelijk.

Figuur 4.18 PCA biplot met alle stalen (eerste twee ordinatie-assen). De kleuren stemmen overeen met de
groepen uit de clusteranalyse (UPGA-City block). De kruisjes zijn stalen die in de clusteranalyse
geïsoleerd voorkwamen en op zicht aan een groep werden toegekend.
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Clusters 4 en 5 zijn het minst duidelijk van elkaar gescheiden in het ordinatiediagram, wat
zich ook uit in de Stuyfzandtypologie. Cluster 4 heeft gemiddeld een iets lagere alkaliniteit
maar verder zijn de verschillen klein. Een duidelijk verband tussen de inhoud van deze
clusters en de positie van de piëzometers op de dijk is er niet. De meeste piëzometers van
groep 5 liggen wel in of rond de depressie, maar piëzometer 4 (gelegen in de hoogste zone
van de dijk) en piëzometer 3 (gelegen in de depressie maar behorend tot cluster 4) vormen
hierop uitzonderingen. De stalen uit piëzometer 18 liggen geïsoleerd in cluster 6 en worden
gekenmerkt door de dominantie van Mg en Ca in plaats van Na.
Tabel 4.6

Watertypes voor de zes clusters volgens de typologie van Stuyfzand (1993). De kleuren stemmen
overeen met de kleuren uit figuur 4.18.

Hoofdtype Type
(Cl-)
(alkaliniteit)

Dominant
kation

Dominant
anion

Komt
vooral
voor
in
piëzometer

Cluster 1

(g-)F(-B)

3(-4)

Ca

SO4/HCO3

16 19

Cluster 2

b-B

(3-)4(-5)

Ca

SO4

(11) 14 15 20

Cluster 3

b

(2-)3-5

Na/Ca/Mg

Cl/SO4

6 11 12 13 (17)
(20)

Cluster 4

b

5-6

Na/Mg(Ca)

Cl

1 3 8 10 21 (22)
(23)

Cluster 5

b

6-7

Na(Mg)

Cl

2 4 5 7 9 17

Cluster 6

b

6

Mg/Ca(Na)

Cl

18

Tabel 4.7

Grondwatertypologie volgens Stuyfzand (1993)

Hoofdtype (chloriniteit)
Omschrijving
code
Cl (mg/l)
Oligohalien
G
0-5
Oligohalien-zoet g
5-30
Zoet
F
30-150
Zoet-brak
f
150-300
Brak
B
300-1000
Brak-zout
b
1000-10000
Zout
S
10000-20000
hyperhalien
H
>20000

Type (alkaliniteit)
Omschrijving
Code
HCO3- (mg/l)
Zeer laag
*
<31
Laag
0
31-61
Matig laag
1
61-122
Matig
2
122-244
Matig hoog
3
244-488
Hoog
4
488-976
Zeer hoog
5
976-1953
Eerder extreem 6
1953-3905
extreem
7
>3905
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MAGP019X - 30/01/2003
CondL 1818 µS/cm

MAGP016X - 22/07/2003
CondL 862 µS/cm

Ca

CO3

Ca

CO3

Mg

SO4

Mg

SO4

Na+K

Cl

Na+K

Cl

140.0

70.0

0.0

70.0

140.0

140.0

70.0

0.0

70.0

140.0

Type 1a: Smalle basis, relatief lage concentraties met dominantie van Ca en SO4 (cluster 1).
Type 1b: Smalle basis, lage concentraties met dominantie van Ca en HCO3 (cluster 1).

MAGP002X - 30/01/2003
CondL 13750 µS/cm

MAGP014X - 22/07/2003
CondL 6600 µS/cm

Ca

CO3

Ca

CO3

Mg

SO4

Mg

SO4

Na+K

Cl

Na+K

Cl

140.0

70.0

0.0

70.0

140.0

140.0

70.0

0.0

70.0

140.0

Type 2: Vergelijkbaar met type 1a maar bredere basis en hogere ionenconcentraties (cfr conductiviteit) (cluster 2)
Type 3: Gemakkelijk herkenbaar aan contrast tussen de brede basis (Na en Cl) en lage sulfaatconcentraties. Ook
bicarbonaatgehaltes zijn hoog (cluster 5).

MAGP022X - 19/07/2004
CondL 13640 µS/cm

MAGP017X - 19/01/2004
CondL 13180 µS/cm

Ca

CO3

Ca

CO3

Mg

SO4

Mg

SO4

Na+K

Cl

Na+K

Cl

140.0

70.0

0.0

70.0

140.0

140.0

70.0

Type 4: Brede basis (Na en Cl), alle ionenconcentraties hoog (cluster 4).
Type 5. Brede basis, hoge sulfaat- en lage bicarbonaatconcentraties (cluster 3)

0.0

70.0

140.0
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MAGP018X - 22/07/2003
CondL 19250 µS/cm

Ca

CO3

Mg

SO4

Na+K

Cl

140.0

70.0

0.0

70.0

140.0

Type 6. Zeer vergelijkbaar met type 4 maar duidelijk hogere ionenconcentraties (conductiviteit). Ook de ijzergehaltes liggen hier
veel hoger (niet te zien op de figuur) (cluster 6).

Figuur 4.19 Typevoorbeelden van een Stiff-diagram voor de zes clusters (als voorbeelden werden stalen
genomen rond het centroid van de betreffende cluster).

4.3.2.2. Piëzometers rond de baggerdijk
Omdat de piëzometers in de opgespoten grond rond de dijk sterk afwijken van de rest van de
stalen werden ze apart aan een ordinatie en clustering onderworpen. Het beeld dat reeds uit
de eerste PCA naar voren kwam wordt hierbij bevestigd (figuur 4.20). De eerste as verklaart
44% van de waargenomen variatie en geeft net als in de verkennende PCA voornamelijk een
conductiviteitsgradiënt aan (sterk positief gecorreleerd met conductiviteit, Cl, Na en Mg). De
tweede as verklaart 17% van de variatie en is postief gecorreleerd met Fe en negatief met
pH. Er zijn drie duidelijk gescheiden clusters. Cluster 1 omvat vooral de stalen uit piëzometer
16 en 19, cluster 2 uit 14 en 15 en cluster 3 uit 11, 12 en 13. De stalen uit piëzometer 20
komen verspreid voor over de drie clusters. De locatie ten opzichte van de dijk blijkt
doorslaggevender in de ordinatie dan het verschil tussen diepe (12, 15, 20) en ondiepe (11,
13, 14, 16, 19) piëzometers. Tabel 4.8 geeft een overzicht van de parameterwaardes per
cluster.
Wanneer we de piëzometers stroomafwaarts (11-15) van de baggerdijk vergelijken met de
stroomopwaartse (19-20), dan zijn er duidelijke verschillen. Er worden significant hogere
waardes opgetekend voor conductiviteit, SO4, Cl, Na, Ca en Fe (Mann-Whitney-U-test,
p=0.05). Ook uit de clusteranalyse en de PCA komt dit verschil naar voren. Hoewel de
modellering van ERM (2003) aantoont dat de uitspoeling van polluenten beperkt is, lijkt de
baggerdijk dus wel degelijk invloed uit te oefenen op de samenstelling van het grondwater
onmiddellijk stroomafwaarts van de dijk. Het effect blijft op het eerste zicht redelijk lokaal
aangezien de concentraties ter hoogte van de huizen van Magershoek (MAGP016X) veel
lager liggen en niet significant verschillen vergeleken met de waarden stroomopwaarts van
de dijk. Dit stemt overeen met de geringe horizontale stroomsnelheid die werd gemodelleerd
in de opgespoten gronden (Ecorem 1999, zie boven). Het is onduidelijk of het effect op de
samenstelling van het grondwater volledig te wijten is aan de landschapsdijk of eerder aan
de loswal moet toegeschreven worden. De werkelijke invloed van de dijk op het grondwater
is moeilijk in te schatten omdat de hydrogeologie sterk verstoord wordt door allerhande
kunstwerken en antropogene activiteiten in de onmiddellijke omgeving.
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Figuur 4.20 PCA van de stalen genomen rond de dijk. De resultaten van de clusteranalyse zijn op de biplot
geprojecteerd. Zie tekst voor meer uitleg.

Tabel 4.8

Overzicht van de parameters per cluster voor de piëzometers naast de dijk. Waarden aangeduid
met een verschillende letter zijn onderling statistisch verschillend (Kruskall-Wallis Anova, p<.05)
Cluster 1
n

Cluster 2

Cluster 3

CondL

mean
stddev n
mean
stddev n
mean
stddev
a
b
c
16
2039
1262
17
5499
1195
18
10333
1533

pHL

16

7.11

a

0.14

17

a

98

17

6.84

b

0.15

18

7.01

a

758

b

201

18

886

b

503

ab

0.015

18

0.051

b

0.051

0.14

HCO3

16

402

P-PO4

16

0.032

a

0.017

17

N-NO3

16

4.94

a

5.72

17

0.33

b

0.68

18

0.19

b

0.54

N-NO2

16

0.022

0.028

17

0.016

0.019

18

0.010

0.017

N-NH4

16

0.58

a

1.59

17

1.62

b

1.35

18

4.23

b

5.24

642

17

1735

b

332

18

2658

b

999

200

17

967

b

365

18

2219

c

530

c

255

SO4

16

865

a

Cl

16

185

a

0.017

Na

16

121

a

135

17

452

b

211

18

1251

K

16

29

a

15

17

40

a

17

18

95

b

24

Ca

16

288

a

134

17

679

b

166

18

644

b

178

Mg

16

75

a

58

17

141

a

45

18

340

b

80

0.5

a

40.2

b

48.7

18

10.3

b

27.0

Fe

16

0.5

17
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Hier wordt ervan uitgegaan dat de stroomopwaarts gelegen piëzometers de initiële toestand
van het grondwater weergeven, wat natuurlijk niet volledig kan gegarandeerd worden. Tauw
(1999) heeft weliswaar de nulsituatie vastgelegd, maar heeft zichdaarbij naast pH en
conductiviteit beperkt tot mogelijke probleemparameters (zware metalen, BTEX, CKW’s en
minerale oliën). Over de nulsituatie van de klassieke parameters is er weinig of niets gekend.
De metingen in tabel 5 tonen zeer variabele waardes voor de conductiviteit ter hoogte van de
loswallen en de baggerdijk. Ook de spreiding van de huidige meetresultaten is groot voor de
betrokken parameters, wat hun gebruik als referentie er niet eenvoudiger op maakt.

Tabel 4.9

Overzicht van de weinige beschikbare gegevens over de nulsituatie ter hoogte van de proefdijk
voor ‘klassieke’ parameters (Tauw 1999). 1A ligt te midden van de huidige baggerdijk, 1 ter hoogte
van de MOS-dijkjes, 2 ter hoogte van piëzometer 16 en 3 ter hoogte van piëzometer 19/20.
1A (?)

1 (2.1m-mv)

2 (2.8 m-mv)

3 (3.0 m-mv)

25/05/99

29/07/99

25/05/99

29/07/99

25/05/99

29/07/99

25/05/99

29/07/99

PH

6.99

7.08

6.83

7.1

7.01

7.39

7.21

7.66

Conductiviteit

5580

1226

7080

1150

568

658

332

669

Uit de temporele veranderingen van de verschillende parameters per piëzometer komen
weinig duidelijke patronen naar voren. Voor figuren van de tijdsreeksen verwijzen we naar
bijlage 3. De NH4 waardes vertonen echter wel een opvallende stijging vanaf 2004 behalve
bij piezometers 11, 13 en 14 (figuur 4.21). Zoals eerder vermeld zijn hoge
ammoniumwaardes typerend voor jonge baggerstorten. De pieken rond de baggerdijk zijn
dus hoogstwaarschijnlijk een gevolg van uitspoeling vanuit het dijklichaam. Dit kan
beschouwd worden als een extra aanwijzing dat de baggerdijk wel degelijk zelf een effect
heeft. Indien het effect van de loswal afkomstig zou zijn, zouden de waardes in de vorige
jaren ook al hoger gelegen moeten hebben aangezien de loswal al sinds de jaren 90 wordt
geëxploiteerd. Anderzijds treedt de piek zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de
dijk op, maar alleen in de diepe piëzometers. In de ondiepe piëzometers is de stijging minder
opvallend of afwezig. Contaminatie van grondwater met ammonium is een typisch fenomeen
voor stortplaatsen allerhande (Buss et al. 2004), en baggerstorten vormen hierop dus
blijkbaar geen uitzondering. De maximaal gemeten concentraties rond de dijk liggen in de
grootte-orde van het effluent van RWZI-installaties (Horan, 1990 in Buss et al., 2004). Buss
et al. (2004) stellen dat ammonium onder bepaalde omstandigheden in aquifers een relatief
mobiele contaminant is, wat door onze resultaten bevestigd wordt. Hoe het ammonium
precies in de watervoerende lagen van het opgespoten terrein terechtkomt is niet duidelijk
gezien het geringe verticale watertransport door de baggergrond.
De Fe-waardes voor piëzometer 15 zijn extreem hoog in vergelijking met de andere. De
oorzaak is niet gekend.
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Figuur 4.21 Evolutie van de N-NH4-waardes voor de piëzometers in het opgespoten terrein naast de dijk

4.3.2.3. Piëzometers op de baggerdijk
Ook de analyseresultaten van de piëzometers op de dijk werden aan een aparte PCA en
clustering onderworpen (figuur 4.22). De eerste as verklaart 27.5% en de tweede as 22.1%
van de waargenomen variatie. De conductiviteitsgradiënt die sterk de resultaten van de
andere ordinaties beïnvloedde is hier afwezig. De eerste as is best gecorreleerd met Mg,
SO4 en Ca, de tweede as met Cl en HCO3.
Ook hier wordt het beeld van de verkennende PCA bevestigd en kunnen er 3 redelijk goed
afgebakende clusters geïdentificeerd worden (zie tabel 4.10 voor een overzicht van de
parameterwaardes per cluster): cluster 1 bevat uitsluitend analyses van piëzometer 18,
cluster 2 vooral van piëzometers 2, 4, 5, 7 en 9 en cluster 3 vooral van 1, 3, 6, 8, 10 en 21.
De hoge ijzerconcentraties die verantwoordelijk zijn voor de geïsoleerde positie van cluster 1
kunnen te maken hebben met de ondiepe filterstelling in vergelijking met de andere
piëzometers van raai 3, waardoor meer oxidatie van ijzersulfides kan optreden. Dit wordt
bevestigd door de hoge sulfaatwaardes. Cluster 2 en 3 worden beter van elkaar gescheiden
dan in de verkennende PCA, vooral op basis van SO4, NH4 en HCO3-waardes. Daarnaast
zijn er nog een tiental stalen die niet in een duidelijke groep vallen bij de clusteranalyse (gele
symbolen in figuur 4.22). Het gaat vooral om stalen van raai 3. Visuele controle met de derde
ordinatie-as leert dat sommige beter aansluiten bij cluster 2, andere bij cluster 3. Zoals in de
verkennende PCA is er ook hier geen duidelijk verband tussen de samenstelling van de
clusters en de positie van de piëzometers op de dijk.
Uit de grondwaterdynamische gegevens konden we afleiden dat er twee min of meer
onafhankelijk van elkaar reagerende grondwatersystemen bestaan: een bovenste
krimpscheurlaag waarin vooral het neerslagtransport gebeurt en een diepere interne
watermassa die nauwelijks wordt aangevuld. Dat verschil komt slechts ten dele naar voor uit
de chemische analyses. In figuur 4.22 zijn de stalen uit de krimpscheurlaag (piëzometer 3, 6
en 17) weergegeven als sterretjes. Ze zijn verspreid over cluster 3 en de slecht
gedefinieerde groep van stalen. Hoewel ze niet sterk afgegrensd zijn van de rest zitten de
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stalen uit de krimpscheurlaag vooral geconcentreerd in de rechterbovenhoek van het
diagram. Ze worden gekenmerkt door hoge sulfaatgehaltes en lage ammoniumwaardes. Het
eerste is typisch voor droogvallende bodems en is een gevolg van sulfidenoxidatie (Wienk et
al. 2000). Zoals eerder vermeld kan door mineralisatie van organisch materiaal het
ammoniumgehalte in een baggergrond zeer sterk stijgen. In de aerobe bovenste bodemlaag
zal ammonium normaal snel genitrificeerd worden en kan ook ammoniakvervluchtiging
optreden, wat een verklaring kan zijn voor de lage gehaltes in de krimpscheurlaag. Volgens
Wienk et al. (2000) is ammonium in anaerobe omstandigheden (zoals in de diepere lagen
van de dijk) weinig mobiel en kan aanzienlijke accumulatie in de bodem optreden.
Ook voor de piëzometers op de dijk werden de temporele veranderingen van de
verschillende parameters per piëzometer bekeken. Figuren van deze tijdsreeksen staan in
bijlage 10. De opvallendste trends treffen we aan in MAGP006X (hoewel deze niet altijd kon
bemonsterd worden). We zien een opvallende daling voor conductiviteit, Na, Cl, Mg, N-NH4,
Ca en HCO3 en een stijging van de pH. Dit is een zeer ondiepe piëzometer die een goed
beeld heeft van wat er zich in de bovenste krimpscheurlaag afspeelt: uitspoeling van zouten,
omzetting van ammonium via nitrificatie en ammoniakvervluchtiging en uitspoeling van
carbonaten. Voor de andere piëzometers zijn temporele trends veel minder duidelijk en er
werd nergens een statistisch significante verandering waargenomen tussen de
parameterwaardes van de eerste en laatste staalnamecampagne. Toch zien we een
stijgende trend in de conductiviteit van de meeste piëzometers, wat een gevolg is van de
uitspoeling uit de krimpscheurlaag. Eigenaardig genoeg is dat niet gekoppeld aan stijgende
Cl gehaltes.

Figuur 4.22 PCA van de stalen op de baggerdijk. Clusters uit de clusteranalyse zijn in de figuur aangeduid.
Gele kruisjes zijn geïsoleerde stalen uit de clusteranalyse. Sterretjes geven de stalen weer uit de
ondiepe buizen van de zuidelijke depressie (zie tekst voor meer uitleg).
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Tabel 4.10

Overzicht van de parameters per cluster voor de piëzometers op de dijk. Waarden aangeduid met
een verschillende letter zijn onderling statistisch verschillend (Kruskall-Wallis Anova, p<.05)

N

Cluster 1
Mean

CondL

5

17556

pHL

5

6.71

HCO3

5

P-PO4
N-NO3

a

Std.Dev.

N

Cluster 2
Mean

1174

35

14036

a

0.05

35

7.07

3094

ab

467

35

3520

5

0.17

0.25

35

5

0.23

0.25

35

N-NO2

5

0.05

0.06

N-NH4

5

23.4

a

SO4

5

3166

a
a

b

Std.Dev.

N

Cluster 3
Mean
b

Std.Dev.

1083

44

13857

b

0.12

44

7.01

a

538

44

2227

0.13

0.18

44

0.08

0.09

0.15

0.25

44

0.35

0.73

35

0.03

0.07

44

0.02

0.03

6.2

35

69

7.5

44

41.7

a

18.2

446

35

488

548

44

2516

a

609

b

401

b
b
a

1491

b

0.11

b

711

Cl

5

4153

473

35

3596

247

44

3054

Na

5

1856

178

35

1688

222

44

1643

281

K

5

137.2

29.5

35

123.7

22.9

44

130.7

30.6

Ca

5

975

a

123

35

569

b

104

44

781

a

Mg

5

675

a

102

35

437

b

48

44

519

a

49

Fe

5

141.8

30.3

35

23.4

b

18.8

44

20.9

b

20.0

a

90

4.3.2.4. Invloed op de vegetatie
Op de meeste plaatsen op de baggerdijk zakt het grondwater al snel te diep weg om invloed
te hebben op de vegetatie. Alleen in de periode vlak na de aanleg en in lokale depressies
wordt de vegetatie echt beïnvloed door hoge grondwaterstanden en lokale
kwelverschijnselen. De pionierssituatie wordt gekenmerkt door een aantal soorten typisch
voor droogvallende gronden (blaartrekkende boterbloem, moeraszuring, goudzuring,
greppelrus). De zeer hoge ionenconcentraties in de depressies vertalen zich in halofiele
vegetatietypes (zie hoofdstuk 6 voor een uitgebreide discussie).
Ook in het opgespoten terrein rond de baggerdijk zit het grondwater over het algemeen te
diep om de vegetatie te beïnvloeden. Uitzondering zijn de afwateringsgrachten en poelen.
Ook hier begunstigen de hoge ionenconcentraties zouttolerante soorten, zoals gesteelde
zannichellia en Enteromorpha spec. in permanente poelen en riet, zeebies en zeeaster in
periodiek droogvallende grachten. Op langere termijn zijn dit de enige plaatsen binnen het
dijkconcept waar natte natuurontwikkeling mogelijk lijkt.

4.3.2.5. Polluenten
Als randvoorwaarde voor toekenning van het gebruikscertificaat moest de kwaliteit van het
grond-, percolaat en runoff-water rond de dijk opgevolgd worden. De opvolging gebeurde in
2002 door Ecolas (Ecolas, 2003) en werd vanaf 2003 overgenomen door het Provinciaal
Instituut voor Hygiëne. Klemtoon lag hierbij op zware metalen en minerale oliën, die
geïdentificeerd werden als de belangrijkste polluenten. Er werd geen uitspoeling vastgesteld.
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Richtlijnen bij grondwatermonitoring baggergronden

Grondwatermonitoring van baggergronden was tot voor aanvang van dit project zelden of
nooit gebeurd. De ervaring heeft geleerd dat het gepaard gaat met een aantal zeer
specifieke problemen. Om toekomstige onderzoekers het leergeld van de ervaring te
besparen, worden de belangrijkste aandachtspunten hieronder nog eens op een rij gezet.
•

Bij normale bodems is de reductiehorizont een goede indicator om de diepte te
bepalen waarop de filter moet geplaatst worden om een permanent waterhoudende
piëzometer te hebben. Bij baggerterreinen is dit echter niet het geval. Pas
aangelegde storten zijn nog volledig gereduceerd en bieden geen enkele houvast. De
profielontwikkeling in oudere, meer gerijpte baggerstorten gebeurt zeer traag, maar
hier kan toch vaak een min of meer duidelijke reductiehorizont vastgesteld worden.
Deze horizont is echter niet stabiel in de tijd en daalt naarmate het baggerterrein
verder uitdroogt. Door het optreden van diepe krimpscheuren bij het uitdrogen kan
dat snel gaan, zelfs op zeer natte terreinen. Als het de bedoeling is om verschillende
jaren te monitoren, moet de piëzometer zo diep mogelijk geplaatst worden, anders
valt ze na verloop van tijd gewoon droog.

•

Kleiige baggergronden hebben vaak een zeer lage hydraulische conductiviteit,
waardoor het peil van piëzometers die werden leeggepompt om te reinigen of stalen
te nemen soms zeer traag herstelt (grootte-orde van verschillende weken). Het is dus
belangrijk op voorhand te weten als de klemtoon van de monitoring op de
waterdynamiek of de waterkwaliteit ligt. Het reinigen en nemen van stalen kan
immers tot een lange verstoring van dynamische tijdsreeksen leiden. Als beide
opgevolgd moeten worden valt het te overwegen twee aparte buizen te plaatsen.

•

In principe gebeurt de reiniging van de piëzometers een dag of enkele dagen vóór de
staalname. Voor traag herstellende buizen moet die periode aanzienlijk langer zijn wil
men voldoende volume hebben om een staal te kunnen nemen. Het kan in vraag
gesteld worden of leegpompen voor die piëzometers wel zinvol is. Het is
onvoorspelbaar welke piëzometers traag herstellen. Het is dus wenselijk dit op
voorhand te testen.

•

Een belangrijk probleem bij het opvolgen van de waterdynamiek is de onstabiele
maaiveldhoogte van baggerterreinen. Er zijn twee belangrijke oorzaken voor dit
fenomeen: (1) inklinken van de bodem door uitdrogen van het terrein; (2) hoge
plasticiteit van de diepere sliblagen waardoor de piëzometers over het algemeen
slecht verankerd zijn. Het is aan te bevelen om de hoogte van de piëzometer boven
het maaiveld geregeld mee op te meten als de peilen gemeten worden. Bij langer
lopende projecten moet de TAW-waarde van het maaiveld verschillende keren
gecontroleerd worden.
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HOOFDSTUK 5 RANDVOORWAARDEN VOOR
BOOMGROEI
5.1. Groei en overleving van de aanplanting
Boomgroei op baggerdijken is zeer goed mogelijk. Es was de soort met de hoogste
overleving (99%) en de hoogste groei. Ook wilg, eik en zelfs berk sloegen vrij goed aan.
Enkel de aanplant van wilgen en populieren via stekken bleek op dit soort terreinen minder
aangewezen te zijn vanwege de zeer hoge sterfte. De overleving van berk was zeer variabel,
afhankelijk van de omstandigheden. De groei in de eerste 2 tot 3 jaar na de aanplant is zeer
laag vanwege de plantschok. Het is belangrijk om deze periode zo kort mogelijk te houden
en om zo snel mogelijk tot kroonsluiting te komen.

Bebossen van baggerdijken heeft een aantal voordelen. Volgens Dickinson (2000) is
bebossen van vervuilde sites een realistische, goedkope en duurzame techniek om deze
sites te herwaarderen. Aanplanten van bomen start de bodemontwikkeling en de
nutriëntencyclus en verbetert het uitzicht van de site (Glimmerveen, 1996).
Om dienst te kunnen doen als visuele buffer moeten de landschapsheuvels er natuurlijk
uitzien en esthetisch verantwoord zijn. De overleving en groei van de aanplant moet
bijgevolg bevredigend zijn, er moet spontane ontwikkeling plaats kunnen hebben en het
eindresultaat dient een volwaardig ecosysteem te zijn. De eerste jaren na de aanplant is een
snelle groei gewenst om zo snel mogelijk tot kroonsluiting te komen. Op die manier wordt de
onkruidgroei verminderd en wordt snel een visueel aantrekkelijk geheel bekomen.
Bijgevolg zijn de vragen waarop dit project een antwoord moet geven de volgende: Is
boomgroei mogelijk op een heuvel tot 12 m hoog? Welke randvoorwaarden zijn cruciaal?
Welke boomsoort groeit het best? Om dit te onderzoeken werden steekproeven uitgevoerd
voor overleving van de verschillende soorten op de verschillende niveaus.

5.1.1. METHODIEK
5.1.1.1. Eerste aanplanting (begin maart 2001)
Tussen raai 15 en 13 werd op het eerste niveau een gedeelte van 900 m² aangeplant met
loofbomen en struiken (zie Figuur 5.1). De aanplant gebeurde in maart 2001 omdat het
terrein pas in het begin van het jaar klaar was. Volgende soorten werden hiervoor gebruikt:
De opzet van de proef was deze van een split-plot: elk van de twee proefoppervlakken werd
ingedeeld in drie blokken loodrecht op de overheersende gradiënt (hier hoogte). Elk blok
werd opgedeeld in zeven plots, drie voor de struiksoorten en vier voor de boomsoorten
(Figuur 5.2). De boomsoorten werden at random toegekend aan een plot zodat in elk blok
een plot voorkomt van elke boomsoort. De struiksoorten werden enkel in 1x1 mengingen
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aangeplant. Ook hier werd at random voor elk van de drie mogelijke mengingen een plot
aangewezen. Beide proefoppervlakken werden op die manier beplant waarbij rondom het
rechtse proefoppervlak een bufferzone van wilgen werd aangebracht (Figuur 5.2). De
bedoeling van deze experimentele bufferzone was om op die manier een natuurlijk en
goedkoop windscherm te vormen. Aangezien de wilgenstekken vrijwel niet aangeslagen zijn
heeft er zich geen windscherm gevormd. Het doel van deze proef viel bijgevolg weg en de
twee proefvlakken kunnen als herhalingen beschouwd worden.

Tabel 5.1

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

Wet. Naam

z/v*

Maat (cm)

Aantal

Zachte berk

Betula pubescens

1/1

40/60

62

60/100

62

Bomen

Zomereik
Gewone es

Quercus robur
Fraxinus excelsior

½
1/1

50/80

62

80/120

62

40/60

62

60/100

62

Schietwilg

Salix viminalis “Orm”

Stekken

40

Kraakwilg

Salix fragilis “Belgisch rood”

Stekken

40

Hazelaar

Corylus avellana

1/1

40/60

85

Liguster

Ligustrum vulgare

1/1

40/60

85

Sleedoorn

Prunus spinosa

1/1

40/60

85

Struiken

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

Zoals eerder vermeld werd in de rand van het onderzoek ook een kleine hoeveelheid
mechanisch ontwaterd baggerslib beplant en ingezaaid. De inrichting en resultaten worden
besproken in hoofdstuk 10.
Langs de gracht werd een salimat uitgerold, deels in het water, deels op de oever. Ook op
het eerste niveau werd een klein stukje salimat uitgerold (2-tal meter lengte).

Figuur 5.1

De aanplanting van maart 2001
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Beplantingsplan van de aanplant in maart 2001

5.1.1.2. Tweede beplanting (maart 2002)
De tweede, grotere, beplanting werd in de loop van de maand maart 2002 uitgevoerd door
BosKat en Zuidkempische Werkplaatsen vzw uit Herentals. Bij deze beplanting werden
bomen geplant op de verschillende niveaus en ook op een nieuwe MOS-heuvel (zie
hoofdstuk 8). Het aantal geplante boompjes wordt weergegeven in Tabel 5.2. Op de vlakke
stukken van de verschillende niveaus werd vooral berk geplant. Dit is een snel groeiende
pioniersoort maar van deze soort werd verondersteld dat ze minder geschikt was voor dit
soort terreinen. Bijgevolg zal deze soort ook sterker reageren op minder ideale
omstandigheden. Tussen de berken werden enkele blokken es geplant, enerzijds omdat es
in het verleden goede resultaten gaf op baggerslib, anderzijds omdat deze soort op termijn
de pioniersvegetatie van berk kan opvolgen.
Klassieke beplanting op geaccidenteerd en hellend terrein zijn niet zo eenvoudig en daarom
werd voor de beplanting van de randen gekozen voor de makkelijkere en goedkopere
beplantingstechniek via stekken. Zowel wilgen als populieren zijn hiervoor geschikte soorten.
Er werd hoofdzakelijk gekozen voor populierenstekken omdat deze soort beter bestand is
tegen droogte en zout dan wilgen. Ook populier en wilg zijn snelgroeiende pioniersoorten en
het is de bedoeling dat deze soorten in een latere fase zullen verdrongen worden door een
climaxvegetatie van bv es of eik. Doordat de aannemer de gevraagde wilgensoort niet kon
vinden als stek werden de wilgen hoofdzakelijk als beworteld plantsoen aangeplant.
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Figuur 5.3

Tweede beplanting van maart 2002 op niveau 3

Tabel 5.2

Aantal geplante bomen in het voorjaar van 2002

Plaats

Soort

Wet.naam

z/v

Hoogte

Aantal

Vlakke
gedeeltes

Zachte berk

Betula pubescens

1/1

60-100 cm

2 202

Gewone es

Fraxinus excelsior

1/1

60-100 cm

981

Randen en

Kraakwilg Belgisch rood

Salix fragilis

1/0

1 jarig plantsoen

1 056

hellingen

Populierenklonen:

Populus cv

Ghoy

30 cm-stekken

990

Gaver

30 cm-stekken

990

Beaupre

30 cm-stekken

990

Coryllus avellana

40-60 cm

100

Sleedoorn

Prunus spinosa

40-60 cm

100

Gelderse roos

Viburnum opulus

40-60 cm

100

Struikranden

Hazelaar

Totaal

Figuur 5.4

7 509

Beplantingsplan van de heuvel na de beplanting in maart 2002

In de rand van de populierenbeplanting werden een aantal struiksoorten (sleedoorn,
hazelaar en Gelderse roos) aangeplant. Deze soorten maken de beplanting ecologisch en
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visueel aantrekkelijker. Op termijn wordt verwacht dat deze struiken zich zullen inzaaien in
de beboste stukken.
Langs de gracht werd een salimat van 40 m lengte uitgerold, met de voeten net in het water,
bestaande uit Salix fragilis ‘Belgisch rood’ en Salix viminalis. De tweede heuvel van
mechanisch ontwaterd slib werd beplant met berk en es (zie hoofdstuk 10).

5.1.1.3. Evaluatie van de overleving
De aanplanting werd geëvalueerd telkens na het groeiseizoen, gedurende de winter. In
december 2001 werd een inventaris gemaakt van de overleving van de verschillende
boomsoorten. Eind 2002, 2003 en 2004 werd de overleving van de aanplant opnieuw
geëvalueerd. Hiervoor werd gewerkt met steekproeven: er werden random raaien
geselecteerd loodrecht op de lengteas van de heuvel waarlangs elke boom geëvalueerd
werd.
Eind 2005 wordt de aanplant opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan worden eind 2005
als addendum gerapporteerd.

Tabel 5.3

Aantal bomen dat geëvalueerd werd van de aanplant van 2001

Niveau
1
1
1
1
1
1
1
1
MOS1
MOS1

Tabel 5.4

Soort

Aantal

Gewone es
Zomereik
Zachte berk
Katwilg 'Orm'
Kraakwilg Belg. Rood
Sleedoorn
Liguster
Hazelaar
Gewone es
Gewone esdoorn

120
120
120
152
152
72
72
72
10
10

Aantal bomen dat geëvalueerd werd bij de steekproef voor evaluatie op overleving van de aanplant
van 2002.

Niveau
0
0
0
1
1
1
1
2

Soort
Gewone es
Kraakwilg Belg. Rood
Zachte berk
Gewone es
Kraakwilg Belg. Rood
Populier
Zachte berk
Gewone es

Aantal
eind 2002
68
61
134
257
22
64
175
137

Aantal
eind 2003

32
6
15
175

Aantal
eind 2004
68
61
134
257
22
64
175
123
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2
rand
rand
3
3
MOS2
MOS2

Zachte berk
Kraakwilg Belg. Rood
Populier
Gewone es
Zachte berk
Gewone es
Zachte berk

48
55
126

19
68

10
9

10
9

44
15
80
97
45
10
9

5.1.1.4. Bepaling van de groei
De bovengrondse biomassa van de essen, eiken, berken en populieren die op het eerste
niveau groeiden werd in oktober 2003 bepaald op basis van at random diametermetingen op
het terrein. De diameters (D) werden aan de stamvoet gemeten met een schuifpasser. Voor
elk boompje werd de diameter bepaald als het gemiddelde van 2 loodrecht op elkaar
staande metingen. Nadat voor elke boomsoort de diameters gemeten waren, werd hieruit het
diameterbereik afgeleid door telkens de minimum- en maximumwaarde van de steekproef te
beschouwen. Om de biomassa te kunnen berekenen op basis van de diametermetingen
diende een allometrische relatie van elke soort opgesteld te worden.
Hiervoor werden van elke boomsoort werden 12 boompjes, met diameters verspreid over het
berekende diameterbereik, tegen de grond afgeknipt met een snoeischaar. Vervolgens
werden ze gedroogd in de droogstoof bij 70 °C tot constant gewicht, waarna ze gewogen
werden tot op 0.01 g nauwkeurig. Hiervoor werden de bladeren verwijderd, zodat enkel de
droge biomassa bepaald werd van de houtige delen: schors, stam- en takhout (Mhout).
Met de bekomen (D,Mhout)-puntenkoppels werd per boomsoort een allometrische relatie

opgesteld volgens de machtsfunctie Mhout = aDb. Conform wat in de literatuur beschreven
staat (Baskerville, 1972; Crow and Laidly, 1980; Korsmo, 1995) werden de data logaritmisch
getransformeerd. Aan de hand van de getransformeerde data werd voor elke soort een
lineaire relatie opgesteld volgens de functie lnMhout=lna + blnD. De coëfficiënten van de
opgestelde allometrische relaties staan weergegeven in Tabel 5.5.
Vervolgens werden de gemeten diameters getransformeerd naar lnD. Van elk boompje kon
dan lûMhout worden bepaald door lnD te implementeren in de lineaire functie. Vervolgens
werden de schattingen lûMhout teruggetransformeerd volgens formule 1:
Mhout = elûMhout+CF

(1)

waarbij CF = correctiefactor = [Σ (lnMhout i – lûMhout)² /(n-p)] / 2
met

n = aantal waarnemingen
p = aantal gefitte parameters

(Baskerville, 1972; Zianis and Mencuccini, 2003).
De bekomen schattingen van de biomassa werden ten slotte gesommeerd per boomsoort.
Op die manier werd een schatting bekomen van de bovengrondse houtige biomassa voor de
steekproef van elke soort. Voor elke boomsoort werd dan de bekomen Mhout geëxtrapoleerd
van steekproefniveau naar bestandsniveau door de gemiddelde Mhout te vermenigvuldigen
met het aantal overlevende bomen per ha.
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Coëfficiënten en R² van de opgestelde allometrische relaties per boomsoort in Magershoek

powerfunctie:
b

M = a*D
zachte berk
zomereik
gewone es
populier

gelineariseerde functie:
lnM = ln a + b*lnD

a

b

ln a

b

0.0359
0.0495
0.1122
0.0488

2.7154
2.5786
2.3296
2.6052

-3.3261
-3.0056
-2.1875
-3.0192

2.7154
2.5786
2.3296
2.6052

R²

0.95
0.97
0.91
0.98

De bladbiomassa werd bepaald aan de hand van het strooisel dat opgevangen werd: voor
elke boomsoort werden alle bladeren opgevangen van 4 x 2 boompjes. De
strooiselbemonstering werd gestart in het begin van september 2003. De volledige kruin van
de boompjes werd ingepakt met netten. Hierbij werd steeds een mengstaal genomen van 2
kort bij elkaar staande boompjes. Er werd voor gezorgd dat het boompjes waren waarvan
eerder geen bladstalen genomen waren.
Alle strooiselmonsters werden zo snel mogelijk na staalname gedroogd in de droogstoof bij
70 °C tot constant gewicht. Het strooisel werd ten slotte vermalen in een slagmolen over een
2 mm filter en gewogen. Uit de 8 herhalingen van Mblad kon voor elke boomsoort een
gemiddelde droge bladbiomassa Mblad en een betrouwbaarheidsinterval berekend worden.
Vervolgens kon de totale bladbiomassa Mblad per boomsoort geschat worden op
bestandsniveau, aangezien de populatiegrootte N gekend is voor elke soort.

5.1.2. RESULTATEN
Algemeen was de overleving van de aanplant bevredigend en gezien de omstandigheden
zelfs beter dan verwacht. Van de stekken die geplant werden in 2001 en 2002 overleefde
echter slechts ongeveer 1%. Wilgen of populieren aanplanten via stekken is dus niet aan te
raden op baggerdijken. De bodem is vermoedelijk te droog voor de stekken. De hoogste
overleving werd waargenomen voor de essen maar ook voor de wilgen (kraakwilg Belgisch
rood) waarvan beworteld materiaal aangeplant werd (Figuur 5.8). Deze 2 soorten blijken de
meest geschikte soorten voor het baggerslib.
De goede overleving van es werd in het verleden vaak vastgesteld. In de loop van het
project werd geen verslechtering van de overleving vastgesteld ten opzichte van het eerste
jaar. De groei was matig tot zeer laag de eerste jaren na de aanplant maar vanaf het derde
groeiseizoen was de groei beter en vooral vanaf het vierde seizoen was de groei zeer sterk.
De essen waren zeer gezond en in het vierde groeiseizoen was er op de meeste plaatsen
kroonsluiting. Na 4 jaar was deze soort samen met de wilgen (beworteld plantsoen) de
sterkst groeiende soort. Ook bij vroegere aanplantingen op baggerslib was de sterfte bij de
essen steeds zeer laag, hoewel deze soort een zeer lage groei vertoonde in de eerste jaren.
Na een 4-tal jaar werd de groeiachterstand meestal ingehaald. Met zijn
overlevingspercentage van bijna 100% en zijn sterke groei is deze soort zeer aan te raden
voor beplanting van baggerslib.
2003
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2005

(a)

(b)

(c)
Figuur 5.5

Es op de baggerdijk te Magershoek (a): aanplant van 2001 met op de voorgrond eiken; (b) en (c):
aanplant van 2002

Berk is een pioniersoort van droge bodems en werd voor zover bekend nog niet uitgebreid
getest op baggerslib. Berk is een soort die algemeen een hogere sterfte vertoont na de
aanplant, meestal in de orde van 20 tot 30 %. Op de niveaus 1 en 0 werden goede resultaten
behaald (ongeveer 80% overleving). Maar de resultaten van de berken waren meer variabel:
op de hogere niveaus was het resultaat minder en ook de aanplant van 2001 op het eerste
niveau gaf mindere resultaten (30-50% overleving). De sterfte was gelijk verspreid over de 4
groeiseizoenen. Deze soort bleek gevoeliger te zijn voor omstandigheden die afwijken van
de ideale omstandigheden. Dit betekent dat als berk wordt gekozen voor aanplant een
voldoende dichte plantdichtheid moet gekozen worden (1m x 1m). Een sterfte van 50%
resulteert dan nog altijd in een bestand met 0,5 bomen per m² of een verband van gemiddeld
1 m op 2 m, wat nog altijd zeer dicht is. In principe is berk een snelle groeier, wat de hoge
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sterfte moet compenseren. Op deze terreinen was de groei echter niet spectaculair, zeker
niet de eerste jaren na de aanplant. In het vierde groeiseizoen bereikte ook deze soort
kroonsluiting op de plaatsen waar er niet te veel sterfte was geweest.

2003
Figuur 5.6

2005

Berk op de baggerdijk te Magershoek

De sterfte van eik in de eerste jaren was hoger dan voor es maar toch nog behoorlijk (65%
overleving). Bij het onderzoek op de proefdijken langs linkeroever gaf eik vrij slechte
resultaten (16 tot 40 % overleving). In andere beplantingen langs bv het Schipdonkkanaal of
in Nederland (Broekpolder te Rotterdam) was eik echter vrij succesvol. Eik is een trage
groeier en kan zeer oud worden en is een soort die zeker in aanmerking komt voor de
climaxvegetatie. Door zijn eigenschap om de bodem te verzuren (zie hoofdstuk 7.4)
gebruiken we eik best niet in te grote hoeveelheden.

Figuur 5.7

Eik op de baggerdijk te Magershoek in 2005

Wilg is een pioniersoort van overwegend natte bodems. Wilg wordt via de salimat-techniek
gebruikt om hydraulisch opgespoten depots op een snelle en efficiënte manier in te groenen.
Op die manier wordt gemakkelijk tot 2 m groei per jaar opgemeten. Wilg is echter een soort
die droge of brakke bodems slecht verdraagt. Aanplant van baggerdijken via wilgenstekken
bleek niet aan te raden. De meeste stekken liepen uit maar verdroogden na enkele weken.
Van de 1056 wilgen die geplant werden in 2001 overleefden er slechts 3. Wilgenstekken zijn
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bijgevolg weinig geschikt voor beplanting van brakke landschapsheuvels. Beworteld
plantsoen van wilgen gaf daarentegen zeer goede resultaten. De overleving was zeer hoog
op alle niveaus (bijna 100%). Ook hier was er de eerste jaren vrij weinig groei maar in het
derde en vooral het vierde groeiseizoen was er een zeer sterke groei en de planten waren
zeer gezond. Indien enkel naar groei en overleving gekeken wordt is wilg een zeer geschikte
soort vanwege zijn snelle groei. Wilg is een pioniersoort die op termijn zou kunnen
vervangen worden door een climaxsoort. Door zijn hoge opname van Cd en Zn (zie
hoofdstuk 7) is wilg echter niet aan te raden op deze bodems.

Figuur 5.8

Wilg op de baggerdijk te Magershoek in 2005 (beworteld plantsoen)

Figuur 5.9

Populier op de baggerdijk te Magershoek in 2005 (midden van de foto, links es, rechts wilg)

Ook populier is een pionierssoort die in het verleden bewezen heeft te kunnen groeien op
baggerslib. De groei was niet altijd zonder problemen en bv in de Broekpolder in Nederland
werd zeer veel uitval vastgesteld. Het succes van de aanplant met stekken was zeer beperkt
(20%). Er waren slechts een zeer beperkt aantal bomen dat een bevredigende groei
vertoont. Bijgevolg kunnen populierenstekken niet echt aangeraden worden. Beworteld
plantsoen werd op deze heuvel niet uitgetest. Afgaande op vroegere resultaten zal dit
hoogstwaarschijnlijk zeer goede resultaten geven. Net als wilg vertonen populierten een
hoge opname van Cd en Zn en kunnen ze niet aangeraden worden voor beplanting van
baggerdijken.

Figuur 5.10 Rand van niveau 1 in augustus 2005: wilgen (grijzige bladeren) met hier en daar een populier
tussen (blinkende, feller groene bladeren)
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De struiken hebben veel te lijden gehad van vraat door konijnen en overgroeiing door
kruidachtige gewassen. De overleving van liguster (68%) en sleedoorn (53%) is behoorlijk,
die van hazelaar veel minder. In 2005 bleken de blokken waar sleedoorn met liguster
gemengd weren bijna 100% bedekking van de bodem te hebben (zie Figuur 5.11.c).
Gelderse roos (Viburnum opulus) was in kleinere aantallen aangeplant maar bleek ook een
geschikte soort. Op linkeroever (Mertens en Lust , 1999) werden meer struiksoorten
uitgetest. Ook hier bleken liguster (Ligustrum vulgare) en sleedoorn (Prunus spinosa) goede
soorten, samen met vlier (Sambucus nigra) en Lycium vulgare. Duindoorn (Hippophae
rhamnoides), meidoorn (crataegus monogyna) en kruipwilg (Salix repens) bleken minder
geschikt.

(a)

(b)

(c)

(d)
Figuur 5.11 Struiken op de baggerdijk te Magershoek in 2005. (a): hazelaar; (b) Gelderse roos; (c) liguster en
sleedoorn; (d) spontaan ontwikkelde vlier op het ongemaaide gedeelte
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Figuur 5.12 % overleving van de aanplanten na het groeiseizoen 2004 (*: deze bomen werden in het voorjaar
van 2001 aangeplant terwijl de andere in het voorjaar van 2002 werden aangeplant; rand: de
hellingen tussen de verschillende niveaus)

De groei en overleving op het 2e en 3e niveau zijn opmerkelijk slechter dan op het eerste
niveau. Vooral de groei op het tweede niveau is zeer slecht (Figuur 5.13), zowel voor berk
als voor es. De bomen zijn minder dan een meter groot, kleiner dan bij de aanplant. Het
tweede en derde niveau waren duidelijk meer gecompacteerd en bevatten ook meer zand
dan het eerste niveau. Daar komt nog bij dat het zout van het derde niveau afspoelt naar het
tweede niveau en daar de omstandigheden nog moeilijker maakt voor de bomen. Of ook de
hoogte en hiermee eventueel gerelateerde drogere omstandigheden iets met de slechtere
groei te maken hebben kon uit deze proef niet opgemaakt worden.
De salimat die op het eerste niveau werd gelegd sloeg niet aan. De salimat langs de gracht
daarentegen was zeer succesvol. Niettegenstaande het feit dat de gracht vrij snel na het
leggen van de salimat droog kwam te staan en niettegenstaande het feit dat de bodem hier
zeer zandig was werd toch vrij snel een dichte begroeiing bekomen.
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Figuur 5.13 Es (links) en berk (rechts) op het tweede niveau in augustus 2005

Figuur 5.14 Es (links) en berk (rechts) op het derde niveau in augustus 2005

Figuur 5.15 Salimat langs de gracht bij de aanleg (2002) en in 2005
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Groei
De eerste jaren na de aanplant was er een redelijke groei in het voorjaar, maar vanaf juni viel
de groei volledig stil en trad er bladrandnecrose op. Dit had te maken met het zoutgehalte
van de bodem (zie hoofdstuk 5.2). Vanaf groeiseizoen 2004 bleek er een duidelijke
verbetering van de groei voor alle soorten. Es bleek van de aangeplante soorten de soort te
zijn die de meeste biomassa produceerde per oppervlakte-eenheid (Figuur 5.16), zowel
houtige als bladbiomassa. Dit betekent dat we met deze soort snelst een gesloten kronendak
zullen kunnen creëren. De productie van eik was per hectare iets lager maar van dezelfde
grootteorde, en bekeken per boom bleek eik zelfs een hogere productie te hebben. Hierbij
moeten we wel rekening houden dat de eiken op het moment van de meting 1 jaar ouder
waren dan de andere soorten.
De productie van berk en populier was bedenkelijk lager dan van de andere twee soorten.
De sterfte van deze soorten was hoger dan van de essen. Anderzijds was ook de groei per
overlevende boom lager dan die van es en eik. Dit is opmerkelijk omdat deze twee soorten
pionierssoorten zijn en dat we dus een hogere groei zouden kunnen verwachten. Het terrein
is duidelijk minder geschikt voor deze soorten.

Magershoek
ton/ha 1.2
Houtbiomassa

1.0

Badbiomassa

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Es

Eik

Populier

Berk

Figuur 5.16 Biomassa hout en blad (kg/ha) per boomsoort op de proefdijk in Magershoek na het 2e groeiseizoen
(eind 2003, 3e groeiseizoen voor de eiken). Er werd rekening gehouden met de sterfte van elke
boomsoort

In de beplantingsproeven te Doel (Mertens & Lust, 1999) werden de bomen opgemeten na 7
jaar groei. Hieruit bleek dat vooral es en esdoorn geschikte soorten zijn voor een dergelijke
beplanting. Enkel de beplantingen met eik en boskers gaven minder goede resultaten. Abeel
groeide vrij goed maar vanwege een relatief hoge opname van Zn en Cd werd door de
auteurs aangeraden om deze soort niet te gebruiken voor de beplanting van dergelijke
terreinen tot verder onderzoek heeft uitgewezen of beplanting met deze soort inderdaad een
risico inhoudt. In Meigem (12 jaar oud) was de groei van es en esdoorn vrij hoog. Ook eik gaf
hier een zeer mooi resultaat.
Na 33 jaar groei bleek op het baggerstort in de Broekpolder es de soort te zijn met de
hoogste productie. De productie bij eik is hoger dan populier en esdoorn. Ook hier heeft de
lage productie van populier gedeeltelijk te maken met de hoge sterfte.
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Figuur 5.17 Es in Meigem (12 jaar oud)

Broekpolder
ton/ha 200
Houtbiomassa
150

Badbiomassa

100
50
0
Es

Eik

Populier

Esdoorn

Figuur 5.18 Geproduceerde bladbiomassa op het baggerstort in de Broekpolder na 33 jaar groei

(a)

(b)

Figuur 5.19 Esdoorns na 33 jaar in de Broekpolder (Rotterdam); (a): onderbegroeiing; (b): kronendak
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5.1.3. BESLUITEN
Boomgroei is op deze baggergronden dus zeker mogelijk, maar de soortenkeuze is zeer
belangrijk. Net als bij vroegere onderzoeken bleek op de dijk te Magershoek es de best
geschikte soort te zijn. Zowel het overlevingspercentage als de groei waren hoogst voor
deze soort. Ook wilg (beworteld plantsoen) gaf goede resultaten. Omwille van de opname
van Cd en Zn in de bladeren van wilg (zie Hoofdstuk 7) wordt deze soort echter afgeraden
op vervuild baggerslib. Eik geeft vrij goede resultaten en kan aangeraden worden om in
kleine blokken tussen de essen te planten. Deze soort zorgt echter voor een versnelde
verzuring van de bodem en kan daardoor best niet in te grote hoeveelheden gebruikt
worden.
Sleedoorn en liguster gaven goede resultaten en zijn geschikt om in de rand te planten. Vlier
bleek spontaan op de dijk voor te komen en is omwille van zijn snelle groei zeker een
aanrader.
Alle soorten hadden de eerste jaren na de aanplant last van een plantschok en vertoonden
de eerste twee à drie jaar weinig tot geen groei. De omstandigheden dienen voor de bomen
zo voordelig mogelijk te zijn zodat deze periode van slechte groei zo kort mogelijk gehouden
wordt. Voor concrete aanbevelingen voor de aanplant, zie verder in hoofdstuk 5.4.

5.2. Zout in de bodem
Het zoutgehalte van de bodem vertoonde een duidelijke en snelle daling in de bovenste
kruimelige laag. In de diepere lagen daalde het zoutgehalte niet zo snel. Vanaf het vierde
jaar na de aanleg van de heuvel was de conductiviteit op 30-45 cm diepte lager dan 100
mS/m. Dit liep gelijk met een sterke verbetering van de groei van de bomen en het
verdwijnen van de symptomen van zoutschade. Voor de aanleg van dijken is het belangrijk
om te weten dat het zout naar de lager gelegen gebieden spoelde en daar accumuleerde.
Dergelijke plaatsen waren minder geschikt voor boomgroei maar kunnen wel een rol spelen
in de ecologische ontwikkeling van de dijk.

Verhoogde zoutconcentraties in de bodem veroorzaken diverse negatieve effecten zoals
destabilisatie van de bodemstructuur, verslechtering van de hydraulische eigenschappen,
verhoogde gevoeligheid voor korstvorming, runoff en erosie en osmotische en ion specifieke
effecten op planten. Bijkomend worden nutritionele onevenwichten in de planten veroorzaakt,
gaande van tekorten aan bepaalde nutriënten tot verhoogde Na gehaltes in de plant.
Volgens Greger et al. (1995) heeft het zoutgehalte zelfs een invloed op de opname van Cd
door planten. Een hoger zoutgehalte in de bodem zou de opname van Cd kunnen verhogen.
Oplosbare zouten maken deel uit van de bodemoplossing maar zullen in het geval van
baggerslib uit brakke milieus in verhoogde concentraties aanwezig zijn. De belangrijkste
ionen in oplossing zijn Na+ , K+, Ca++, Mg++ en sulfaten, carbonaten, bicarbonaten en
chloriden.
Verhoogde zoutconcentraties veroorzaken groeiremmingen of sterfte en veroorzaken een
ernstig risico op vervuiling van het grondwater. Zout in de bodem verhoogt de osmotische
potentiaal van het bodemwater. Eén van de effecten hiervan is dat de planten meer energie
moeten opbrengen om water aan de bodem te onttrekken. De actuele mechanismen
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waardoor zout de groei vertraagt of de plantweefsels beschadigt, werden nog niet volledig
begrepen (Allen et al., 1994). Volgens deze auteurs is er nog een ander belangrijk proces
naast de verhoging van de osmotische potentiaal nl. de specifieke ion toxiciteit. Zoutionen
accumuleren in gevoelig weefsel en deze ionen onderbreken het metabolisme en
veranderen de ionverhoudingen en/of verhinderen opname van essentiële nutriënten. De
respons van planten op zout is meestal duidelijk en volgens bepaalde wetmatigheden. Er is
een duidelijke daling van de groei. De fotosynthetische bladoppervlakte verkleint,
veroorzaakt door bladrandnecrose (Munns, 2002; Kozlowski, 1997). De fotosynthetische
activiteit daalt en de stomatale geleidbaarheid en plant-water potentiaal verminderen. De
planten accumuleren zout in hun weefsels via transpiratie. Dit resulteert in sterfte, vooral van
de oudste bladeren. Sterfte van de plant treedt op wanneer bladsterfte hoger is dan de
aanmaak van jonge bladeren.
Als maat voor het zoutgehalte wordt de elektrische conductiviteit van een bodemoplossing
gemeten. De geleidbaarheid stijgt wanneer de concentratie aan elektrisch geladen deeltjes,
kationen en anionen, toeneemt. Het nadeel van conductiviteit is evenwel dat vergelijking
enkel mogelijk is tussen gronden met een overeenkomstige textuur en waterhuishouding. Bij
een zware kleibodem is een kleiner gedeelte van de totale vochtvoorraad beschikbaar voor
de planten dan bij een lichtere bodem.
Er werd geen literatuur gevonden voor de betreffende soorten maar voor Prunus salicina,
rapporteerden Catlin et al. (1993) een drempelwaarde voor zoutschade van 26 mS m-1. Op
linkeroever werd zoutschade vastgesteld in de vorm van bladrandnecrose bij es (bijna 80%)
en esdoorn (31%). Zoutschade is ook te meten door Na en Cl in het blad (Munns 2002).De
overleving werd door het zout echter niet significant beïnvloed. Wilg is zeer gevoelig voor
zoutstress.
Uitspoeling zal traag gebeuren gezien de trage migratie van water doorheen het kleiige
materiaal. De waarden die op de heuvel worden gemeten zijn vrij hoog in vergelijking met de
waarden gerapporteerd door Catlin et al. We kunnen dus aannemen dat de groei vertraagd
wordt door het zoutgehalte. De evolutie van het zoutgehalte op de heuvel werd dan ook in
detail opgevolgd.

5.2.1. METHODIEK
In 2001 werd het zoutgehalte van de bodem gemeten bij de drie staalnamecampagnes (zie
paragraaf 4.2). Om de verdere evolutie van het zoutgehalte te onderzoeken werden in de 6
verschillende ‘behandelingen’ (zie Figuur 5.20) een aantal vaste punten gekozen waar het
zoutgehalte op regelmatige tijdstippen werd gemeten. Op 28/5/2002 werden paaltjes uitgezet
voor de markering van de vaste staalnamepunten. De vaste punten werden bemonsterd op
13/06/2001, 25/09/2001, 27/02/2002, 31/05/2002, 11/06/2002, 03/07/2002, 07/08/2002,
30/08/2002, 18/09/2002, 04/10/2003, 09/09/2004 en 12/07/2005, telkens voor twee dieptes:
0-15 cm en 30-45 cm

86

Onderzoeksproject Landschapsdijken

Figuur 5.20 Positie van de vaste punten voor de opmeting van de tijdreeks van het zout- en vochtgehalte van
de bodem

Op 31 mei 2002 werd gemeten op 120 punten (waaronder de 24 vaste staalnamepunten).
Op 26/02/2003 werden tevens een aantal additionele punten bemonsterd waar interessante
waarnemingen werden gedaan:
•

Het groepje van drie wilgen van de aanplanting van 2001 die overleefden. Op
deze drie wilgen na waren alle andere wilgen van de aanplant in 2001 dood.
Het is vreemd dat de enige overlevende wilgen alle drie naast elkaar staan
zodat het de moeite loont om op deze plek verder onderzoek te doen. Hier
werden 3 stalen genomen.

•

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

•

Het MOS.

•

Het nulvlak

•

Het gemaaide deel op niveau 1

•

De aanplant van 2001 op niveau 1

Telkens werden op elk staalnamepunt met een grondboor twee bodemmonsters genomen,
op verschillende diepte (0-15 cm en 30-45 cm). Op 31/5/02 werd ook een staal genomen van
diepte 15-30 cm. Vooraf werd de oppervlakkige laag strooisel verwijderd. De stalen werden
gedroogd op 40°C tot constant gewicht, fijngemalen en gezeefd over een 2 mm zeef.
Op 4/10/03 werd op twee van de vaste punten, één op het eerste niveau (A5) en één op het
derde niveau (F1), een meer gedetailleerd profiel uitgegraven om de evolutie in de diepte te
analyseren. Dit gebeurde met de spade en op verschillende dieptes werd een bodemstaal
genomen.
De conductiviteit is een maat voor de zoutconcentratie van de bodem. Ter bepaling van de
conductiviteit werd aan 20 g droge bodem 100 ml gedestilleerd water toegevoegd. Na 1 u
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schudden wordt de oplossing gefiltreerd over een plooifilter. Op het filtraat werd dan de
conductiviteit (mS/m) gemeten met behulp van een conductiviteitsmeter, type LF 96.

5.2.2. RESULTATEN
Het zoutgehalte van de bodem zal dalen door uitspoeling van het regenwater. Figuur 5.21
geeft een globaal beeld van de daling van het zoutgehalte op het eerste niveau. In deze
figuur worden enkel de gegevens van het najaar weergegeven. Hieruit blijkt dat de daling
relatief traag gebeurt. Normale waardes in bossen liggen lager dan 18 mS/m. De
conductiviteit in de bovenste bodemlaag van het eerste niveau is ongeveer 20 mS/m en
benadert dus reeds de normale waarden. In de diepere laag (30-45 cm) gebeurt de
uitspoeling van het zout trager en was de conductiviteit nog ongeveer 85 mS/m. De
uitspoeling van het zout gaat nog verder maar verloopt wel trager de laatste jaren. Op het
30-jaar oude terrein de Broekpolder is de conductiviteit in de bovenste bodemlaag 17 mS/m
en in de diepere laag 19 mS/m.
Echte schade aan de plantengroei wordt maar verwacht bij waardes hoger dan 200 mS/m.
Toch werd schade vastgesteld onder de vorm van bladrandnecrose. Pas vanaf 2004
kwamen de bomen goed in groei en trad geen bladrandnecrose meer op, op een moment
dat conductiviteit op een diepte van 30-45 cm gedaald was tot 100 mS/m.

300
0-15 cm

EC (mS/m)

250

30-45 cm

200
150
100
50
0
2000
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2005

2006

Jaar
Figuur 5.21 Evolutie van de conductiviteit op het niveau 1 (gegevens van het najaar)

Figuur 5.22 toont de evolutie van het zoutgehalte op de verschillende niveau’s en plots. Er
konden geen significante verschillen worden aangetoond tussen de plots met bomen en
zonder bomen. Op alle niveaus gebeurde de uitspoeling in de bovenst 0-15 cm op
gelijkaardige wijze, rekening houdend met het feit dat de niveaus 2 en 3 pas een jaar later
werden aangelegd. In de diepere laag (30-45 cm diepte) gebeurde de daling van het
zoutgehalte op niveau 3 gelijkaardig of zelfs iets sneller dan op niveau 1. Op niveau 2
gebeurde de daling echter veel trager. Op dit niveau was er waarschijnlijk inspoeling van
zouten vanop het derde niveau.
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Figuur 5.22 Conductiviteit op de verschillende plots (enkel waardes na de zomer worden weergegeven)

In Figuur 5.23 wordt het profiel weergegeven van het zoutgehalte over de diepte zoals het
gemeten werd in oktober 2003 op 2 vaste punten. Op het eerste niveau was de conductiviteit
tot op een diepte van 30 cm ongeveer 50 mS/m, een gemiddelde waarde voor de punten op
dat niveau en op dat moment. Dieper dan 30 cm steeg de waarde tot bijna 200 mS/m, de
grens voor groeischade. Dit betekent dat enkel de bovenste 30 cm geschikt is voor
wortelgroei.
De bodemstructuur bleek weinig correlatie te vertonen met de conductiviteit. Dus ook uit de
compacte brokken was het zout uitgespoeld. Op het derde niveau was het zout nog veel
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minder uitgespoeld dan op het eerste niveau. De bodem hier was 1 jaar jonger dan op het
eerste niveau.
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Figuur 5.23 Profiel van het zoutgehalte gemeten in oktober 2003, samen met een beschrijving van de structuur
voor elke diepte

Het verloop van het zoutgehalte en de bodemstructuur hebben een duidelijke invloed op de
boomgroei. De bovenste bodemlaag (10 cm) had al vrij snel na de aanplanting een
kruimelige structuur en het zoutgehalte was al vrij snel gedaald tot aanvaardbare waardes.
De diepere lagen zien er anno 2005 nog steeds uit als bij het begin van de proef en bestaan
uit harde ondoorlatende blokken zonder structuur.
De eerste jaren na de aanplant was de ondergrond nog te zout en de wortels van de jonge
bomen en de kruidachtigen bleven waarschijnlijk vooral in de bovenste bodemlaag. De
bomen hadden weinig mogelijkheden om dieper te wortelen. In het voorjaar was er nog
weinig kruidgroei en werd een goede groei van de bomen geconstateerd. Later op het
seizoen viel de groei telkens stil en traden verdroging en bladrandnecrose op. Door de grote
concurrentie en de beperkte doorwortelbare diepte traden er snel vochttekorten op. Het
watergebrek werd versterkt door het sterk kleiige en zoute karakter van de bodem waardoor
het water minder beschikbaar is, maar ook door versnelde horizontale afvoer van regenwater
via de krimpscheuren. Vanaf 2004 was de zoutconcentratie in de diepere lagen lager dan
100 mS/m en was doorworteling via de krimpscheuren mogelijk. Op deze manier kon de
begroeiing een veel grotere hoeveelheid nutriënten en vocht aanspreken en bleek de groei
duidelijk beter te worden.
Een betere ontwatering en rijping van het slib kan zal voordeliger zijn voor de
boomgroei, omdat dan materiaal verkregen wordt met een betere structuur. Dit maakt dat
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de beginstructuur reeds beter geschikt is voor boomgroei maar ook dat de initiële
doorlaatbaarheid beter is en dat verdere uitspoeling van zout sneller zal gebeuren. Snellere
uitspoeling van zout heeft opnieuw een betere structuur tot gevolg.
Wanneer het probleem zich toch voordoet is boomgroei nog steeds mogelijk maar moet er
rekening mee gehouden worden dat de groei van de bomen traag zal verlopen. Bijgevolg zal
ook het eindbeeld later verkregen worden. Kroonsluiting treedt later op en het beeld van de
heuvel zal langer overheerst worden door de abundante kruidlaag. Verbetering van de
bodemstructuur kan door het toevoegen van calciumfosfaat. De Ca-ionen zullen de Na-ionen
op het kleicomplex verdringen met een verbeterde structuur en doorlaatbaarheid tot gevolg.
Hierbij moet echter ook rekening gehouden worden met het feit dat de pH zal verhogen en
dat ook dit een negatieve invloed zou kunnen hebben op de boomgroei.
Figuur 5.24 geeft de evolutie weer van het zoutgehalte op de vaste staalnamepunten
gedurende het jaar 2002. Het punt A1 is duidelijk een uitschieter. Dit punt is gelegen in de
verzakking waar er inspoeling is van hoger gelegen gedeeltes en waar er ook zeer weinig
uitspoeling is via het bodemprofiel. Bijgevolg neemt het zoutgehalte in de zomer sterk toe
door evapotranspiratie. Dit gedeelte van het terrein wordt nog steeds overgroeid door het
zoutminnende zulte.
In de zomermaanden was het zoutgehalte vrij variabel maar over het algemeen trad er een
lichte stijging op (Figuur 5.24). Deze stijging werd veroorzaakt door een hoge
evapotranspiratie en trage percolatie van het regenwater. In september werden de hoogste
waardes gemeten. Tijdens de wintermaanden daalde het zoutgehalte steeds door een
overschot aan neerslag en bijhorende percolatie. In de periode mei-juni werden de laagste
waarden gemeten.
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Figuur 5.24 Evolutie van het zoutgehalte op de vaste staalnamepunten gedurende het jaar 2002
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Tabel 5.6 geeft een overzicht van de meting van eind februari 2002. Niveau 1, blok A,
onbeplant had een vrij hoog gehalte door 1 uitschieter: het punt dat in de depressie ligt.
Omdat de oorzaak van de uitschieter duidelijk is en het punt weinig relevant voor de
vergelijking met andere delen van het terrein werd het punt verwijderd.
De waarden op niveau 2 zijn het hoogst. Dit is het ‘nieuwe slib’, opgehoogd in de zomer van
2001. Dit gedeelte ligt lager dan niveau 3 waardoor de zouten van dit niveau afspoelen naar
niveau 2. Ook op het MOS liggen de zoutwaarden vrij hoog.
Als we echter kijken naar het zoutgehalte in de diepere laag is er een belangrijke vaststelling.
De wilgenstekken die overleefden, de 3 overlevende wilgen van de aanplant van 2001 en de
aanplant van 2002 op de helling tussen het eerste en de hogere niveaus, staan op plaatsen
waar het zoutgehalte in de ondergrond merkelijk lager is dan op de andere plaatsen (15,6 en
37,7 mS/m). De stekken die op deze plaats gezet zijn hadden dus een merkelijk voordeel ten
opzichte van stekken die op meer zoutere plaatsen stonden. Dit is een aanwijzing dat het
zoutgehalte inderdaad mede verantwoordelijk is voor de hoge sterfte van de stekken. Ook
het vochtgehalte speelde hierin echter een belangrijke rol.
Tabel 5.6

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

Plaats
Niveau 0
Niveau 1, blok A, onbeplant
Niveau 1, blok B, beplant
Niveau 1, Blok G, gezaaid en gemaaid
Niveau 1, overlevende wilgen
niveau 1, beplant 2001, rechts blok
niveau 1, beplant 2001, links blok
Niveau 2, onbeplant
Niveau 2, beplant
Niveau 3, onbeplant
Niveau 3, beplant
MOS1
MOS2
rand, overlevende stekken

0-15 cm diepte
22.1 ± 1.9
20.7 ± 2.7
22.0 ± 1.3
21.1 ± 4.1
20.5 ± 1.0
21.8 ± 1.0
21.1 ± 1.4
83.6 ± 20.1
43.7 ± 19.7
37.4 ± 26.8
31.5 ± 14.8
31.5
45.4
19.3 ± 0.1

30-45 cm diepte
37.1 ± 5.8
71.0 ± 41.8
115.5 ± 46.7
147.8 ± 63.0
42.2 ± 15.6
112.2 ± 60.0
82.7 ± 48.7
197.9 ± 6.7
134.0 ± 42.0
143.0 ± 41.4
169.2 ± 20.9
122.7
141.1
37.7 ± 7.1

Verder moet ook nog vermeld worden dat zout kan uitspoelen naar de ondergrond en het
bodemwater. Daarom dient de locatie van de heuvel goed gekozen te worden of moeten er
maatregelen getroffen worden om uitspoeling van de zouten naar de ondergrond te
voorkomen.

5.2.3. BESLUITEN
De uitspoeling van zouten uit de bovenste kruimelige laag gebeurt vrij snel. In de diepere
lagen gebeurt de uitspoeling veel trager en daalde het zoutgehalte pas onder 100 mS/m na 3
jaar. In de eerste drie jaar is de doorwortelbare zone bijgevolg beperkt tot een 10-tal cm.
Hierdoor is er veel concurrentie tussen de begroeiing en gezien de eigenschappen van de
bovenste bodemlaag treedt er snel vochttekort op. Pas in het vierde jaar na de aanleg
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daalde het zoutgehalte op een diepte van 30-45 cm tot een relatief normaal niveau met als
gevolg dat de boomgroei vanaf dan zeer goed verliep.
Op de dijk blijkt dat zout vanop de hoger gelegen gebieden inspoelt in depressies of lager
gelegen niveaus. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de aanleg van de dijk. Op
deze plaatsen zal boomgroei de eerste jaren niet mogelijk zijn of trager verlopen. Deze
gebieden geven wel mogelijkheden voor de ecologische ontwikkeling van de dijk. Van bij het
ontwerp van de dijk moet er dus rekening gehouden worden met het reliëf want dit heeft
consequenties voor de beplanting en het beheer van de dijk.
Zowel voor de boomgroei als voor het risico op uitspoeling van de zouten naar de
ondergrond of de omgeving wordt er best gewerkt met goed ontwaterd slib waaruit de zouten
grotendeels uitgespoeld zijn. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen ook andere
maatregelen nodig zijn (zie hoofdstuk 4).

5.3. Andere randvoorwaarden
5.3.1. BODEMSTRUCTUUR
De term bodemstructuur omvat onder andere textuur, doorlaatbaarheid van de bodem,
aggregaatvorming, compactie en soortelijk gewicht. Structuur is een van de meest kwetsbare
eigenschappen die bijna volledig kan worden verstoord door grondopslag en gebruik van
machines bij de grondverplaatsing. De levende componenten, zoals wormen, bacteriën en
schimmels, die een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en onderhouden van de
structuur en vruchtbaarheid zouden als eersten lijden onder het proces van de
grondverplaatsing (Dobson & Moffat, 1993). Aardwormen bijvoorbeeld verbeteren de
structuur van de bodem. De lange, continue en tamelijk stabiele verticale kanalen die deze
vormen (bvb. Lumbricus terrestris), spelen een belangrijke rol bij het draineren en verluchten
van de bodem (King, 1988). Een te dichte grond verhindert diepgravende aardwormen
(Rushton, 1986b, in King, 1988).
Volgens Dobson & Moffat (1993) is compactie waarschijnlijk de meest kritieke factor die
boomgroei beïnvloedt en die moet vermeden worden overal waar mogelijk. Verdichte
bodems beperken de beworteling en de worteldiepte door zuurstoftekort en door de
penetratieweerstand die de wortels ondervinden. De wortelgroei wordt belemmerd vanaf een
bodemweerstand van 200N/cm² (De Vos & Huvenne, 1995). Bomen kunnen een bodem
verdragen met lage vruchtbaarheid, maar hun groei wordt sterk beperkt in gronden met
slechte structuur (Dobson & Moffat, 1993). Een goede structuur heeft een continu netwerk
van grove poriën en spleten dat noodzakelijk is voor de drainage van water, onbeperkte
luchtbeweging en ongehinderde wortelgroei (Reeve, 1991, in Dobson & Moffat, 1993). De
bodem moet tevens voldoende fijne poriën bezitten om water vast te houden (Reeve, 1991,
in Dobson & Moffat, 1993).
Wilson (Wilson, 1987) bespreekt de gevolgen van het gebruik van zware machines indien
terreinen, na grondwinning, opnieuw in gebruik worden genomen voor bebossing. Deze
machines oefenen een druk uit op de bodem van 2-3 kg/cm² en hebben een compactie van
15-20% tot gevolg (Downing, 1971 in Wilson, 1987). Zulke compactie is direct
verantwoordelijk voor de reductie van poriëngrootte, verluchting, capaciteit om water vast te
houden, gasuitwisseling en wortelpenetratie (Dobson & Moffat, 1993). Water opgeslagen in
de bodem wordt steviger vastgehouden door de hogere capillaire krachten aanwezig in de
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smallere poriën. Het gevolg is dat in de winter de site oververzadigd is aan water en dat in
een droge zomer watertekort optreedt (Davies, 1987; King, 1988; Dobson & Moffat, 1993).
Door wateroververzadiging wordt de gasdiffusie door de bodem verhinderd en zo de afbraak
van organisch materiaal, want hiervoor is zuurstof nodig. Hierdoor neemt anaërobisme toe
waardoor wortelgroei wordt verhinderd en de bomen worden blootgesteld aan droogte
(Davies, 1987).
Kleibodems zijn bijzonder gevoelig voor compactie, in het bijzonder wanneer deze nat zijn
(Kozlowski, 1986). In kleibodems met hoge massadichtheid groeien enkel wortels in
scheuren en oude wortelgangen (Foil & Ralston, 1967, in ). Zelfs eik en fijnspar, soorten die
het vermogen bezitten een bepaalde compactie te verdragen, wortelden uitsluitend in
scheuren en spleten. Dit wijst erop dat boomwortels niet in staat zijn te groeien in een sterk
gecompacteerde kleilaag tenzij er scheuren in voorkomen (Dobson & Moffat, 1993).
Compactie treedt vaak op indien machines over de grond rijden terwijl deze nat is. Natte
grond is zeer gevoelig voor compactie. Grondwerken moeten daarom gebeuren in droge
omstandigheden, namelijk in de periode van juni tot augustus. Tevens dient een abrupte
overgang van losse in vaste lagen vermeden te worden. Verder melden Dobson & Moffat
(Dobson & Moffat, 1993) dat fysische verbetering van compacte grond, in het bijzonder op
dieptes van meer dan 60 cm extreem moeilijk is. Daarom is het best de
aanbrengtechnieken te verbeteren om compactie te vermijden (Dobson & Moffat, 1993).
Een baggerslibheuvel zal nog gedurende een aantal jaar onderhevig zijn aan zettingen. De
duur van de zettingen is sterk afhankelijk van de eigenschappen van het slib en valt moeilijk
te voorspellen. Voor afdeklagen van vuilnisstortterreinen bleek dat de zettingsverschijnselen
het grootst zijn in de eerste 2-4 jaar en nog 10 jaar of meer kunnen voortduren, afhankelijk
van de dikte van de stortlaag en de graad van decompositie. Daardoor bleek een uitstel van
beplanten van 2 jaar of meer noodzakelijk voor sommige sites (Dobson & Moffat, 1993).
Zwarte els heeft een positief effect op bodemverdichting. Deze soort maakt de bodem losser
door de vorming van veel fijne wortels op een diepte van 0,7 tot 1,2 m. Peeters (Peeters,
1986) rapporteert een structuurverbetering door de aanplanting van bomen op zuiveringsslib.
Door wortelvorming wordt organisch materiaal in de bodem gebracht, worden aggregaten
gevormd en verbetert de doorlaatbaarheid van het bodemmateriaal.

Figuur 5.25 Voorbeeld van de slechte bodemstructuur bij de aanplant
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Î De bodemstructuur heeft een zeer belangrijke invloed op de boomgroei. Om een
goede structuur te verzekeren is het aangewezen dat het baggerslib voldoende is
uitgerijpt op het moment dat de heuvel wordt gemaakt of op het moment dat de
heuvel wordt aangeplant. De krimpscheuren kunnen een positieve invloed te hebben
op de boomgroei. Dit zijn de kanalen waarlangs de wortels kunnen gaan en de
doorworteling van de diepere lagen kan sneller gebeuren dan als er geen scheuren
zouden zijn.
Î Compactie is het meest belangrijke aandachtspunt. Door compactie kan de
boomgroei ernstig verstoord worden en de baggerslibbodem is uitermate gevoelig
voor compactie. Op het derde niveau was de bodem sterk gecompacteerd door de
machines die over dit gedeelte gereden hebben en omdat niveau 2 en 3 niet
gediepspit werden na de aanleg. De boomgroei was enorm veel slechter dan op de
andere niveaus (Figuur 5.13 en 5.14). Ook bij het onderzoek op de dijken op
linkeroever werd er significante invloed gevonden van de compactie op de
boomgroei. Het is bijgevolg uiterst belangrijk dat bij de aanleg van de dijk de
machines zo weinig mogelijk over de dijk rijden, en dat na de aanleg bv gediepspit
wordt om de compactie op te heffen. Door 1 a 2 jaar na de aanleg te wachten met
beplanten wordt schade door zettingen vermeden en zal de structuur al iets verbeterd
zijn en meer geschikt voor boomgroei.

5.3.2. VOCHT
Bomen hebben water nodig voor biochemische reacties en voor het transport van opgeloste
materialen. De fysische eigenschappen van de bodem en de grondwaterstand bepalen de
vochtvoorziening van de aanwezige vegetatie (Studiecommissie Waterbeheer, Natuur, Bos
en Landschap, 1987). De hoeveelheid organisch materiaal, de massadichtheid en de
verdeling van de deeltjesgrootte zijn bepalend voor de hoeveelheid vocht die de grond kan
vasthouden bij een diepe grondwaterstand.
Een aantal eigenschappen van de baggergronden zullen zorgen dat er vrij snel vochttekorten
kunnen optreden op deze bodems. Hoge zout- en kleigehaltes in de bodem maken dat water
minder beschikbaar is voor de planten. De losse en kruimelige oppervlaktelaag en de
krimpscheuren zorgen voor een snelle afvoer van het regenwater waardoor ook weer sneller
vochttekort zal optreden. Het hoge nutriëntengehalte dan weer zorgt voor een uitbundige
kruidgroei en bijgevolg hoge concurrentie voor vocht. Verder is er in kleigronden een lage
graad van laterale of verticale vochtbeweging. Indien water wordt onttrokken door wortels is
een waterdeficiet gelokaliseerd in de onmiddellijke nabijheid van de wortels.
Banden zand of ander permeabel materiaal laten snellere waterbewegingen toe.
Wateropname door bomen is sterk gelimiteerd tot spanningen van 1 MPa en houdt volledig
op bij een spanning van 1,5 MPa (Gregory, 1988 in ). Op een kleibodem kunnen de
boomwortels in dit geval geen vocht uit de bodem onttrekken. Tevens dient ervoor gewaakt
te worden dat plaatselijk geen ondiepe schijngrondwaterspiegels ontstaan in ingesloten
laagten. Zodra de beplanting enige hoogte heeft bereikt is de kans op windworp hier namelijk
zeer groot (Peeters, 1985).

Î Baggerdijken zijn zeer gevoelig voor droogte om diverse redenen. Bijgevolg is het
zeer belangrijk om te zorgen voor een goede structuur van de bodem (goed
ontwaterd materiaal gebruiken). Vooral in de beginfase is vocht een belangrijk
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probleem. Op termijn zullen de boomwortels de diepere bodemlagen bereiken. Het
bodemvochtgehalte op het terrein bleek zeer moeilijk te bepalen vanwege de
krimpscheuren.

5.3.3. PH
De pH is een maat voor de zuurtegraad van de bodem. Gilman et al. (Gilman et al., 1985)
raden aan gronden met een ongunstige pH, dwz lager dan 5.5 en hoger dan 7,
respectievelijk te bekalken of te verzuren tot gunstiger waarden worden bereikt. De pH en de
nutriëntenvoorziening zouden volgens deze auteurs elke 2 à 3 jaar moeten worden getest na
de planting.
Kalkchlorose treedt op als de pH(KCl) van de grond hoger is dan 6 à 7 (Van den Burg,
1986; Van den Burg & Peeters, 1977). Deze chlorose wordt veroorzaakt door ijzergebrek,
mangaangebrek of een combinatie van beiden. Loofhoutsoorten waarbij het verschijnsel op
kalkhoudende gronden kan optreden zijn o.a. Amerikaanse eik, moeraseik, zomereik,
wintereik, berk en beuk. Soorten als iep, es, esdoorn en els en populier daarentegen zijn er
weinig of niet gevoelig voor. Op de baggerslibheuvels op linkeroever trad kalkchlorose op bij
robinia (Robinia pseudoacacia).

Î Bij aanvang van het project was de pH op de heuvel 7,6 ± 0,1. Dit betekent dat de
pH inderdaad hoog is en dat tekorten aan bv mangaan zouden kunnen optreden. In
de praktijk bleek dat er behalve de eerste jaren weinig problemen waren. Hiervoor
moeten dan ook geen specifieke maatregelen genomen worden.

5.3.4. CONCURRENTIE DOOR KRUIDACHTIGEN
Concurrerende vegetatie kan een andere groeibeperkende factor zijn. Onderzoek wees uit
dat de overleving en groei van bomen wordt gereduceerd in de aanwezigheid van kruidgroei
(Dobson & Moffat, 1993). Uit een onderzoek van Van den Burg & Peeters (Van den Burg &
Peeters, 1977) bleek dat vooral Zomereik en Beuk werden beïnvloed door sterke
onkruidgroei. Enerzijds treedt er concurrentie voor voedingsstoffen (vooral stikstof) en water
op, anderzijds verbetert de groei dan weer door het luwte-effect van de onkruiden.
De concurrentie van kruidachtige vegetatie met de beplanting is vooral groot gedurende de
eerste jaren na de aanplant van de bomen (Insley, 1980). Belangrijk hierbij is dat de
topscheut vrij blijft, lage zijtakjes die tussen de kruiden geraken zijn niet zo belangrijk.
Volgens Gilman et al.(Gilman et al., 1985) kunnen de fysische bodemeigenschappen
verbeterd worden door eerst gras of een bodembedekker aan te brengen en enkele jaren te
wachten vooraleer bomen en struiken te planten. Witte klaver houdt bijvoorbeeld de
ontwikkeling van sterk concurrerende grassen en andere kruidachtigen, voldoende lang
tegen. Zodra de beplanting sluit, verdwijnt geleidelijk de klaver (Peeters, 1984).
Gras wordt beschouwd als geschikt om een betere structuur te creëren (Brook & Bates,
1960, in King, 1988(King, 1988)). De bodem is minder compact onder gras (Slowik, 1968, in
Atkinson, 1980(Atkinson, 1980)). Gras helpt de op een stort aangebrachte grond te
stabiliseren, vooral bij hellingen steiler dan 1: 10 (Binns & Fourt, 1980). Grassen als
zwenkgras (Festuca) zorgen voor een snelle bodembedekking, en hun dicht wortelsysteem
legt de bodem vast en verhoogt infiltratie (Wagner, 1986).
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Maaien is een natuurvriendelijkere en meestal goedkopere wijze dan een grondbewerking
(Aminal, 1993). Indien met kennis toegepast is het gebruik van herbiciden zeer efficiënt.
Omwille van milieuredenen dient het echter vermeden te worden. Om de hinder van de
concurrerende kruidvegetatie te reduceren kan het gebruik van voldoende groot plantsoen
(1,2-1,5 m) een gedeeltelijke remedie zijn. Op deze manier zal de topscheut vrij blijven.
Vooraleer overgegaan wordt tot kruidbeheer moet de rendabiliteit voor de gegeven
terreinomstandigheden bekeken worden. De kruidachtigen zorgen voor een vermindering
van de groei maar we moeten de kosten-baten afwegen om te weten of kruidbeheer nuttig
kan zijn (Smethurst 1993). Hiervoor was er volgens Smethurst in 1993 nog niet voldoende
informatie en waren de modellen nog te beperkt. Ondertussen is hierover nog niet veel meer
onderzoek gedaan. Op het terrein in Magershoek bv is gekozen voor een dichte plantafstand
om sterfte door concurrentie op te vangen. Bedekking zorgt voor een minder snelle
uitdroging van de grond. Concurrentie voor voedsel is op deze terreinen weinig waarschijnlijk
gezien de hoge nutriëntengehaltes van de bodem. Andere concurrentie (voor licht en vocht
en chemische concurrentie) is wel te verwachten. De kost en inspanningen voor het beheer
van onkruid lijken echter moeilijk te verantwoorden ten opzichte de nadelen, nl een licht
vertraagde groei.
De netto input van regenwater is kleiner in bedekte bodem omdat door evapotranspiratie een
gedeelte van het water verdampt. Het waterbergend vermogen van een bedekte bodem is
dan weer groter. Een bedekte bodem zal dus minder droogtestress geven wat belangrijk is
op de droogtegevoelige zware bodem.

Î Vermits bomen overlevende planten zijn en de meeste kruidachtigen 1 of 2 jarig,
kunnen de bomen veel dieper wortelen. Bij de kruidachtigen sterft het gehele
organisme af na 1 of 2 jaar. De wortels van bomen groeien elk jaar een stuk bij.
Bijgevolg kunnen bomen veel dieper wortelen dan de meeste kruidachtigen.
Aangezien de bodem over de volledige diepte zeer rijk is aan nutriënten en het vocht
uit de bovenste bodemlagen snel afgevoerd wordt, levert dit een duidelijk voordeel
op. Na een aantal jaar zal er nog weinig sprake meer zijn van concurrentie met de
kruidachtigen. Na kroonsluiting zal er een tekort aan licht ontstaan en zullen de
meeste kruidachtigen in aantal afnemen.
Î Onkruidbeheer kan via maaien. Maaien met de bosmaaier kostte in 2000 ongeveer €
2.6 per boom en per keer en met de maaibalk ongeveer € 0.9 (Samyn, 2000). Maaien
moet de eerste jaren minstens 2 keer per jaar gebeuren. Gezien het dichte
plantverband is maaien met de maaibalk op deze terreinen vrijwel onmogelijk. Ook
boomplaten zijn een optie. De kostprijs hiervan was in 2000 ongeveer € 1,7 per boom
aan materiaal en € 1,8 totale kost met arbeidsuren inbegrepen (Samyn, 2000). Voor
kleine beplantingen en gezien deze berekening 5 jaar geleden gebeurde zal dat iets
duurder uitvallen. Boomplaten zijn op deze terreinen dus de goedkoopste optie om
aan onkruidbeheer te doen. Gerekend met een prijs van € 2 per boomplaat (alles in)
voor baggerterreinen komen we op € 20.000/ha extra kost bovenop de kost voor de
beplanting.

5.3.4.1. Methodiek
Er werd onderzocht wat het effect was van boomplaten. Boomplaten zijn platen die rond de
boomstam op de grond gelegd worden en die de onkruidgroei onderdrukken. Voor deze
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proef werden 60 vierkante boomplaten van 70 bij 70 type Ecopla gebruikt. De platen
werden onder 30 essen en 30 berken van niveau 1 gelegd in april 2004. Op dat moment
werden de diameter aan de voet en de hoogte van de bomen gemeten, evenals de
diameter en de hoogte van 30 bomen in de directe omgeving. In augustus 2005, dus na
1,5 groeiseizoenen werden de diameters en de hoogte opnieuw opgemeten. Op dat
moment waren de boomplaten nog niet volledig vergaan.

5.3.4.2. Resultaten
De diameteraangroei van es was significant hoger wanneer boomplaten aanwezig waren
dan zonder boomplaten. Het verschil in diameter tussen de twee groepen was echter amper
2 mm, het verschil in hoogtegroei was een 7-tal cm. Bij berk kon geen verschil gevonden
worden in groei tussen de 2 behandelingen. De groei, zowel qua diameter als qua hoogte
was zelfs lager bij de boomplaten hoewel dit verschil ook hier zeer klein was (2 mm voor de
diameter en ongeveer 10 cm voor de hoogtegroei).
Dit betekent dat de eventuele effecten van boomplaten op deze terreinen dermate klein zijn,
of voor berk zelfs negatief zouden kunnen zijn, en dat dit dus zeker de kostprijs niet
verantwoordt.

5.3.5. AANPLANTING
Ook de wijze van aanplanting heeft een effect op het slagen en de groei van de aanplant.
Tijdstip, plantdichtheid en kwaliteit van het plantmateriaal spelen hierin een belangrijke rol.
Het planten gebeurt wanneer de planten in rust zijn, dus ongeveer tussen 1 november en 31
maart (Aminal, 1993). Belangrijk zijn de weersomstandigheden op het moment van de
planting. Bewolking, mist en motregen vormen ideale plantomstandigheden. Blakende zon
en gure oostenwind zijn zeer negatief. In doornatte grond wordt ook best niet geplant
(Aminal, 1993).
Op kleigrond wordt steeds een kuil gegraven, daar een gleuf anders in droge omstandigheden heropend wordt en de wortels blootgesteld worden (Dobson & Moffat, 1993). Bij het
planten in kuilen, moeten de kuilen bij voorkeur ongeveer tweemaal zo breed zijn als de
diameter van de wortelmassa en tot 15 cm dieper dan de diepst reikende wortel (Gilman et
al., 1985). Er moet geplant worden zodanig dat de wortelhals gelijk komt met het
grondoppervlak. De boompjes moeten zo recht mogelijk worden geplant en de aarde moet
fijnkruimelig tussen de wortels worden aangebracht (Aminal, 1993). Daarna wordt de aarde
rond de wortels aangedrukt met de voet om een goede verankering te voorzien (Aminal,
1993; Dobson & Moffat, 1993).
De plantdichtheid heeft een effect op de worteldiepte. Atkinson (Atkinson, 1980) vond dat
bij een wijdere plantafstand de wortelstelsels voornamelijk uit horizontale wortels en relatief
weinig verticale zinkers bestaan. Bij een vrij dichte beplanting is 25% van het totale
wortelgewicht aanwezig beneden 50 cm diepte, vergeleken met 15% bij wijdere afstanden.
Op alle dieptes stijgt de worteldichtheid als de afstanden dalen. Bovendien maken bomen bij
grote dichtheid reeds op jonge leeftijd meer gebruik van de ondergrond. De wortelactiviteit,
aangegeven door waterabsorptie, treedt op bij relatief grotere dieptes bij dichte plantingen,
en de bodemvochtdeficieten waren op alle dieptes veel hoger. Met het oog op bescherming
van het grondwater zal een dichte beplanting meer aan te wijzen zijn. Te grote plantafstand
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De plantafstand wordt beïnvloed door een aantal factoren maar een normale afstand is 2 m.
Bijgevolg worden er 2500 planten per ha aangebracht. Op storten daarentegen waar de
overlevingskansen en groei relatief gering zijn, is een kleinere plantafstand wenselijk
(Dobson & Moffat, 1993).
Op aan wind blootgestelde terreinen gaat de voorkeur naar kleinere, maar stevige planten,
terwijl grotere planten kunnen gebruikt worden op sites die minder onderhevig zijn aan sterke
winden (Dobson & Moffat, 1993). Ook uit studies van onder andere Gilman et al. (1979, in
Wagner, 1986) en het Department of the environment (Department of the environment,
1986) bleek dat de slagingskans groter wordt indien klein plantsoen wordt aangewend.
Bosplantsoen kleiner dan 1 m groeit op afgedekte storten beter dan plantsoen groter dan 2
m, ongeacht de soort. Een kleine boom kan zijn wortelstelsel beter aanpassen aan zijn
groeimilieu (Gilman et al., 1985).
In het algemeen wordt, afhankelijk van de soort, aan twee- á driejarige planten de voorkeur
gegeven boven ouder plantmateriaal (Peeters, 1981; Gilman et al., 1985). Planten ouder dan
2-3 jaar worden niet aangeraden.
In sommige gevallen kan het interessant zijn groter bosplantsoen te gebruiken, bijvoorbeeld
1,2-1,5 m hoog:
•

Bij een weelderige kruidvegetatie

•

Wanneer wildschade te vrezen is - individuele wildbescherming moet kunnen
aangebracht worden

•

Bij het vervangen van afgestorven boompjes (inboeten) in een recente beplanting

Uit het oogpunt van verzorgingskosten en slagingskans is het aan te bevelen geen
intensieve menging toe te passen. De voorkeur wordt gegeven aan een groepsgewijze
menging boven een individuele (Peeters, 1981, Gilman et al., 1985). Binnen de grotere
beplantingseenheden dient het sortiment eenvoudig te zijn met een voorkeur voor grote
groepen of vakken van één soort; bij opgaande beplantingen dienen de vakken minimaal
ongeveer 15 x 15 á 20 x 20 m te zijn. Rijgewijze menging leidt meestal tot mislukking,
doordat een van beide aan elkaar grenzende soorten of achterblijft of de andere soort te
zwaar beconcurreert
Om een blijvende struikenetage te verkrijgen, moeten schaduwverdragende struiken met
lichtdoorlatende bomen worden gecombineerd. Onder beuk bijvoorbeeld is een
struikenetage niet mogelijk (Peeters, 1984). Als men wil dat de struiken een
bosrandvegetatie of mantel vormen, dan moet men ze in een strook aanplanten langs het
bos (Aminal, 1993).

Î De aanplant dient met de nodige zorg te gebeuren. Aanplanten dient te gebeuren
tussen 1 november en 31 maart, bij voorkeur in het najaar zodat de wortels zich beter
kunnen vestigen. Een plantverband van 1 x 1 m lijkt aangewezen. Op die manier
wordt sneller kroonsluiting bekomen zodat onkruidgroei minder kans krijgt. Anderzijds
zullen de wortels dieper groeien dan bij minder dichte plantverbanden waardoor er
minder uitspoeling van polluenten zal voorkomen. Zie verder ook Hoofdstuk 5.4
“Concrete aanbevelingen voor aanplanting”.
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5.4. Concrete aanbevelingen voor aanplanting van een baggerdijk
Zowel voor wat betreft de onkruidbeheersing als voor de visuele beleving van de
baggerdijken is het van belang dat zich zo snel mogelijk een gesloten bladerdak vormt op de
dijk. Onderstaande aanbevelingen zullen een snelle sluiting van het bladerdak bevorderen.
In paragraaf 5.4 wordt een voorbeeld van een aanplantingsplan getoond.

5.4.1. SOORTENKEUZE
Hoofdboomsoort
Gewone es (Fraxinus excelsior) is de meest geschikte soort omwille van de relatief snelle
groei en geen metaalaccumulatie in de bladeren. Deze soort wordt best als hoofdsoort
aangeplant. Andere soorten die in het verleden een snelle kroonsluiting vertoonden op
baggerdijken zijn esdoorn (Acer pseudoplatanus) en robinia (Robinia pseudoacacia).
Esdoorn is een soort die ook in aanmerking komt om als hoofdboomsoort aangeplant te
worden. Robinia is een exoot en is daarom vanuit ecologische overwegingen niet geschikt.
Om de risico’s enigszins te spreiden is het meer aan te bevelen om voor 2
hoofdboomsoorten te kiezen in plaats van 1. Op deze manier worden de effecten van
eventuele schade door bv ziektes verminderd. Es en esdoorn kunnen in grote blokken
aangeplant worden of in intense menging.
Soorten die zeker niet in aanmerking komen zijn populieren- en wilgensoorten (inclusief
abeel). Deze soorten nemen Cd en Zn op in hun bladeren en kunnen een risico vormen voor
het ecosysteem.

Nevensoorten
Eik is een geschikte boomsoort die trager zal groeien maar ook langer zal overleven dan de
essen en esdoorns. Deze soort kan tussen de essen geplant worden in enkele blokken, liefst
aan de rand. De blokken dienen minstens 15 op 15 m te zijn om te hoge lichtconcurrentie
door de hoofdboomsoorten te voorkomen.
Struiksoorten
Struiken worden bij voorkeur aan de rand geplant. Op deze manier profiteren ze van de
betere lichtcondities die hier heersen. Anderzijds zijn de randen door de betere lichtcondities
ook gevoeliger voor groei van distels en brandnetels. Aangezien de randen in het zicht van
het publiek liggen is het belangrijk dat deze er aantrekkelijk uitzien. Door langs de randen
struiken aan te planten wordt een aantrekkelijk uitzicht gecreëerd. Ook ecologisch is een
struikengordel zeer interessant: het biedt nest- en schuilgelegenheid aan vogelsoorten uit de
grasmus, winterkoning- en puttergroep, ’s winters zijn de bessenrijke gordels uitgelezen
foerageergebied voor vele vogelsoorten en goed ontwikkelde struwelen zijn zeer insectenrijk.
De meest natuurlijke struwelen op basen- en kleirijke gronden zijn struwelen van sleedoorn
en éénstijlige meidoorn. Sleedoorn gaf goede resultaten, meidoorn bleek minder geschikt.
Andere struiksoorten die goed groeien en in de struwelen kunnen geplant worden zijn
liguster, Vlier en Gelderse roos. Struiken worden best in groepen van 1 soort aangeplant,
eventueel sporadisch afgewisseld met kleinere groepjes andere soorten of afgewisseld met
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individuele mengingen. Vooral zuiderhellingen zijn geschikt voor de aanleg van
doornstruwelen.

5.4.2. PLANTVERBAND
Als plantafstand voor de bomen wordt op deze terreinen gekozen voor 1 x 1 m. Dit is een
dicht verband maar op deze manier wordt een snelle kroonsluiting bekomen wat zowel
visueel interessant is als wat betreft onderdrukking van onkruiden. De bodem is zeer rijk aan
nutriënten en de wortels gaan vooral in de diepte wortelen via de krimpscheuren waardoor
onderlinge concurrentie pas na enige tijd een rol zal beginnen te spelen.
Voor de struiken werd een plantverband van 2 x 2 m gekozen. Deze afstand laat ruimte voor
spontane ontwikkeling en voor de natuurlijke vorm van de struiken. Een dichter plantverband
resulteert in een haag.

5.4.3. PLANTTIJDSTIP
Planten in het najaar geeft betere resultaten omdat de fijne wortelgroei in de winter langzaam
verder kan gaan. In het voorjaar is er dan knopactiviteit en lopen de loofbladeren uit. De
hoge verdamping in de periode april/mei wordt gecompenseerd door wortelopname en het
uitlopen van de scheuten wordt minder gelimiteerd door vochtgebrek. Plant je een loofboom
in maart, dan is de eerste activiteit een knopactiviteit. Bij het uitlopen wordt de plant echter
sterk geremd door het gebrek aan wortels. Hoe sneller de planten aanslaan, hoe beter de
groei en hoe sneller de kroonsluiting. Gezien de slechte omstandigheden is dit op deze
terreinen zeker aan te raden.

5.4.4. BODEMSTRUCTUUR
De bodemstructuur is zeer belangrijk voor de aanplant. Het baggerslib is best zo goed
mogelijk ontwaterd om de plantschok zo klein en zo kort mogelijk te houden. Ook compactie,
door bv met machines over de dijk te rijden, dient ten allen prijzen vermeden te worden.
Diepspitten voor het planten lijkt een aangewezen maatregel om de ontzilting te versnellen
en de kruimelstructuur te verbeteren.

5.4.5. HELLINGEN
Indien de hellingen uit zand bestaan is het best dat dit zand zo schraal mogelijk is en kan
geopteerd worden voor beheer als grasland in plaats van bebossing. Indien de hellingen ook
uit baggerslib bestaan zal de beplanting (soortensamenstelling en plantafstand) gelijkaardig
zijn aan de beplanting van het topvlak: hoofdboomsoorten met langs de rand een
struikengordel. Zuiderhellingen zijn zeer geschikt voor de ontwikkeling van doornstruwelen.
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5.4.6. CONCURRENTIE VAN KRUIDGROEI
Onkruid heeft waarschijnlijk vooral de eerste jaren na de aanplanting een invloed op de
boomgroei vanwege vochtconcurrentie. De kosten van onkruidbeheer wegen echter
waarschijnlijk niet op tegen de baten.

5.4.7. GRACHTEN
De salimat is een goede optie om de oevers van een omliggende gracht te beplanten. De
Salimat ligt best met haar voeten in het water en moet zo veel mogelijk contact maken met
de bodem. Best wordt er grond over uitgestrooid zodat goed contact verzekerd is. Na een 2tal jaar wordt reeds een dichte vegetatie bekomen. Omdat de wilgen Cd en Zn kunnen
opnemen en omdat in de gracht of langs de gracht eventueel zware metalen kunnen
aanwezig zijn (via afspoeling van de heuvel bv), is rietaanplant een goed alternatief. Riet
zorgt ook voor een snelle dichte vegetatie en accumuleert geen metalen.

5.4.8. VOORBEELD VAN EEN AANPLANTINGSPLAN
In onderstaande figuur (Figuur 5.26) wordt een voorbeeld gegeven van een mogelijk
beplantingsplan voor een baggerdijk. Hoofdboomsoorten zijn es en esdoorn, hiertussen
worden blokken eik geplant. De eiken worden langs de randen geplant omdat ze op die
manier minder verstikt zullen worden door de sneller groeiende essen en esdoorns. De
randbeplanting is 3 m breed maar kan eventueel breder genomen worden. Eventueel kan er
ook een strook gelaten worden tussen de struiken en de bomen omdat zo de struiken minder
concurrentie zullen ondervinden van de bomen. In dit beplantingsplan werd gekozen voor
vlier als hoofdstruiksoort omdat deze soort een snelle groei heeft. Eventueel kan voor
sleedoorn als hoofdsoort gekozen worden. Deze soort gaf in alle onderzoeken een goed
resultaat en is ook ecologisch de meest aangewezen soort op deze bodems.
Een dergelijk beplantingsplan dient aangepast te worden aan de lokale situatie en de lokale
noden en vereisten en ook naargelang het einddoel van de dijk.
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Figuur 5.26 Voorbeeld van een mogelijk beplantingsplan voor het topvlak van een dijk met topvlak 50 m x 100 m
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HOOFDSTUK 6. ECOLOGISCHE POTENTIES VOOR
BAGGERDIJKEN

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moet 5% van de oppervlakte binnen alle
Vlaamse Zeehavengebieden voorzien worden als natuurlijke infrastructuur. De Haven van
Antwerpen concretiseerde deze doelstelling via het charter “De Antwerpse Haven
natuurlijker” dat werd afgesloten met Natuurpunt vzw (zie bv. Quick en Versweyveld, 2002).
Doelstelling is om 5% van het havengebied in te richten als semi-permanente of permanente
ecologische infrastructuur. In hoofdstuk 1 werd reeds aangehaald dat baggerdijken in theorie
in aanmerking komen voor integratie in de permanente ecologische infrastructuur van de
haven. Randvoorwaarde hierbij is dat de dijken ook effectief een ecologische meerwaarde
kunnen hebben voor het havengebied, hetzij door hun intrinsieke waarde, hetzij als
verbindingselementen tussen andere waardevolle zones.
In essentie zijn baggerdijken opslagplaatsen voor baggerslib, al dan niet omzoomd door een
ringdijk. Veel van de landschapsverstorende aspecten die Mann et al. (1975) aanhaalden
voor klassieke stortplaatsen, zijn dan ook van toepassing voor baggerdijken en zorgen
ervoor dat de aanvaarding door de publieke opinie vaak gering is: het onnatuurlijke
voorkomen van het gestorte materiaal en de ringdijken, het contrast met het omgevende
landschap, de grote oppervlakte die wordt ingenomen (ook al is die bij een baggerdijk veel
kleiner dan bij een traditionele stortplaats) en de eventuele interferentie met bestaande
landgebruikvormen. De opwaardering van dergelijke gebieden is dan ook noodzakelijk om ze
publiek aanvaardbaar te maken. Eén van de meest gebruikelijke instrumenten daarbij is
bebossing (bv. De Vos, 1994; Vandecasteele & De Vos, 2002; Luyssaert et al., 2001).
In tegenstelling tot bebossing worden het bewust spontaan laten ontwikkelen van de
vegetatie of andere natuurgerichte beheersmaatregelen zoals maaien en afvoeren zelden
overwogen. Een belangrijke overweging daarbij is ongetwijfeld dat spontaan ontwikkelende
gebieden er “verwaarloosd” uitzien en niet stroken met de heersende park- en tuinesthetiek
(Harrison & Davies, 2002). Nochtans wordt het belang van spontane ontwikkeling bij het
herstel van antropogeen verstoorde habitats meer en meer erkend (e.g. Rebele, 1992; Box,
1996; Jochimsen, 1996; Prach et al., 2001, Prach & Pyšek, 2001). Alleen soorten die
aangepast zijn aan de heersende abiotische condities zullen zich op die manier vestigen. Er
zijn talloze voorbeelden van dure inrichtingsprojecten die mislukten omdat soorten worden
geïntroduceerd die niet aangepast zijn aan het substraat of omdat ze op het verkeerde
moment in de successie worden aangeplant.
In dit hoofdstuk wordt nagegaan of spontane ontwikkeling een waardevol alternatief kan
bieden voor bebossing als beheersmaatregel voor baggerdijken. Ook de mogelijkheid om de
ecologische potentie te verhogen via maaibeheer, al dan niet voorafgegaan door inzaaien,
wordt geëvalueerd. Twee vragen staan hierbij centraal: (1) welke soorten koloniseren het
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substraat en hoe ontwikkelen de plantengemeenschappen zich in de daaropvolgende jaren;
(2) welke abiotische factoren sturen deze evolutie? Hoewel faunistische evolutie geen deel
uitmaakte van de onderzoeksopdracht wordt er in dit hoofdstuk toch ook kort op ingegaan
(paragraaf 6.2). De resultaten van de proefdijk te Magershoek worden getoetst aan de
ontwikkelingen op een aantal oudere referentieterreinen langs de Schelde en de Leie. Op
basis hiervan worden natuurstreefbeelden opgesteld voor baggerdijken (paragraaf 6.3).
Naast de ecologisch en esthetische waarde van een baggerdijk vormen ecotoxicologische
risicobeheersing en het optimaliseren van de bufferfunctie noodzakelijke randvoorwaarden.
In hoofdstukken 7 en 8 zal dieper ingegaan worden op deze aspecten.

6.1. Spontane vegetatieontwikkeling en invloed van beheer
te Magershoek1
6.1.1. METHODIEK
6.1.1.1. Experimentele opzet
De gemiddelde hoogte van de dijk te Magershoek bedraagt 8 m boven het maaiveld, maar
het is belangrijk te wijzen op de hoogtegradiënt, variërend van 9.2 m in het noorden tot 6.5 m
in het zuiden van de dijk. De gemiddelde hellingsgraad bedraagt ongeveer 3 %. In het zuiden
bevindt zich een depressie die onder water komt te staan in de winter en het vroege
voorjaar. Deze depressie heeft een belangrijke invloed op de resultaten van de
vegetatieanalyses en wordt verder in de tekst aangeduid als de ‘zuidelijke depressie’.
Parallel met de hoogtegradiënt werden vijf aanpalende zones van 20 x 50 m onderworpen
aan vier verschillende behandelingen: (1) nulbeheer (twee stroken), (2) maaien, (3) inzaaien
met grasmengsel en maaien, en (4) inzaaien met gras- en kruidenmengsel en maaien. De
locatie van de spontaan ontwikkelende en ingezaaide delen van de dijk staat beschreven in
hoofdstuk 2 (zie ook figuur 6.1). In elk van deze zones werden 5 permanente kwadraten
aangelegd van 5 x 5 meter met een tussenafstand van 5 m (figuur 6.2). De opnames
gebeurden volgens de Braun-Blanquetmethode met de schaal van Barkman et al. (1964). De
eerste opnames dateren van begin augustus 2001. Herhalingen gebeurden half juni en half
september van 2002, 2003 en 2004. De kwadraten in de oostelijke spontane strook werden
niet opgenomen in juni 2002 en september 2003. Daarnaast werden ook nog losse opnames
gemaakt op de dijk. De resultaten van de losse opnames worden meegegeven in bijlage 11,
maar ze werden niet gebruikt bij de ordinaties.
Bemerk dat de kwadraten eigenlijk pseudo-replica’s zijn (Hurlbert, 1984), wat betekent dat de
waargenomen verschillen louter indicatief zijn en niet formeel kunnen afgeleid worden uit
statistische hypotheses. Het was praktisch gezien niet haalbaar om een random design te
gebruiken wegens de noodzakelijke toegankelijkheid voor maaiapparatuur. Er waren ook
vertragingen en wijzigingen in de bouwplannen tijdens de beginfase van het project. Daarom
moest op bepaalde plaatsen eerder gestart worden met de vegetatieopnames om de
pionierssituatie goed te kunnen beschrijven.
1

Dit deel werd in aangepaste vorm gepubliceerd: Piesschaert, F., Mertens, J., Huybrechts, W. & P. De Rache.
2005. Early vegetation succession and management options on a brackish sediment dike. Ecological
Engineering. In press.
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Figuur 6.1

Locatie van de verschillende beheerszones en de PQ’s op de testsite te Magershoek

Figuur 6.2

Zicht op twee van de permanente kwadraten in 2002: links een door Spiesmelde gedomineerde
vegetatie in de zuidelijke depressie, rechts een door verschillende grassen gedomineerd kwadraat
in het ingezaaide deel.

De algemene bodemkenmerken van de dijk worden beschreven in hoofdstuk 3. Half maart
2005 werden echter nog bijkomende bodemstalen genomen in alle permanente kwadraten
(mengstaal van 4 kernen met de gutsboor uit de bovenste 20 cm). De stalen werden
geanalyseerd op granulometrie, pH-KCl, % C, P, K, Mg, Ca, Na en Kjehldahl-N op het labo
van de Bodemkundige Dienst van België.
Bij het samenstellen van de niet-commerciële zaaimengsels werden alleen soorten gebruikt
die van nature op zwaardere kleigronden voorkomen, die een zeker zouttolerantie vertonen
en/of die een aangenaam bloeiaspect hebben. De soortensamenstelling wordt weergegeven
in tabel 6.1. De nadruk ligt op soorten uit de glanshavergemeenschap (Arrhenatherion
elatioris), die we als streefgemeenschap voor nutriëntrijke kleidijken beschouwden (zie
paragraaf 6.4). Het substraat werd eerst geploegd en gerijfd en daarna met de hand
ingezaaid (begin mei 2001). Het inzaaien werd gevolgd door een lange droogteperiode, wat
mogelijk een negatieve impact gehad heeft op de vestiging van bepaalde soorten. Plots die
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met een grasmengsel werden ingezaaid worden verder aangeduid als G-plots, de kruidengrassen plots als H-plots.
Het maaien gebeurde één keer in 2001 en 2002 (telkens in de late zomer) en twee keer in
2003 en 2004 (vroege en late zomer) met een tractor met maaibalk (Figuur 6.3). Het maaisel
werd onmiddellijk afgevoerd.

Figuur 6.3

Maaien van de proefvlakken met de cirkelmaaier. Rechts een overzicht van de proefdijk in
november 2001; het gemaaide deel is centraal duidelijk herkenbaar

Tabel 6.1

Samenstelling van de gebruikte zaadmengsels (in gewichtsprocent) en een overzicht van de

presentie en karakteristieke bedekking van de ingezaaide soorten bij de opeenvolgende opnames.
Presentieklassen komen overeen met het aantal ingezaaide plots waar de soort werd teruggevonden (dus
maximaal 5). De klassen voor de karakteristieke bedekking staan in superscript (geen symbool<5; +≤10; I≤20;
II≤40; III≤60; H=herfst, Z=zomer).

GRASSEN (100%)
Agrostis stolonifera
Agrostis capillaris
Festuca rubra
Festuca pratensis
Poa pratensis
Cynosurus cristatus
Arrhenatherum elatius
Puccinellia distans
GRASSEN/KRUIDEN
Agrostis stolonifera
Agrostis capillaris
Festuca rubra
Festuca pratensis
Cynosurus cristatus
Poa pratensis
Trisetum flavescens
Arrhenatherum elatius
Leucanthemum
Anthriscus sylvestris
Daucus carota

20%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
16,25%
11,25%
11,25%
11,25%
11,25%
6,25%
6,25%
6,25%
3%
1%
1%

H2001 Z2002 H2002 Z2003 H2003 Z2004 H2004
II
VII
VII
VII
IVII
IIII
IIIII
.
.
.
.
.
.
.
III
III
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IV
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V
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Heracleum
Pastinaca sativa
Centaurea jacea
Tragopogon pratensis
Hypochaeris radicata
Cichorium intybus
Leontodon autumnalis
Achillea millefolium
Tanacetum vulgare
Potentilla anserina

1%
2%
3%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
2%

.
.
.
.
.
IV
.
.
.
.
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6.1.1.2. Gegevensverwerking
De ordinaties van de vegetatieopnames gebeurden met Canoco
getransformeerde soortbedekkingspercentages. Deze transformatie is
omzetting van de bedekkingsschaal in een ordinale schaal, waardoor
dominante soorten op de ordinatieresultaten beperkt wordt (Lepš &
gegevensmatrix omvat 160 opnames en 126 soorten.

4.5 op logaritmisch
vergelijkbaar met de
de invloed van sterk
Šmilauer, 2003). De

DCA (Detrended Correspondence Analysis) werd uitgevoerd met standaardinstellingen
(detrending met 26 segmenten, non-linear rescaling). DCA is een indirecte ordinatiemethode
waarbij de assen berekend worden op basis van de soortgegevens alleen;
omgevingsvariabelen worden niet bij de berekeningen gebruikt (Lepš & Šmilauer, 2003),
maar kunnen achteraf wel in de ordinatieruimte geprojecteerd worden om de interpretatie
van de assen te vergemakkelijken (supplementaire variabelen). Er werd geopteerd voor het
gebruik van unimodale responsmodellen, maar de lengte van de eerste gradiënt bedraagt
ongeveer 3.5, wat betekent dat ook lineaire responsmodellen geschikt zijn.
De volgende categorische gegevens werden gebruikt als supplementaire data voor de
indirecte ordinaties of als omgevingsdata voor de directe ordinaties (gecodeerd als dummyvariabelen): beheer (maaien, zaaien G, zaaien H of spontaan), jaar van opname (20012004), topografie (niveau 1-5) en seizoen (zomer of herfst). Net na de aanleg van de dijk
werden gedetailleerde topografische metingen uitgevoerd. Toch werd topografie niet als
continue variabele ingegeven omwille van de grote zettingsverschijnselen die nadien nog
optraden. De textuurgegevens daterend van de staalname van maart 2005 werden als
continue variabele gebruikt. De andere chemische parameters van die staalname werden
niet gebruikt in de totale ordinaties omdat ze variabel zijn in de tijd. In een aparte ordinatie
van de stalen van het laatste opnamejaar werden ze wel gebruikt.
De ordinatie-assen werden verder ecologisch geïnterpreteerd door het berekenen van de
Spearman rank order correlaties tussen de ordinatie-scores van de stalen en de gewogen
Ellenberg Indicatorwaarden (EIW) van de stalen voor saliniteit (S), zuurgraad (R), stikstof (N)
en vochtgehalte (M). Het bedekkingspercentage is daarbij gebruikt als wegingsfactor
(gewogen EIW = ΣEIW*bedekkingspercentage/Σbedekkingspercentage). EIW geven de
ecologische voorkeur weer van een plantensoort op een ordinale schaal (1 tot 9 voor S, R en
N en 1-12 voor M; Ellenberg et al., 1992) en mogen dus niet geïnterpreteerd worden in
termen van een specifieke meeteenheid. Verschillende studies hebben het nut van EIW voor

108

Onderzoeksproject Landschapsdijken

de interpretatie van ordinatie-assen aangetoond (bv. ter Braak & Wiertz, 1994; Lameire et
al., 2000; Ejrnaes et al., 2003). Ontbrekende EIW en indifferente soorten (door Ellenberg et
al. met een X aangegeven) werden niet in rekening gebracht.
De clusters in de ordinatiediagrammen werden afgebakend via een TWINSPAN analyse
(Two Way Indicator Species Analysis). TWINSPAN is een divisieve classificatie-methode die
eerst de stalen indeelt en dan de soorten gebaseerd op de staal-indeling (Hill, 1979). Om
ook de kwantitatieve informatie die in de vegetatiegegevens zit in rekening te kunnen
brengen maakt TWINSPAN gebruik van het concept van de pseudo-soorten. Een soort wordt
onderverdeeld in pseudo-soorten als de bedekking de zogenaamde cut-levels voor die
pseudo-soort overschrijdt. De standaard cut-levels werden gebruikt in de analyse (0, 2, 5, 10
en 20%). De methode wordt meer in detail uitgelegd door Hill (1979) en Lepš en Šmilauer
(2003).
Epilobium tetragonum, E. ciliatum en E. spec. konden niet altijd met zekerheid
geïdentificeerd worden en worden als één taxon E. spec. behandeld. Juncus bufonius en J.
ambiguus werden samengevoegd tot J. bufonius. De taxonomische nomenclatuur volgt
Lambinon et al. (1998).
Om het effect van de seizoenaliteit te elimineren werd ook een partiële ordinatie uitgevoerd
met ‘seizoen’ als covariabele. Het effect op de ordinatieresultaten was klein maar de
TWINSPAN-groepen kwamen wel duidelijker gescheiden in het ordinatiediagram naar voren.
De verdere bespreking betreft dan ook deze partiële DCA. De resultaten van de directe
ordinatie (CCA) waren quasi identiek aan die van de DCA, behalve dat de stalen van de
pioniersvegetatie nog duidelijker afgescheiden lagen van de rest. Op de CCA-resultaten
wordt dan ook niet verder ingegaan.
De syntaxonomische identificatie van de opnames gebeurde met het programma ASSOCIA
(van Tongeren, 1998). Op basis van de weirdness en incompleteness indices werd de meest
geschikte syntaxonomische eenheid weerhouden uit de eerste drie ASSOCIA-resultaten. In
bijlage 11 worden alle ASSOCIA-resultaten en de bijhorende indices bij de opnames
vermeld. Een hoge weirdness index betekent dat er veel soorten voorkomen die atypisch zijn
voor de betreffende syntaxonomische eenheid. Een hoge incompleteness index betekent dat
er veel soorten ontbreken die normaal wel in de eenheid voorkomen. De identificatieprocedure wordt verder toegelicht in Wamelink et al. (2002). De syntaxonomische
nomenclatuur volgt Schaminée et al. (1996, 1998).

6.1.2. RESULTATEN
6.1.2.1. Algemene bodemkenmerken
De algemene bodemkenmerken werden beschreven in hoofdstuk 3. Relevante parameters
voor de vegetatie zijn de hoge pH en de extreme hoge nutriëntenconcentraties, die
vergelijkbaar zijn met hoogproductieve, met RWZI-slib of anders zwaar bemeste
landbouwgronden (Gough & Marrs, 1990; Rebele, 2001). Vooral de beschikbare
fosforconcentratie is extreem hoog. De hoge Cl en conductiviteitswaardes zijn een gevolg
van de brak-estuariene oorsprong van het sediment. Reeds kort na de aanleg waren de Clen conductiviteitswaardes significant lager in de bovenste 0-15 cm dan in de laag van 30-45
cm. De bodemanalyses in de permanente kwadraten (zie tabel 6.2) tonen dat na een paar
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jaar de ionenconcentraties in de bovenste 20 cm van de zuidelijke depressie beduidend
hoger liggen dan elders op de dijk.
Het baggerslib werd tijdens de aanleg grondig gemengd, waardoor er vanuit gegaan werd
dat de textuur homogeen kleiig was. Toch bleken er zandige stroken in het terrein aanwezig
te zijn, vermoedelijk als gevolg van lokale vermenging met de ringdijk. Hierbij dient
opgemerkt dat textuurbepalingen van baggerslib veel methodologische problemen stellen.
De resultaten kunnen zeer sterk verschillen afhankelijk van de voorbehandeling en de
gebruikte methode (mondelinge mededeling baggerdienst Gemeentelijk Havenbedrijf) en dat
wordt bevestigd door de analyses in het kader van dit onderzoek. In de analyserapporten
van de Bodemkundig Dienst worden de meeste bodemstalen omschreven als zandleem,
terwijl tijdens de werken duidelijk gebleken is dat het om zware zeer kleverige klei ging.
Uitgedroogd baggerslib heeft de neiging om zeer compacte korrels te gaan vormen. Bij
onvoldoende destructie van die korrels worden ze waarschijnlijk als grovere textuurpartikels
gemeten. In tabel 6.2 vallen kwadraten 17 tot 19 op door hun kleinere zandfractie, iets wat
op het veld zelf absoluut niet waarneembaar was. Bij de staalnames leek vooral de niet
ingezaaide zone onder maaibeheer en de westelijke spontane zone (kwadraten 1 tot 10) iets
zandiger.
Samengevat kunnen we het substraat omschrijven als een brakke, neutrale tot licht
alkalische, hypertrofe en matig vervuilde kleibodem.

Tabel 6.2

Bodemanalyseresultaten in de verschillende permanente kwadraten (staalname maart 2005). P, K,

Mg, Ca en Na zijn plantopneembare fracties, N is Kjehldahl stikstof. PQ1-5 en PQ21-25 = spontane ontwikkeling,
PQ6-10 = maaibeheer, PQ11-15 = ingezaaid met grassen, PQ16-20 = ingezaaid met kruiden en grassen.
PQ

pH-KCl

C

P

K

Mg

Ca

Na

N

Cl

CaCO3

Zand

leem

klei

-

%

%

%

%

%

1

7.4

1.3

520

300

500

2580

92

940

2

7.5

2.1

690

390

700

4770

130

1330

570

5.2

55.32

30.48

14.19

690

5.2

57.94

28.77

13.3

3

7.4

2.1

640

380

680

3660

110

1370

610

5.8

56.69

29.6

13.7

4

7.3

2.8

670

500

800

3660

5

7.3

2.9

600

420

640

2580

130

1510

680

6.9

59.69

26.25

14.06

110

1500

690

7.1

53.69

32.86

13.45

6

7.4

2.5

710

320

660

7

7.5

2.2

620

320

630

4770

120

1420

630

7.1

57

31.27

11.74

3660

100

1340

610

6.4

57.96

28.36

13.68

8

7.4

2.8

730

390

9

7.4

2.1

560

370

730

4770

110

1750

690

7.3

57.65

27.26

15.09

530

1570

100

1690

590

6.4

59.16

25.51

15.33

10

7.5

2.6

580

400

950

2580

11

7.4

1.9

640

360

630

3660

320

1580

2980

7.3

57.3

27.05

15.65

100

1350

630

6.4

57.95

26.53

15.52

12

7.5

2.7

690

390

670

3660

110

1700

660

13

7.4

3.9

650

450

1130

3660

220

2360

1410

6.7

56.37

28.96

14.68

8.9

55.87

27.5

16.64

14

7.4

3

600

380

680

1570

120

2180

730

8.7

57.23

28.78

14

15

7.4

3.4

570

270

550

2580

290

1230

1860

6.5

58.26

27.84

13.91

16

7.3

4.5

710

490

1120

4770

170

2600

830

7.5

58.47

26.01

15.52

17

7.3

5.1

650

430

1040

4770

190

2760

870

6.4

29.37

56.18

14.44

18

7.4

3.9

650

490

1230

4770

190

2740

870

6.5

29.9

52.6

17.49

19

7.3

4.2

710

430

1080

4770

170

2690

820

7.9

31.61

51

17.39

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
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20

7.5

3.6

650

430

1500

3660

1200

2180

7930

8

58.03

22.86

19.11

21

7.4

4.2

730

490

1200

5920

220

2530

890

8.7

57.93

28.27

13.81

22

7.4

3.7

650

670

1330

4770

210

2620

810

10.6

56.48

29.39

14.14

23

7.3

5

790

720

1260

5920

200

2840

910

9.8

59.04

26.7

14.25

24

7.4

4.4

690

530

1490

4770

330

3100

1190

8.5

56.56

28.9

14.54

25

7.2

3.8

590

470

1410

2580

1100

2080

7290

8.3

52.28

29.4

18.32

6.1.2.2. Ordinatie van de vegetatieopnames
Figuur 6.4 toont het ordinatiediagram van de partiële DCA met de eerste twee ordinatieassen (DCA1 en DCA2). DCA1 verklaart 10.2% en DCA2 bijkomend 5.5% van de
waargenomen variantie in de soortbedekkingspercentages. Bemerk dat dit de bijkomende
variantie is naast deze die reeds verklaard wordt door de seizoenaliteit (covariabele in de
analyse).

Figuur 6.4

Ordinatiediagram (DCA1 en DCA2) van de opnames en een aantal van de meest relevante
supplementaire variabelen. Nominale variabelen zijn aangeduid met een omgekeerde driehoek.
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Ordinatiediagram (DCA1 en DCA2) van de stalen en een selectie van de meest voorkomende
soorten (zie tabel 6.4 voor verklaring van de soortcodes)

De eerste ordinatie-as is sterkst gecorreleerd met Ellenbergwaardes voor S (-0.71) en N (0.66) en met de variabele ‘maaien’ (0.59) (zie tabel 6.3). De as is ook goed gecorreleerd met
het jaar van de opnames en geeft dus een duidelijke temporele gradiënt weer.
DCA2 is best gecorreleerd met de beheersvariabelen ‘zaaien H’ (-0.69) en ‘spontaan’ (.64)
en maakt het onderscheid tussen de met kruiden ingezaaide stukken, de spontaan
ontwikkelende stukken en de rest van de opnames. De gemaaide en met grassen
ingezaaide stukken worden niet van elkaar gescheiden langs de tweede as.
DCA3 vertoont nog een goede correlatie met ‘topo5’ (0.59) en onderscheidt de opnames in
de zuidelijke depressie van de rest.
Door de clusters uit de TWINPAN-analyse te projecteren op het ordinatiediagram zien we 6
min of meer duidelijke groepen verschijnen. De cluster “pionier” bevat vrijwel alle opnames
van het eerste jaar (de pioniersvegetatie in strikte zin dus) en is het best van de andere
clusters te onderscheiden. De plots die werden ingezaaid bevinden zich in het onderste deel
van deze cluster en hebben een iets afwijkende soortensamenstelling van de rest van de
pioniersopnames.
De cluster “depressie” bevat voornamelijk opnames uit de zuidelijke depressie, onafhankelijk
van het beheer (nulbeheer, gemaaid en/of ingezaaid) dat er gevoerd werd.
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De cluster “spontaan” bevat vooral opnames uit de twee stroken met nulbeheer en ook een
aantal van de latere opnames uit de zuidelijke depressie.
De cluster ‘Zaaien H’ bevat vooral opnames uit de zone die werd ingezaaid met een kruiden
en grassenmengsel (ook de meeste opnames van PQ 13 vallen hierin).
‘Maaien-Zaaien G’ bevat opnames uit de gemaaide en met grassen ingezaaide stroken, met
uitzondering van de meeste opnames uit 2002.
Het gros van de opnames van 2002 uit alle gemaaide stroken (dus zowel niet-ingezaaide als
ingezaaide) bevindt zich in cluster ‘2002’. Hier treffen we ook heel wat van de latere
opnames uit de zuidelijke depressie aan.

Tabel 6.3

Inter-set correlatie van de supplementaire variabelen met de eerste drie ordinatie-assen.
DCA1

DCA2

DCA3

R (zuurgraad)

-0.38

-0.34

-0.01

S (zout)

-0.71

-0.02

0.22

M (vocht)

-0.14

-0.23

0.06

N (stikstof

-0.66

0.18

-0.36

zand

-0.08

0.51

0.06

leem

0.10

-0.46

-0.13

klei

-0.09

-0.40

0.36

2001

-0.63

-0.18

-0.22

2002

-0.21

-0.13

-0.01

2003

0.22

0.08

0.11

2004

0.37

0.16

0.03

topo1

0.17

-0.13

-0.10

topo2

0.09

-0.05

-0.24

topo3

-0.01

-0.03

-0.16

topo4

0.03

0.04

-0.04

topo5

-0.31

0.19

0.59

maaien

0.59

-0.50

0.46

zaaien G

0.14

-0.19

0.00

zaaien H

0.08

-0.69

0.18

spontaan

-0.33

0.64

-0.35

Vanuit vegetatiekundig oogpunt zijn de meeste late depressie-opnames heterogeen, wat
betekent dat er verschillende vegetatie-types in voorkomen. Dat is een gevolg van het
geleidelijk uitdrogen van de depressie, waardoor veel van die PQ’s eigenlijk zowel soorten
bevatten typisch voor de zilte depressie als soorten, typisch voor het hoger gelegen
grasland. Alleen PQ 25 lag tot de laatste opnameronde volledig in de depressie, en de
opnames van dit kwadraat worden in de Twinspan-analyse dan ook in de depressie-cluster
geplaatst. Ter controle werd de Twinspan-analyse en de ordinatie ook uitgevoerd op een
beperktere gegevensset waarin de pioniersopnames en de opnames uit de depressie
werden weggelaten, de eerste omdat ze zeer duidelijk onderscheiden zijn van de rest en een
grote invloed hebben op de eerste ordinatie-as, de tweede omwille van hun heterogene
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samenstelling. De eerder geschetste clusters (‘zaaien H’, ‘maaien – zaaien G’ en ’2002’)
werden dan nog duidelijker zichtbaar.
De gemiddelde gewogen Ellenberg indicatorwaardes worden per twinspan-cluster
weergegeven in tabel 6.4. De waardes voor vocht en zuurgraad verschillen relatief weinig
tussen de clusters. De stikstofwaardes zijn duidelijk het hoogst voor de pioniersopnames. In
de depressies en spontaan ontwikkelende stukken blijft de N-waarde relatief hoog. In de
gemaaide delen zijn de N-waardes het laagst, wat bevestigd wordt door de negatieve
correlatie tussen de variabelen ‘maaien’ en ‘N’ (-.68). De indicatiewaardes voor het
zoutgehalte zijn hoog in de pioniersfase, maar nemen nog sterk toe in de zuidelijke
depressie in de daaropvolgende jaren. Elders op de dijk daalt de zoutwaarde snel. De
indicatorwaardes voor cluster ‘2002’ zijn moeilijk interpreteerbaar omwille van de eerder
vermelde heterogeniteit van de opnames.

6.1.2.3. Floristiek en syntaxonomie
In totaal werden ongeveer 150 plantensoorten genoteerd op de baggerdijk, waarvan er 130
voorkwamen in de permanente kwadraten en waarvan er 13 soorten bewust werden
ingezaaid. Het kortstondig verschijnen van soorten als Parentucellia viscosa (kleverige
ogentroost), Rhinanthus minor (kleine ratelaar), Galium verum (echt walstro) en Odontites
vernus (Rode ogentroost) in de ingezaaide zones is vrijwel zeker te wijten aan contaminatie
van het zaaimengsel.
De gemiddelde soortenrijkdom en de floristische samenstelling van de Twinspan-clusters
wordt samengevat in tabel 6.4 en gevisualiseerd in het ordinatiediagram (figuur 6.5). De
pioniersvegetatie werd gedomineerd door zeer forse, zouttolerante en meestal eenjarige
nitrofiele soorten (Matricaria maritima, Atriplex prostrata, Aster tripolium, Chenopodium
rubrum en Atriplex littoralis) (figuur 6.6). De subcluster bestaande uit de ingezaaide plots
verschilt van de andere pioniersplots door de relatief hoge bedekkingspercentages van een
aantal Chenopodium-soorten. Syntaxonomisch zijn alle pioniersopnames duidelijk verwant
aan de zoutminnende strandmelde-associatie (Atriplicetum littoralis).
De opnames van de cluster ‘depressie’ behouden een uitgesproken halofytisch karakter. De
bedekkingspercentages van zeeaster (Aster tripolium) liggen gemiddeld veel hoger dan bij
de pioniersopnames; zilte schijnspurrie (Spergularia salina) en spiesmelde (Atriplex
prostrata) bereiken lokaal hoge bedekkingen en ook strandmelde behoudt een belangrijk
aandeel in de vegetatie. Vergeleken met de pioniersvegetatie is er in de zuidelijke depressie
een verschuiving opgetreden naar het Spergularion salinae uit de zeeaster-klasse (Asteretea
tripolii). Dit is vooral duidelijk in de meest homogene opnames links boven in het
ordinatiediagram, die gedurende het volledige project binnen de depressie lagen en soorten
herbergden als zeebies (Scirpus maritimus) en schorrezoutgras (Triglochin maritima).
Naarmate de depressie verdroogde (zie hoofdstuk 4) werden de andere opnames uit deze
zone heterogener door de geleidelijke intrusie van graslandsoorten, waardoor de
syntaxonomische identificatie moeilijker wordt. Vooral de zouttolerante soort Agrostis
stolonifera (fioringras) breidde snel uit in de depressie.
In de cluster ‘spontaan’ houden zouttolerante soorten zoals zeeaster, spiesmelde en
strandmelde lokaal goed stand, maar wat vooral opvalt is de sterke toename van een aantal
nitrofiele ruigtesoorten zoals speerdistel, akkerdistel, kleefkruid en grote brandnetel. Als
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grassoort komt kweek (Elymus repens) zeer dominant naar voor. Syntaxonomisch nemen
deze opnames een plaats in tussen het Atriplicetum littoralis (vooral in de oostelijke spontaan
ontwikkelende zone) en de ruderale gemeenschappen van het Artemisietea vulgaris (vooral
in het westelijk deel). Ondanks de floristische verschillen tussen de twee spontaan
ontwikkelende zones clusterden ze mooi samen in de Twinspan-analyse.

Figuur 6.6

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

Globaal gezien leidde maaien tot een snelle toename van de bedekking van verschillende
grassoorten en een versneld verdwijnen van de halofytische pioniers. De niet ingezaaide en
de G-plots zijn niet goed gescheiden in de Twinspan en het ordinatiediagram, maar ze
vertonen toch verschillen in soortensamenstelling. In de G-plots vormden de ingezaaide
grassen een belangrijk aandeel (vooral Arrhenaterum elatius) terwijl in de stukken die alleen
gemaaid werden vooral spontaan verschenen grassen domineerden (Holcus lanatus, Poa
trivialis en Vulpia myuros). Akkerdistel was veel meer aanwezig in de met grassen
ingezaaide plots.
Ook tussen de G en de H-plots waren er duidelijke floristische verschillen. Uiteraard waren
de ingezaaide kruiden vooral aan te treffen in de H-plots. Cichorium intybus, Centaurea
jacea en Daucus carota waren best vertegenwoordigd. Ook fluitekruid was in 2004 duidelijk
aan het uitbreiden maar de soort kwam nauwelijks voor binnen de PQ’s. De andere
ingezaaide kruiden kwamen niet of slechts sporadisch voor. Hoewel de grasssenmengeling
in de G en H-plots zeer gelijkend was (zie tabel 6.1) waren er toch verschillen vast te stellen.
In de G-plots domineerden fioringras en kweek. In de H-plots was gestreepte witbol veruit de
meest dominante soort. Puccinnellia distans was aanvankelijk goed vertegenwoordigd in alle
ingezaaide stukken maar ging snel achteruit, wat ongetwijfeld een gevolg is van de ontzilting
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van de bovenste bodemlagen en het sluiten van het vegetatiedek. De syntaxonomische
positie van de ingezaaide opnames is onduideljk, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de hoge
weirdness en incompleteness indices in de Associa-analyse. De nauwste verwantschap ligt
bij de ruderale gemeenschappen van het Artemisietea (met name het Dauco-Melilotion en
Erigeronto-Lactucetum), maar de toename in de laatste jaren van typische graslandsoorten
wijst op een ontwikkeling in de richting van het Arrhenatherion elatioris.
Cluster ‘2002’ is ook op floristisch vlak een moeilijk te definiëren overgangsgroep waar
soorten uit de pioniersfase en de latere successiestadia samen in vertegenwoordigd zijn.

Tabel 6.4

Synoptische tabel van de soortensamenstelling en EIW van de TWINSPAN-clusters (niet alle

soorten worden getoond). Presentie-klassen: geen symbool: absent; I: ≤20; II: ≤40; III: ≤60; IV: ≤80; V: ≤100.
Klassen voor karakteristieke bedekking worden in superscript weergegeven: geen symbool:<5; +:≤10; I: ≤20; II:
≤40; III: ≤60; IV: ≤80; V: ≤100. De codes van de soorten die opgenomen zijn in het ordinatiediagram worden
tussen haakjes weergegeven.
maaien/

Twinspan-groep

pionier

depressie

2002

spontaan

aantal opnames

19

22

31

35

28

25

13.8

16.5

27.3

16.1

21.6

21.8

gemiddeld aantal soorten

zaaien G

zaaien H

Gemiddelde gewogen Ellenberg Indicator-waardes
Vocht (M)

5.9

5.9

5.3

5.6

5.4

6.0

Zuurgraad (R)

7.0

6.9

6.7

6.7

6.5

7.0

Stikstof (N)

8.3

7.3

6.0

7.2

6.2

6.1

Zout (S)

2.5

4.4

2.1

0.7

0.2

0.7

+

II

+

V

I

IV

IV

V

Agrostis stolonifera (AGRSSTO)

I

IV

Aira caryophyllea

.

I

II

.

I

.

Anthriscus caucalis

.

.

I

.

I

I

Anthriscus sylvestris

.

.

.

.

.

I

Arenaria serpyllifolia

.

.

I

.

I

Arrhenatherum elatius (ARRHELA)

.

I

III

I

IV

V

Artemisia vulgaris

I

I

II

I

.

I

Aster tripolium (ASTETRI)

V

+

Atriplex littoralis (ATRPLIT)

V

+

IV

II

II

Atriplex prostrate (ATRPPRO)

V

III

V

I

V
II

Berteroa incana

.

V

II

IV

.

+

I

.
I

II

II

.

I

+

.

I

III

I

II

I

III

I

+

I

II

II

+

I

II

II

Bromus hordeaceus (BROMHOR)

I

I

III

Bromus tectorum (BROMTEC)

.

.

III

+

Calamagrostis epigejos

.

I

I

I

.

.

Calystegia sepium

.

.

I

.

I

.

Capsella bursa-pastoris

.

I

II

I

Cardamine hirsute (CARDHIR)

.

II

I

III

Centaurea jacea (CENTJAC)

.

.

I

Cerastium fontanum s.l. (CERAFON)

.

I

III

Chenopodium album (CHENALB)

III

.

Chenopodium ficifolium (CHENFIC)

III

.

Chenopodium glaucum

III

.

I

I

II

I

.

I

IV

I

III

II

I

.

.

II

I

.

I

I

I

.

.

I

+
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Chenopodium rubrum (CHENRUB)

IV

+

I

.

.

.

I

Cichorium intybus

II

.

I

.

.

III

Cirsium arvense (CIRSARV)

III

III

V

V

Cirsium vulgare (CIRSVUL)

.

II

IV

IV

+

I

V

I

V

II

IV

IV

Crepis biennis

.

.

I

.

.

II

Crepis capillaris

I

I

I

.

II

I

Cynosurus cristatus (CYNSCRI)

.

.

II

.

II

I

Dactylis glomerata (DACTGLO)

.

.

III

I

IV

III

.

III

Daucus carota (DAUCCAR)

II

I

Elymus repens (ELYMREP)

III

III

I

Epilobium hirsutum

.

I

I

I

.

.

Epilobium parviflorum

.

I

I

I

.

.

Epilobium species (EPILSPEC)

.

IV

III

IV

I

.

Erigeron canadensis

.

II

II

I

I

I

Festuca pratensis (FESTPRA)

.

.

II

.

III

+

I

IV

II

+

Festuca rubra (FESTRUB)

II

I

III

Galium aparine (GALUAPA)

.

I

II

V

III

I
III

V

III

+

IV

+

III

IV
+

II

I

.

Geranium molle (GERAMOL)

.

.

II

I

IV

I

Heracleum sphondylium

.

.

.

I

.

II

Holcus lanatus (HOLCLAN)

I

III

V

IV

V

V

Hypochaeris radicata

.

.

I

I

I

I

III

Juncus bufonius

I

I

I

.

.

.

Lactuca serriola (LACTSER)

II

IV

III

III

.

I

Lamium purpureum

I

.

I

I

I

I

Leucanthemum vulgare

.

.

.

.

.

I

Lolium multiflorum

.

I

I

.

.

Lolium perenne (LOLIPER)

.

II

IV

I

III

Malva sylvestris

.

.
II

I
II

III

.

I

III

III

IV

.
II

I

V

V

Medicago lupulina

I

I

II

.

II

I

Medicago sativa

I

.

I

.

I

.

+

I

II

I

I

I

.

Matricaria maritime (MATRMAR)

V

I
+

I

+

Melilotus alba (MELLALB)

III

II

II

Oenothera parviflora

I

I

I

Plantago lanceolata (PLANLAN)

I

I

III

I

V

V

Poa annua (POAANN)

I

II

III

I

I

.

Poa pratensis

.

I

I

Poa trivialis (POATRI)

.

III

IV

Polygonum aviculare

I

II

Polygonum lapathifolium

III

.

Polygonum persicaria

II

Puccinellia distans (PUCCDIS)
Rubus species
Rumex crispus (RUMECRI)

.

.

III

III

IV

I

I

.

.

.

.

.

I

I

I

I

I

I

II

II

III

.

I

I

.

.

.

I

II

.

II

IV

IV

V

V

V

Rumex palustris

I

I

I

.

.

.

Scirpus maritimus

.

I

.

.

.

.

Senecio inaequidens

I

II

I

I

.

.

Senecio jacobaea (SENEJAC)

.

I

II

I

IV

I

+

.
I

+
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I

Senecio vulgaris (SENEVUL)

III

III

III

II

I

III

Silene latifolia (subsp. alba) (SILELAT)

I

I

II

III

III

.

Sisymbrium altissimum (SISYALT)

.

I

III

I

I

I

Sisymbrium officinale (SISYOFF)

.

I

II

I

I

II

Sonchus asper

III

I

I

I

.

.

Sonchus oleraceus (SONCOLE)

II

III

V

III

II

IV

Spergularia salina

I

I

+

I

.

.

.

Stellaria media (STELMED)

I

II

III

I

I

I

Taraxacum officinale s.s.

.

.

II

I

II

I

Tragopogon pratensis

.

.

I

.

I

.

Trifolium arvense

.

I

II

I

II

I

Trifolium dubium

.

.

I

.

II

I

Trifolium pratense

.

.

I

.

II

II

Trifolium repens

.

I

I

.

I

I

Triglochin maritima

.

I

.

.

.

.

Trisetum flavescens

.

.

.

.

.

I

Urtica dioica (URTIDIO)

.

II

I

IV

I

IV

Veronica arvensis

.

.

II

I

II

.

Vicia hirsute (VICIHIR)

.

I

I

I

III
I

+

I

Vicia sativa (VICISAT)

I

II

IV

II

IV

Vicia species

.

I

I

I

II

Vicia villosa ssp. villosa

.

.

I

Vulpia myuros (VULPMYU)

.

II

+

I

IV

I

.

I

I

III

I
I
I
.

+

III

Ten gevolge van de hypertrofe bodem worden baggerstorten vaak snel overwoekerd door
grote brandnetel en akkerdistel. De hoogste bedekkingspercentages voor akkerdistel
noteerden we in de ingezaaide en de laagste in de gemaaide (niet ingezaaide) stukken van
de dijk. In de zuidelijke depressie bleef de bedekking van akkerdistel laag tijdens de eerste
jaren. In alle zones zien we dat de hoogste bedekkingen bereikt worden in 2003 en dan terug
afnemen. Grote brandnetel vestigde zich pas vanaf het tweede jaar en bleef grotendeels
beperkt tot de spontraan ontwikkelende stukken, waar de soort voorkwam in verschillende
zeer dichte populaties en eind 2004 nog steeds sterk uitbreidde. Onder maairegime bleef
grote brandnetel een onopvallende soort.

6.1.3. DISCUSSIE
6.1.3.1. Abiotische gradiënten
De eerste ordinatie-as was negatief gecorreleerd met de N-waarde en positief met het
maaibeheer. Nochtans is het onwaarschijnlijk dat de nutriëntenrijkdom merkbaar zou dalen
onder invloed van het maaibeheer. Door maaibeheer van productieve graslanden kan
hooguit 200 kg N/ha-1 afgevoerd worden (bv. Bakker, 1989; Oomes, 1990), wat minder is dan
1% van de totale stikstofhoeveelheid die zich in de bovenste meter van het substraat
bevindt. Bovendien bedroeg de atmosferische depositie in Vlaanderen in 2002 44.2 kg/ha-1
(Mira-T, 2003), wat het effect van de stikstofverwijdering deels teniet doet.
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Maaien en afvoeren van het maaisel zal veeleer een effect hebben op de accumulatie van
strooisel op de bodem en daarmee samengaand op het lichtklimaat voor de planten. Door
spontane ontwikkeling zonder maaien ontstaat al gauw een dikke verstikkende strooisellaag
die ideaal is voor de vestiging en uitbreiding van een beperkt aantal nitrofielen. Elymus
repens is na enkele jaren de dominante grassoort in de stukken onder nulbeheer. Ook deze
soort produceert veel strooisel en reduceert de lichtbeschikbaarheid en de
kiemingsmogelijkheden voor andere soorten ter hoogte van de bodem (Hansson &
Fogelfors, 1998).
DCA1 toont ook een zoutgradiënt die deels door de topografie en deels door het gevoerde
beheer bepaald wordt. Het opvallendste verschil zien we tussen de zuidelijke depressie
enerzijds, waar de hoge zout-indicatorwaardes van de pioniersvegetatie behouden blijven of
zelfs nog toenemen (figuur 6.7 en 6.8), en de rest van de dijk anderzijds. De laagste Swaardes treffen we aan in de ingezaaide delen van de dijk. Het ploegen en rijven
voorafgaand aan het zaaien hebben wellicht de structuur van de bovenste bodemlagen sterk
verbeterd, waardoor de zouten veel sneller konden uitspoelen.
De ontwikkeling van de topografische zoutgradiënt werd reeds ten dele besproken in
hoofdstuk 4 (hydrologie). Door de lage hydraulische conductiviteit van de baggerbodems is
er zeer weinig aanvulling van de interne grondwatermassa door neerslag. Het
neerslagoverschot tijdens periodes met lage evapotranspiratie wordt snel afgevoerd van de
hogere dijkgedeeltes naar de depressie via de dunne maar zeer doorlaatbare bovenste
krimpscheurlaag, die zeer typerend is voor drogende baggerbodems (USACE, 1987). Op die
manier worden ook de zouten mee uitgespoeld van de hoogste naar de laagste
dijkgedeeltes. De lage permeabiliteit van de diepere bodemlagen wordt ook geïllustreerd
door de significant hogere zoutconcentraties in de laag van 30-45 cm diep vergeleken met
de toplaag (0-15 cm).
Alhoewel de zuidelijke depressie waterverzadigd is gedurende verschillende maanden
tijdens de winter en lente, is de correlatie tussen de variabelen topo5 en de M-waarde laag.
Ellenberg’s M-waarde is dus blijkbaar geen goede indicator voor periodiek overstromende
systemen. Volgens Schaffers en Sykora (2000) is M vooral een indicator van de gemiddelde
laagste grondwaterstand in de zomer. Zowel voor de depressie als voor de hoger gelegen
delen van de dijk ligt dat zomerpeil laag (zie hoofdstuk 4).

Figuur 6.7

Overzicht van de dijk in het vroege voorjaar 2002 met centraal de natte depressie in het terrein. De
andere abiotische omstandigheden die in de depressie heersen (veel natter en zouter)
weerspiegelen zich ook in de vegetatie: een groene zeeastervegetatie wordt hier scherp begrensd
door de witbloeiende Reukeloze kamille rond de depressie (rechts).
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Twee details van de zuidelijke depressie: in de winter waterverzadigd en met kale bodem; in de
zomer uitgedroogd met diepe krimpscheuren en een beperkt aantal zouttolerante soorten (hier
spiesmelde en zilte schijnspurrie)

6.1.3.2. Floristiek en successie
Met 113 niet-ingezaaide soorten is de totale soortenrijkdom van onze opnames op de
baggerdijk relatief hoog in vergelijking met andere hypertrofe gebieden. Rebele (2001) vond
bijvoorbeeld slechts 78 soorten op verlaten, met RWZI-slib aangerijkte vloeivelden. Deze
grote diversiteit is vooral een gevolg van het brakke substraat, waardoor ook halofytische
soorten zich in de pioniersfase konden vestigen. Deze soorten blijven uiteraard elders
achterwege.
In figuur 6.10 worden de eerste successiestadia op brakke sedimenten en het effect van
verschillende beheersmaatregelen schematisch weergegeven. De pioniersvegetatie is nauw
verwant met het Atriplicetum littoralis maar vertoont ook gelijkenissen met het Bidention
tripartitae (tandzaad-klasse). Gemeenschappen van het Bidention worden frequent
aangetroffen op de natte gedeeltes van zoetwaterbaggerstorten langs de Leie en Schelde
(zie paragraaf 6.3.1)
De verdere successie hangt af van het zout- en vochtgehalte van het substraat en van het
beheer dat gevoerd wordt. Bij nulbeheer, tijdelijk natte omstandigheden en hoge
zoutconcentraties ontwikkelen gemeenschappen verwant aan het Puccinellio-Spergularion
salinae. Onder natuurlijke omstandigheden zijn dit weinig persistente gemeenschappen die
snel gekoloniseerd worden door stolonifere grassen (Schaminée et al., 1998). Het is nog
onduidelijk hoe deze zones op langere termijn zullen evolueren. Een plausibel laat
successiestadium bestaat uit een vegetatie gedomineerd door duinriet (Calamagrostis
epigejos) in de drogere en riet (Phragmites australis) in de nattere gedeeltes van de dijk. Dit
zijn ook de vegetatietypes die aangetroffen worden op de Grensstrook, een nabijgelegen
ouder baggerstort dat werd opgespoten met brakke infrastructuurspecie bij de aanleg van
het Schelde-Rijnkanaal.
Vanuit floristisch standpunt zijn de zoutminnende gemeenschappen in de depressies de
meest waardevolle die tot ontwikkeling kunnen komen op brak baggerslib, omdat ze de
zeldzaamste soorten bevatten (bv. zilte schijnspurrie, schorrezoutgras). Het ontwerp van een
landschapsdijk moet er dan ook op gericht zijn om het tot stand komen van de zoutgradiënt
te bevorderen door het opzettelijk creëren van depressies. Ingeburgerde bouwtechnische
ingrepen op baggerterreinen, zoals het graven van drainagegreppels en het mengen van
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baggerslib met zand om een snelle ontwatering en ontzilting te krijgen (De Vos, 1994), staan
dan ook diametraal tegenover de ecologische doelstellingen. Omwille van de hoge water- en
zoutgehaltes is weinig gerijpt baggerslib te verkiezen boven goed gerijpt. Bouwtechnisch
gezien gaat het gebruik van slecht gerijpt slib wel gepaard met grote moeilijkheden,
bijvoorbeeld om de gewenste dijkhoogte te bereiken. Technische haalbaarheid en
ecologische doelstellingen moeten dus nauwkeurig ten opzichte van elkaar afgewogen
worden.
Tenzij er specifieke maatregelen genomen worden zoals het aanbrengen van folie of het
compacteren van de bodem is het onwaarschijnlijk dat permanent natte en zilte
bodemcondities zullen kunnen gehandhaafd worden op een topografisch verhoogd terrein
als een landschapsdijk. Na verloop van tijd zullen ook de depressies verdrogen en ontzilten
en zullen ze de successiepatronen volgen die hieronder beschreven worden voor de droge
delen van de dijk. Hoe lang dit precies duurt hangt af van verschillende factoren zoals het
niveauverschil tussen de depressies en de rest van de dijk, en de oppervlakte van het
dijkplateau waarvan het water wordt afgevoerd naar de depressie.
Op de hoge, drogere en sneller ontziltende delen van de dijk begint de vegetatie na het
pioniersstadium snel te ruderalizeren. Na een intermediair stadium met vegetatie verwant
aan het Artemisietea vulgaris zullen deze zones ontwikkelen tot monotone Urtica/Elymus of
Cirsium/Elymus-begroeiingen, wat duidelijk wordt na 3 à 4 jaar onder nulbeheer (figuur 6.9).
Deze evolutie werd ook door verschillende andere auteurs beschreven voor hoogproductieve gronden (Hansson & Fogelfors, 1998; Rebele, 2001; Kleijn, 2003). Hansson en
Fogelfors (1998) beschreven het aan het Artemisietea verwante tussenstadium als een
‘verwaarloosd grasland met een lage floristische waarde’.

Figuur 6.9

Twee fasen uit het spontaan ontwikkelende stuk. Links het tweede jaar na aanleg: Strandmelde
(groen) heeft een belangrijk aandeel en verwijst nog naar de pioniersvegetatie; tussen de
strandmelde verdroogde kompassla. Rechts een fase later in de successie met veel meer ruderale
elementen: Grote brandnetel (linksboven), Hongaarse raket (lichtgeel op voorgrond), kleine
zandkool (heldergeel) en de witte pluizen van uitgebloeid klein kruiskruid op de voorgrond.

Het trivializeren van de vegetatie kan met verschillende beheersingrepen tegengegaan
worden, zoals maaien met afvoer van het maaisel, inzaaien of bebossen.
Maaien en afvoeren leidt in eerste instantie tot een productief grasland waarin nog heel wat
ruderale soorten uit het Artemisietea voorkomen. In het beste geval kan het op termijn
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evolueren tot een vorm van het Glanshavergrasland (Arrhenatherion), wat we beschouwen
als een doeltype voor baggerdijken (zie paragraaf 6.3 en 6.4), in het slechtste geval in een
door kweek (Elymus repens) gedomineerd grasland. De op de baggerdijk vastgestelde
effecten van het maaibeheer waren zeer gelijkaardig als deze beschreven in de literatuur
voor voedselrijke verlaten landbouwgronden. Daar leidde maaien in eerste instantie tot een
Elymus gedomineerd grasland en later tot een grasland waarin andere grassoorten
domineerden. Om agressieve nitrofielen zoals Elymus te kunnen onderdrukken op
voedselrijke gronden zijn minstens twee maaibeurten per jaar nodig (Hansson en Fogelfors,
1998).

Figuur 6.10 Schematisch overzicht van de successiewegen op een brakke baggerdijk. Vegetatietypes uit het
late successiestadium zijn hypothetisch. De streepjeslijnen geven ontwikkelingen weer waarbij een
al dan niet terugkerende beheersmaatregel noodzakelijk is.

Veel pogingen om soortenrijke graslanden te creëren op verlaten landbouwgronden
mislukken omdat de vroege successie-soorten zich zeer vitaal en persistent ontwikkelen en
soorten van latere successiestadia zich niet kunnen vestigen (Kleijn, 2003). Dit wordt
toegeschreven aan de hoge resterende bodemfertiliteit en het gebrek aan zaadbronnen van
de doelsoorten in de nabije omgeving (Walker et al., 2004). Om dezelfde redenen zal de
ontwikkeling van de doelgemeenschappen uit het Arrhenatherion achterwege blijven op de
baggerdijken als er geen ingrepen plaats vinden. Het gebruik van zaaimengsels kan nuttig
zijn om soorten uit de latere successiestadia te introduceren. Volgens Kleijn (2003) is de
meest geschikte manier om eerst een niet-competitieve grassoort in te zaaien direct nadat
het veld uit productie wordt genomen. Deze ‘pleegsoorten’ beperken de dominantie van
overblijvende nitrofielen en laten de vestiging van minder agressieve soorten toe (Hansson
en Fogelfors, 1998). Puccinellia distans lijkt een zeer geschikte pleegsoort voor brakke
sedimentdijken: ze is goed aangepast aan de hoge initiële zoutgehaltes en verdwijnt snel
terug bij ontzilting van de bodem.
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Een kleine selectie kruiden kan aan het zaaimengsel toegevoegd worden om het bloeiaspect
te bevorderen na het verdwijnen van de bloemrijke pioniers. Zeker wanneer er kruiden
gebruikt worden zijn zaaimengsels over het algemeen zeer duur. Bovendien bleek de
soortenrijkdom in de ingezaaide stukken na een paar jaar niet hoger dan in de spontaan
ontwikkelende delen. Het gebruik van kruidenmengsels moet dan ook wel overwogen
worden en de kansen voor de ontwikkeling van de ingezaaide soorten moeten optimaal zijn.
In ons experiment bleken alleen wilde cichorei (Cichorium intybus), knoopkruid (Centaurea
jacea), wilde peen (Daucus carota) en fluitekruid (Anthriscus sylvestris) de concurrentie met
de spontaan verschijnende soorten aan te kunnen.

6.1.3.3. Bebossen, of toch niet?
Smit en Olff (1998) raadden bebossing van hypertrofe gronden af omdat de houtige soorten
zich daarop van nature moeilijk spontaan kunnen vestigen. Volgens Decleer (1999)
daarentegen zou op baggerterreinen de nutriëntenbeschikbaarheid in de toplaag van de
bodem bepalend moeten zijn voor de keuze tussen bebossing en spontane ontwikkeling,
waarbij rijke bodems beter geschikt zijn voor bebossing. In het geval van brakke sedimenten
blijken zout- en watergehalte determinerende factoren te zijn.
Op baggerstortplaatsen afkomstig van zoetwater worden de waterverzadigde zones vaak
snel gekoloniseerd door verschillende wilgensoorten, terwijl de droge delen evolueren tot
grote monotone vlaktes van een beperkt aantal nitrofielen. Vlier (Sambucus nigra) is de
enige houtige soort die zich in die ruigtes kan vestigen en in stand houden (Vandcasteele et
al., 2002). Op brakke sedimenten blijven wilgen en andere pionierboomsoorten afwezig
omwille van de hoge zoutgehaltes (Luyssaert et al., 2001). Tegen dat de bodem voldoende
ontzilt is om kieming en ontwikkeling van wilgen mogelijk te maken heeft de nitrofiele ruigte
zich volledig gesloten en is vestiging van bomen quasi uitgesloten. Bebossing is op dat
moment een valabele beheersoptie indien het terrein een landschappelijke of recreatieve
nabestemming dient te krijgen.
Het feit dat wilg de brakke terreinen niet kan koloniseren heeft vanuit ecotoxicologisch
standpunt zijn voordelen (zie ook hoofdstuk 7). Wilgen accumuleren grote hoeveelheden zink
en cadmium in hun bladeren en verhogen dus het risico op verspreiding en bioaccumulatie in
het ecosysteem (Vandecasteele et al., 2002; 2004). Verschillende soorten zoals de gewone
es (Fraxinus excelsior) of gewone esdoorn (Acer pseudo-platanus) accumuleren geen zware
metalen en zijn dus beter geschikt voor aanplantingen op vervuilde baggerterreinen (Mertens
et al., 2004). In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op de bebossingsmogelijkheden van
baggerdijken.

6.1.3.4. Ongewenste soorten
Grote brandnetel (Urtica dioica) en akkerdistel (Cirsium arvense) komen op hypertrofe
gronden vaak explosief tot ontwikkeling. Het zijn weinig aantrekkelijke en te mijden soorten in
gebieden die bestemd zijn voor recreatieve ontwikkeling. Bovendien moet akkerdistel in
België ook wettelijk bestreden worden (Cornelis & Hermy, 2003). Het beheer van
baggerdijken moet er dan ook op gericht zijn om deze soorten onder controle te houden.
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Op de proefdijk profiteerde akkerdistel duidelijk van bodemverstoringen, hetzij door het rijven
voor het inzaaien, hetzij door mechanische maaischade (figuur 6.11). Bodemverstoringen
moeten dus zoveel mogelijk vermeden worden. Hoewel akkerdistel relatief hoge
bedekkingspercentages haalt in de ingezaaide gedeeltes domineert de soort niet echt. Onder
maairegeime komt akkerdistel voor met een lage en redelijk open groeiwijze die ook de
ontwikkeling van andere soorten mogelijk maakt. Volgens Bakker (1960) is akkerdistel slecht
aangepast aan natte gereduceerde bodems, wat haar afwezigheid verklaart in de natte
depressie tijdens de eerste jaren.

Figuur 6.11 Links: Verstoring van de bodem leidt tot explosieve groei van akkerdistel. Dit is het resultaat een
jaar na de verstoring door de tweede beplanting. Rechts: grote brandnetelhaard in PQ21.

Brandnetel vestigde zich later dan Akkerdistel en bleef grotendeels beperkt tot de zones
onder nulbeheer. Brandnetel groeit er in zeer dense haarden die geen ruimte laten voor
andere soorten. Op termijn zal deze soort dan ook veel dominanter zijn dan akkerdistel.
Maaien met afvoer van maaisel bleek een efficiënte manier om brandnetel onder controle te
houden.

6.1.4. CONCLUSIE
De vegetatie van hypertrofe baggergronden wordt meestal als banaal en weinig aantrekkelijk
beschouwd. Daarom worden baggergronden meestal snel bebost. Uit onze resultaten blijkt
dat afhankelijk van de abiotische condities ook andere beheersmaatregelen kunnen
resulteren in ecologisch waardevolle biotopen. Nulbeheer is bijvoorbeeld wenselijk op
plaatsen waar waterhuishouding en zoutgehalte van de bodem de ontwikkeling van halofiele
vegetatietypes toelaten. Met uitzondering van de ontwikkeling van deze zilte ruigtes in de
vroege successiestadia loopt de ontwikkeling van de vegetatie op brak baggerslib
opmerkelijk parallel met die van andere hypertrofe gronden, zoals verlaten akkers. De
aanbevelingen voor optimaal beheer zijn dan ook zeer gelijkaardig. Maaien en afvoeren leidt
tot de ontwikkeling van een ruderaal grasland. Om agressieve overblijvende onkruiden te
onderdrukken en de vestiging van soortenrijkere graslanden uit het Arrhenatherion te
realiseren is snel inzaaien aan te raden. De introductie van kruidige soorten uit latere
successiestadia kende maar een beperkt succes.
Concrete aanbevelingen voor natuurgerichte beheersmaatregelen worden gegeven in
paragraaf 6.4.
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6.2. Fauna
Monitoring van de fauna was niet voorzien in dit proefproject, maar toch kunnen vooral wat
avifauna betreft een aantal relevante zaken opgemerkt worden. De uitbundig bloeiende en
vruchtzettende ruigtes bleken namelijk een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op een
(beperkt) aantal vogelsoorten. We hebben het uitsluitend over soorten die herhaaldelijk en
effectief van het terrein gebruik maken als rust- of foerageerplaats, niet de toevallige
passanten. Hierbij moeten zeker putter en huismus vermeld worden, die in het najaar in
grote groepen komen foerageren op de zaaddragende ruigtekruiden. De ruigte met hoog
uitstekende stengels is ook het ideale terrein voor het paapje, een redelijk zeldzame soort
die verschillende keren werd waargenomen tijdens de trekperiode. De baggerdijk is ook
geliefd jachtterrein van boerenzwaluw en torenvalk. Fazanten maken zeer veel gebruik van
de ruigte als schuilplaats en het is de enige soort die met zekerheid op de baggerdijk
gebroed heeft. In het voorjaar gebruiken de in de omgeving broedende graspiepers de hoge
stengels als uitvalsbasis voor hun baltsvluchten. Net na de aanleg werden verschillende
steltlopers (watersnip, oeverloper, witgatje, kluut, kleine plevier) aangetrokken door de natte
depressies op de dijk. Bij het sluiten van de vegetatie blijven deze soorten achterwege.
Met uitzondering van de fazant werden er geen andere broedende soorten aangetroffen, wat
wellicht toe te schrijven is aan de kleine oppervlakte (groot randeffect) en vooral aan de grote
verstoring door de verschillende monitoringactiviteiten. Hoe breder de dijken, hoe kleiner de
verstoring en hoe groter het aantal vogelsoorten dat op de dijken tot broeden zal komen.
Ook voor vlinders zijn de ruigtes zeer aantrekkelijk, zeker in combinatie met de graslanden
en de schrale dijken. Het gaat meestal om algemene tot zeer algemene soorten, maar de
aantallen waarmee ze de bloeiende ruigtes bezoeken zijn zondermeer opmerkelijk te
noemen. Vooral in het najaar trekken de nabloeiende distelhaarden tientallen tot honderden
exemplaren van kleine vos, dagpauwoog en distelvlinder (Figuur 6.12). Oranje luzernevlinder
en bruin blauwtje zijn minder algemene soorten die op de dijk werden aangetroffen.

Figuur 6.12 Bloeiende distelhaarden oefenen op de mens weinig aantrekkingskracht uit maar op vele
vlindersoorten des te meer. Van links naar rechts: kleine vuurvlinder, dagpauwoog en kleine vos,
allemaal op akkerdistel.
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Op de gemaaide stukken was er redelijk grote begrazingsdruk van konijnen en hazen.
Nestgangen van konijnen werden niet aangetroffen op de baggerdijk. Ze gebruikten het
terrein dus alleen om te foerageren.
Verspreid over de dijk kwamen talrijke muizenholen voor. De enige met zekerheid
vastgestelde soort is de veldmuis, waarvan uitgebreide loopgangenstelsels in het gras
werden aangetroffen. Lokaal kwamen tientallen holen per vierkante meter voor. Die hoge
muizendichtheid verklaart natuurlijk ook het frequent foerageren van torenvalken.
De strooisellaag werd snel gekoloniseerd door talrijke niet nader geïdentificeerde spinnen,
pissebedden, naaktslakken, springstaarten en epigeïsche regenwormen. Dit toont aan dat de
vervuiling geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van een actieve strooisellaag,
althans niet op dit trofische niveau. Veel leven in deze laag trekt natuurlijk veel hogere
predatoren aan, wat aanleiding kan geven tot bio-accumulatie. Het bestuderen van deze
effecten op het niveau van een (lokaal) ecosysteem is zeer complex. De literatuur hierover is
nog fragmentarisch en vaak tegenstrijdig.
Russel en Alberti (1998) toonden aan dat de biomassa van de microarthropodengemeenschap in de strooisellaag van met zware metalen verontreinigde terreinen niet
afweek van die van niet verontreinigde sites. De samenstelling van de gemeenschap was
wel afwijkend, met andere dominante soorten. In dieper liggende bodemlagen verliep de
strooiselafbraak duidelijk trager op de verontreinigde sites. De vertraagde strooiselafbraak
had ondermeer een toename van het organisch materiaal in de bodem tot gevolg. Op zich is
dat een positieve zaak omdat de mobiliteit van bijvoorbeeld zware metalen afneemt met het
gehalte aan organisch materiaal. Het is belangrijk om weten dat verschillen in snelheid van
strooiselafbraak zich in het begin niet manifesteren maar pas op langere termijn duidelijk
worden. Dat pleit voor een lange termijn opvolging van het ecosysteem op baggerdijken. In
hoofdstuk 7 wordt dieper ingegaan op de invloed van strooiselafbraak.
Regenwormen worden algemeen beschouwd als één van de belangrijkste
transferorganismen voor polluenten naar de hogere trofische niveau’s. Door hun levenswijze
en voedingspatronen in de bodem komen ze in nauw contact met eventuele bodemvervuiling
en ze vormen zelf een belangrijke voedselbron voor tal van andere organismen (Stuijfzand et
al., 2004). Vandecasteele et al. (2004) onderzochten de invloed van zware metaal-vervuiling
in baggergronden op de biomassa van regenwormen. De textuur van de bodem en de
ouderdom van het baggerterrein bleken hierbij een grotere invloed te hebben dan de
verontreinigingsgraad met zware metalen.
Mertens et al. (2001) onderzochten de doorvergiftiging op een vervuild baggerstortterrein
naar bosmuis, rosse woelmuis (foerageren vooral op plantaardig materiaal zoals
plantenwortels) en bosspitsmuis (foerageren vooral op strooiselbewonende organismen
zoals spinnen, insecten en regenwormen) en naar wezel en bosuil (toppredatoren die op hun
beurt vooral van muizen leven). Dat is een representatieve voedselketen voor wat er op
termijn op een beboste landschapsdijk te verwachten valt. Hieruit bleek dat vooral de
bosspitsmuis zeer hoge concentraties Cd accumuleert in de lever, terwijl de herbivore
muizensoorten geen verhoogde waardes hebben. Volgens het model BIOMAG vond er geen
bioaccumulatie in de toppredatoren plaats. Zn accumuleerde in geen enkele van de
onderzochte soorten. Beyer et al. (1990) vonden geen significant verhoogde concentraties
zware metalen op vervuilde, zure baggergronden bij de huismuis (Mus musculus).
Huismuizen eten zowel plantaardig materiaal als insecten. Ze analyseerden wel totaal- in
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plaats van orgaanconcentraties, wat de vergelijking moeilijk maakt en minder relevant is voor
de uiteindelijke toxiciteit voor het dier.
Schollen (2000) onderzocht het effect van zware metalen op beboste baggergronden op
pissebedden en bosbewonende spinnen. De laagste concentraties zware metalen werden
telkens gevonden in specimens van locaties waar een afdeklaag werd gebruikt. Bovendien
bleek ook de aangeplante boomsoort een effect te hebben op de biobeschikbaarheid. Bij
beplanting met es werd bij pissebedden geen verschil vastgesteld in de concentraties tussen
de locaties met en zonder afdeklaag. Ondanks verhoogde concentraties metalen in
specimens op de vervuilde en onafgedekte sites kon geen afwijking vastgesteld worden in de
reproductiestrategie van pissebedden of de ontwikkeling van het eerste potenpaar bij
spinnen, twee parameters die een indicatie geven van de gezondheid van de populaties. Er
zijn dus geen aanwijzingen dat de verhoogde lichaamsconcentraties op dit niveau van de
voedselketen negatieve effecten hebben op het organisme. Dat betekent niet perse dat er
hogerop in de voedselketen geen problemen kunnen ontstaan omdat de concentraties in de
weefsels hoger in de voedselketen. De levensverwachting van die soorten is ook veel hoger
en negatieve effecten kunnen zich dus langer manifesteren (Stuijfzand et al., 2004).

6.3. Ecologische streefbeelden
Het gebrek aan een realistisch streefbeeld is een belangrijke oorzaak van het falen van vele
ecologische restoratieprojecten (Hobbs & Norton, 1996). Hoewel het bij baggerdijken
natuurlijk niet om ecosysteemherstel gaat, is het ook hier belangrijk om realistische
ecologische doelen voorop te stellen om het succes van het beheer te kunnen evalueren en
de functionaliteit binnen de ecologische infrastructuur te kunnen garanderen. Het ecologisch
streefbeeld is geen statisch doel maar kan wijzigen in functie van het successiestadium.
Met uitzondering van een paar kleinschalige testheuveltjes en de voormalige landschapsdijk
op linkeroever (anoniem, 1995; Wens et al., 1993) zijn baggerdijken zoals ze in dit rapport
zijn opgevat nooit eerder aangelegd. Voor het opstellen van streefbeelden en het bekijken
van de evoluties op langere termijn zijn we dus aangewezen op abiotisch vergelijkbare
systemen. De meest voor de hand liggende referenties zijn daarbij traditionele baggerstorten
en reeds bestaande polderdijken. In de loop van het project werden verschillende oude
baggerstorten bezocht langs de Schelde en Leie (zie paragraaf 2.6). De vergelijking met
dijkvegetaties is vooral gebaseerd op literatuurgegevens.
In dit gedeelte wordt geen rekening gehouden met ecotoxicologische en milieuhygiënische
randvoorwaarden, buffercapaciteit of beheerskosten, factoren die natuurlijk mee in rekening
moeten gebracht worden bij de uiteindelijke keuze van het beheer. Daarvoor verwijzen we
naar de hoofdstukken 7 en 8 en naar bijlage 2.
Op basis van de vergelijking met referentiesystemen (paragrafen 6.3.1 en 6.3.2) en de
ervaringen die werden opgedaan te Magershoek (paragraaf 6.1) worden een aantal haalbare
ecologische streefbeelden beschreven en praktische richtlijnen gegeven voor het realiseren
ervan bij toekomstige baggerdijken (paragraaf 6.4).
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6.3.1. VERGELIJKING MET ANDERE BAGGERSTORTEN
Voor een algemene beschrijving en de locatie van de hieronder besproken
referentieterreinen verwijzen we naar paragraaf 2.6.

6.3.1.1. Grensstrook
Als voormalige loswal van infrastructuurmateriaal is de grensstrook veel zandiger dan de dijk
te Magershoek en dus slechts tot op zekere hoogte vergelijkbaar. De oostelijke helft van het
terrein wordt ingenomen door een verdroogd en sterk verruigd rietveld met banale soorten
als leverkruid, grote brandnetel, akkerdistel, smeerwortel, kleefkruid, harig wilgenroosje,
jacobskruiskruid en gewone berenklauw. Meer naar het westen toe ruimt het riet geleidelijk
plaats voor een soortenarme duinriet-vegetatie. Aangezien riet en duinriet ook op de dijk te
Magershoek in opmars zijn rond de zuidelijke depressie zijn riet/duinriet-vegetaties zoals we
ze in de Grensstrook aantreffen een waarschijnlijk volgend stadium in de successie.
In tegenstelling tot de relatief geringe floristische waarde is de Grensstrook van groot belang
voor de avifauna. Volgens de gegevens van het Broedvogelatlasproject broedden er in 2000
in het uitgestrekte rietveld waarschijnlijk drie koppels bruine kiekendief. Ook blauwborst,
kleine karekiet, roodborsttapuit en de laatste jaren in Vlaanderen sterk achteruitgaande
rietgors en rietzanger behoren tot de waarschijnlijke broedvogels. Algemene verschijningen
zijn bosrietzanger, grasmus, graspieper en zwartkop. Deze broedvogels zullen zich alleen
vestigen in relatief uitgestrekte en weinig verstoorde rietvegetaties.

Figuur 6.13 Zicht op de grensstrook met
duinrietgordel vooraan en een
rietgordel achteraan

6.3.1.2. Bolveerput te Semmerzake
Een belangrijk vegetatiebepalend aspect bij hydraulisch opgespoten baggerterreinen is de
textuurgradiënt, gaande van zandig nabij de opspuitmond tot kleiig nabij de stortkasten,
waarlangs het overtollige water wordt afgevoerd. De textuurgradiënt gaat vaak gepaard met
een vochtgradiënt (droog op de zandige, nat op de kleiige gedeeltes). Op de Bolveerput zijn
deze gradiënten en de daaraan gekoppelde vegetatietypes opvallend aanwezig. In 2003
werd een vegetatiekaart van de Bolveerput opgemaakt en aangevuld met vegetatieopnames uit de belangrijkste vegetatietypes (zie figuur 6.14 en Bijlage 11). Op dit terrein
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werd ook een relatief dicht peilbuisnetwerk aangelegd om de relatie tussen waterhuishouding
en vegetatietypes na te gaan.

Figuur 6.14 Vegetatiekaart van maart 2003 en de locatie van de opnames en peilbuizen op de Bolveerput

Hoog opgaand droog schietwilgenbos vinden we
vooral aan de grote zandplaat aan de Noord-Westzijde van het terrein, waar de spuitmond zich
bevond. De ruige ondergroei bestaat voornamelijk
uit vlier, brandnetel en kleine kaardebol. De laatste
soort (zie figuur 6.15) komt trouwens veel voor op
baggerterreinen langs de Schelde (ook als
ondergroei bij populierenbeplantingen). Er zijn ons
geen andere Vlaamse opnames bekend waarbij
deze soort zo opvallend in de ondergroei aanwezig
is. Het grondwater zakt in deze zones in de zomer
zeer diep weg (tot meer dan 3 meter) en komt in de
winter en het voorjaar zelden hoger dan anderhalve
meter onder het maaiveld.
Figuur 6.15 Kleine kaardebol in de ondergroei van een droog
schietwilgenbos.

Hoog opgaand periodiek nat wilgenbos groeit aan de zuid-west-kant van het terrein. De
ondergroei is diverser dan in het eerste type. Ruigtesoorten als brandnetel blijven een
belangrijk aandeel vormen, maar op de nattere gedeeltes vinden we ook heel wat
moerassoorten zoals watermunt, wolfspoot, kattestaart, groot moerasscherm, beekpunge,
bitterzoet en riet. Ook hier zakt het grondwater zeer diep weg in de zomer maar in de winter
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en het vroege voorjaar staat het peil tot tegen het maaiveld. Occasioneel komen deze
stukken ook onder water te staan.
Centraal op de Bolveerput vinden we een nat wilgenstruweel. In dit vegetatietype is
schietwilg niet langer de dominerende wilgensoort maar verschillende struweelvormende
wilgen (grauwe wilg, amandelwilg, katwilg). Grauwe wilg is veruit de meest dominante soort.
De ondergroei bestaat uit echte moerasplanten (kattestaart, wolfspoot, moerasandoorn).
Verspreid in de struwelen treffen we grote vlekken riet en lisdodde aan (figuur 6.16). De
struwelen kunnen ‘s winters lange tijd onder water staan. De grondwaterschommelingen zijn
veel kleiner dan in de vorige types. Het peil zakt niet dieper dan een meter onder het
maaiveld. Er werd wel een duidelijke verdrogende trend vastgesteld tijdens de meetperiode.

Figuur 6.16 Open plek in het centrale natte wilgenstruweel met typische moerasvegetatie. We herkennen onder
meer wolfspoot, grote kattestaart en grote lisdodde.

De drogere delen van het terrein die niet door schietwilgenbos zijn ingepalmd worden
beheerst door een uitgestrekte brandnetelruigte. Het is een zeer soortenarm vegetatietype
dat aanvankelijk gedomineerd wordt door grote brandnetel en later op het groeiseizoen door
kleefkruid en haagwinde. De enige houtige soort die hierin kan ontwikkelen is vlier. Lokaal
komen iets soortenrijkere stukken voor waarin we ook bereklauw, smeerwortel en een aantal
moerasrelicten zoals watermuur en kattestaart aantreffen. Het grondwaterpeil ligt gemiddeld
wat hoger dan dat van de droge schietwilgenbossen, maar de schommelingen zijn ook zeer
groot en het peil komt niet veel hoger dan een meter onder het maaiveld.
In het noordoosten treffen we een brede gordel van verlandings- en moerasvegetaties aan
die het open water flankeren (figuren 6.17 tot 6.19). Dit is het meest kleiige en laagst gelegen
deel van het terrein. Naast soortenarme verlandingsvegetaties waarin riet, grote lisdodde of
liesgras domineren zijn er ook soortenrijkere, vaak zeer bloemrijke zones met soorten als
kattestaart, moerasandoorn, waterzuring, grote waterweegbree, watermunt en wolfspoot. In
deze zones zijn de peilschommelingen klein. In de winter staat het peil tegen of boven het
maaiveld en in de zomer zakt het zelden beneden de halve meter. Vooral bij de tijdsreeksen
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van de piëzometers in deze zones valt de verdroging van het terrein op. De trapsgewijze
daling van het grondwaterpeil die we op de baggersdijk te Magershoek vaststelden (zie
hoofdstuk 4) zien we hier opnieuw verschijnen (figuur 6.20). De Bolveerput is een nog relatief
jong baggerstort (einde opspuiting rond 1995), maar het geeft toch aan dat deze trend ook te
Magershoek nog een hele tijd kan doorgaan. Met de verdroging zien we ook de
moerasvegetaties snel achteruit gaan. Op plaatsen waar in 2003 nog mooi ontwikkelde
moerasvegetaties opgenomen werden, vonden we twee jaar later alleen nog monotone
brandnetelruigtes. Hoewel de verdroging vooral in deze zone opvalt door de sterke
vegetatieveranderingen die ermee gepaard gaan, manifesteert het zich over het hele terrein.
De oppervlakte open water is bijvoorbeeld al een stuk ingekrompen.

Figuur 6.17
(links) Voorjaarszicht op het
open water aan de Bolveerput. Op de voorgrond
een rietkraag, op de achtergrond een drogere
strook met voornamelijk schietwilg.

Figuur 6.18
(boven) Verlandingsvegetatie gedomineerd
door liesgras (voorgrond) en grote lisdodde in de zone rond
het open water (achtergrond).

Figuur 6.19
(boven)
Mooi
ontwikkelde
moerasvegetatie met watermunt, grote kattestaart
en lisdodde.
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Figuur 6.20
Voorbeelden van tijdsreeksen
uit de verlandings- en moeraszones. De dalende
trend is duidelijk zichtbaar en de verdroging gaat
gepaard met snelle verruiging van de vegetatie.
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Poniergemeenschappen van droogvallende bodem treffen we verspreid over het terrein aan,
bijvoorbeeld langs het open water en in het kleinere noordelijke bekken. Typerend zijn de
vele Chenopodiaceae en Polygonaceae (rode ganzevoet, korrelganzevoet, spiesmelde,
perzikkruid, beklierde duizendknoop, goudzuring, moeraszuring) en verschillende Bidenssoorten in combinatie met andere moerasplanten (Chenopodietum rubri). In meer
beschaduwde omgeving (bijvoorbeeld langs de wilgenstruwelen) kan waterpeper ook
belangrijk zijn en sluit de gemeenschap meer aan bij het Polygono-Bidentetum. Aanvankelijk
waren de pioniersgemeenschappen goed vertegenwoordigd, maar door de verdroging van
het terrein nemen ze snel in oppervlakte af.

Figuur 6.21
Pioniersvegetatie
kort
na
het
droogvallen van het substraat: rode ganzevoet en
wolfspoot tussen de talrijke kiemplanten van perzikkruid
(gevlekte bladeren)

Figuur 6.22
Pioniersvegetatie met hoogopgaande
beklierde duizendknoop waarin ook wolfspoot en
watermuur gedijen.

De vegetatietypes zijn natuurlijk niet overal strikt van elkaar te onderscheiden. Er zijn tal van
overgangsvormen. Verruiging van de rietkragen tot brandnetelvelden gaat bijvoorbeeld vaak
via een tussenstadium met sluiergemeenschappen waarbij haagwinde en kleefkruid het riet
overwoekeren.
De Bolveerput is een schoolvoorbeeld van het belang dat natte, zoete baggerstorten kunnen
hebben voor de avifauna. De gradiënt van open water over moerasvegetatie naar
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wilgenstruwelen en wilgenbosjes trekt een grote diversiteit aan vogels aan van verschillende
ecologische groepen (zie tabel 6.5). Vaak gaat het om zeldzame soorten. In winter en
voorjaar rusten er geregeld grote groepen eenden op het water en in het natte
wilgenstruweel (sedert 2003 werden bv maxima van 75 wintertalingen, 53 kuifeenden, 26
tafeleenden en 20 slobeenden genoteerd, naast kleinere aantallen krakeend, bergeend,
zomertaling en pijlstaart). Het riet-lisdodde-moeras is zeer belangrijk voor vogels van riet- en
verlandingsvegetaties. Sommige verblijven er kortstondig tijdens de trekperiodes (roerdomp,
baardmannetje, buidelmees, sprinkhaanzanger), andere komen er (waarschijnlijk) ook tot
broeden (rietgors, rietzanger, kleine karekiet, blauwborst, waterral). De periodiek
droogvallend slikrandjes trekken steltlopertjes op trek aan (oeverloper, witgatje, bosruiter,
watersnip). In de verruigde struwelen broeden soorten als zwartkop, grasmus, tjiftjaf, fitis,
tuinfluiter en bosrietzanger. Ook andere waardevolle soorten werden op het terrein
aangetroffen (bokje, houtsnip, dodaars, ransuil, boomvalk, ijsvogel, koekoek) [bron: eigen
waarnemingen en meldingen op Forum Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen
www.vzwlagare.be/vwgforum/topic.asp?whichpage=15&TOPIC_ID=458].

Tabel 6.5

Ecologische vogelgroepen die op lange termijn te verwachten zijn op baggerterreinen en hun

habitatvereisten (naar Sierdsema, 1995). Het gaat hier wel om vereisten van het broedbiotoop. Vooral de soorten
van uitgestrekte rietvelden en moerassen zullen op baggerterreinen niet snel tot broeden komen, maar tijdens de
trekperiodes en in de winter kan men ze vaak wel aantreffen in gelijkaardige, kleinschaliger biotopen.
Open water
Slobeend-groep

Deze groep van soorten heeft een voorkeur voor ondiep water met
een rijke oever- en of (onder)waterplantenvegetatie. Ze is mede
daarom gebonden aan met name voedselrijke wateren

Kuifeend-groep

Deze groep van watervogels stelt weinig specifieke eisen. Ze zijn
aan te treffen in allerlei soorten water; van voedselarm tot zeer
voedselrijk. Oever- en waterplantenbegroeiing hoeft niet of slechts
spaarzaam aanwezig te zijn

Riet en verlandingsvegetaties
Roerdomp-groep

Broedvogels van goed ontwikkelde rietvegetaties. Dit zijn vrijwel
altijd rietvegetaties die in het water staan en overjarig zijn. Voor
veel soorten is een brede rietkraag (meer dan 4 m) en een
gedempte dynamiek (niet teveel golfslag) erg belangrijk

Rietzanger-groep

Deze groep van soorten is zowel aan te treffen in de natte, goed
ontwikkelde

rietvegetaties

van

de

Roerdomp-groep

als

in

verlandende rietvegetaties
Porseleinhoen-groep

Broedvogels met een voorkeur voor niet te dichte, korte (<1 m)
vegetaties met kleinschalig, ondiep open water. De meeste soorten
en de hoogste dichtheden zijn te vinden in grote zeggenvegetaties, liesgras-vegetaties en jong gemaaid rietland
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Broedvogels van verland riet en rietruigten met wat struikopslag.
Een kale bodem onder de kruiden is belangrijk, omdat deze
soorten hun voedsel voornamelijk op de grond zoeken

Pioniersvegetaties, ruigten en akkers
Fazant-groep

Broedvogels van bij voorkeur vochtige tot natte lage ruigten, met
name in cultuurland

Struiken, struwelen en heggen
Rietgors-groep

Dit vegetatietype is in allerlei landschapstypen aan te treffen.
Voorbeelden zijn natte ruigten met wat struikjes. Sluit nauw aan bij
blauwborst-groep

Grasmus-groep

Broedvogels van struweelachtige begroeiingen en structuurrijke
bosranden. Deze groep vinden we oa in bosranden met struiken en
jonge bosopslag in moeras Veel soorten uit deze groep hebben
een voorkeur voor vochtige ecotopen

Winterkoning-groep

Broedvogels van struwelen en jong bos. In tegenstelling tot de
soorten van de Grasmusgroep komen deze vogels ook midden in
de bossen voor. De aanwezigheid van een boomlaag is meestal
belangrijk

Boomgroepen, open bos en bosranden
Putter-groep

Broedvogels van boomgroepen, bosranden en open bossen met
struiken of struwelen. De meeste soorten uit deze groep hebben
een voorkeur voor voedselrijke gebieden met een weelderige
vegetatie

Opgaand gesloten bos
Vink-groep

Deze groep van vogels broedt in allerlei soorten bos van meer dan
10 meter hoog

Havik-groep

Hoewel de meeste soorten een voorkeur hebben voor afwisseling
van bos en open gebied komen deze soorten ook in uitgestrekte
gesloten bossen voor

Torenvalk-groep

Deze vogels broeden in bomen en bosranden, maar zoeken hun
voedsel voornamelijk in open gebied. In uitgestrekte gesloten
bossen ontbreken deze soorten vrijwel volledig

Grote Bonte Specht-groep

Holenbroeders die zowel in loof- als naaldbomen broeden, veelal
met een voorkeur voor loofbomen. Deze groep is het best
vertegenwoordigd in oude bossen met veel (staand) dood hout
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6.3.1.3. Noorderwal te Deinze
Ook op het baggerstortterrein te Noorderwal troffen we in 2002 een mengeling van natte en
verdroogde biotopen aan. Het terrein werd sinds 1975 in verschillende fasen opgespoten en
een paar keer vergraven, waardoor de textuurgradiënt hier minder duidelijke aanwezig was
dan op de Bolveerput. Grosso modo treffen we er wel dezelfde vegetatietypes aan, al zijn er
enkele andere accenten. Er waren bijvoorbeeld restanten van de Watertorkruidgemeenschap, die voorkomt op plaatsen waar het substraat tijdelijk droog komt te liggen ten
gevolge van schoksgewijze stijgingen en dalingen van het grondwater. Waar deze dynamiek
afwezig blijft wordt watertorkruid snel verdrongen door andere moerasplanten, maar op
Noorderwal kon de soort zich relatief goed handhaven in verlandingsgemeenschappen met
grote lisdodde. Ook zwanebloem werd in deze types aangetroffen.

Figuur 6.23 Open
lisdoddegordel

water

met

pitrus

en

riet/

Figuur 6.24
Vlieropslag in een zeer soortenarme
ruigte gedomineerd door grote brandnetel en
haagwinde op een verdroogd deel van het baggerstort.

De opslag van vlier in brandnetelruigtes zoals op de Bolveerput vonden we hier terug in een
verder ontwikkeld stadium. Er was sprake van goed ontwikkelde, plaatselijk quasi
aaneengesloten vlierstruwelen (figuur 6.24).

6.3.1.4. Baggerstort aan Ooigem-sas (Desselgem)
Dit terrein werd opgespoten na 1985 en vertoont dezelfde structuur als de andere
baggerterreinen: een afwisseling van natte struwelen, moerasvegetatie en droge verruigde
stukken. Ook hier was een geleidelijke verdroging van het terrein zichtbaar, vooral in het
oostelijke bekken. In 2002 stond dit nog grotendeels onder water (figuur 6.25). Kort daarna
droogde het oppervlakkig volledig uit, wat resulteerde in een zeer aantrekkelijke
pioniersvegetatie waarin vooral goudzuring de boventoon voerde, naast soorten als
moeraskers, wolfspoot, kattestaart en moerasandijvie (figuren 6.26 en 6.27).
Syntaxonomisch vallen deze gemeenschappen onder het Rumicetum maritimi. Opvallend
was de massale kolonisatie van dit bekken door kiemplanten van schietwilg. Zones die snel
droogvallen op het moment dat er veel moederbomen in zaad staan, kunnen dus snel
evolueren tot een wilgenbos. Trager droogvallende zones verruigen geleidelijk vanuit de
randen. Vestiging van wilgen gebeurt daar nauwelijks en het resultaat is een uitgestrekt
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brandnetelveld. Daar waren mooie voorbeelden van te zien in Desselgem. Eén van de
centraal gelegen bekkens werd volledig gedomineerd door grote brandnetel, met
uitzondering van een krimpende zone in het midden waar nog pioniersgemeenschappen van
het Chenopodietum rubri voorkwamen.

Figuur 6.25
Oostelijk bekken in de winter 20012002. Na het opdrogen in de loop van de zomer
overstroomde het terrein vrijwel niet meer.

Figuur 6.26
Zelfde bekken in de zomer van
2002. Het droogvallend slib resulteerde in mooi
ontwikkelde gemeenschappen van het Rumicetum
maritimum

Figuur 6.27 Overzicht van het droogvallende oostelijke bekken in 2002. De natuurwaarde is tijdelijk zeer hoog,
maar de verruiging laat niet lang op zich wachten.

6.3.1.5. Besluiten
De vergelijking met bestaande baggerstorten leert ons drie belangrijke zaken in verband met
de optimale inrichting van toekomstige terreinen.
•

Eerst en vooral blijkt dat verdroging van baggerterreinen op termijn zo goed als
onvermijdelijk is als er geen specifieke maatregelen genomen worden om dit tegen te
gaan. De natte natuur op baggerterreinen is ecologisch uiterst waardevol, maar van
voorbijgaande aard. Door de lage hydraulische conductiviteit gaat de verdroging wel
traag in kleirijke gedeeltes van het terrein. De moerassituatie kan lokaal dan ook
meer dan 10 jaar blijven bestaan. Daarna treedt verruiging op en kan er geopteerd
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worden om het terrein eventueel anders in te richten (bijvoorbeeld bebossing op
plaatsen waar geen wilgenstruweel tot ontwikkeling is gekomen).
•

De ontwikkeling van een baggerstort kan gestuurd worden door het tijdstip waarop de
opspuitingen beëindigd worden. Gebeurt dat bijvoorbeeld in een periode waarin de
wilgen in zaad staan en er zijn moederbomen in de omgeving aanwezig, dan worden
droogvallende slibplaten onmiddellijk en massaal gekoloniseerd door wilg. Is dat niet
het geval, dan kunnen verschillende types moerasvegetatie of soortenarme ruigtes
ontstaan afhankelijk van de lokale standplaatscondities en de oorsprong van het slib.
Op brakke terreinen zal wilg deze pioniersrol veel minder vervullen door zijn lage
zouttolerantie, maar andere soorten zullen daar wilg vervangen. Het belang van de
aanwezigheid van moederbomen werd te Magershoek geïllustreerd door een
eenzame zomereik op het opgespoten terrein er naast. Op de baggerdijk zelf
verschenen her en der kiemplanten van zomereik die vrijwel zeker van deze boom
afkomstig waren en vanuit voorraadplaatsen aangelegd door vogels waren
opgeschoten.

•

De waarde van baggerstortterreinen voor avifauna is enerzijds een gevolg van de
combinatie van verschillende biotopen (open water, moeras- en verlandingsvegetatie,
ruigte, struweel en bos), anderzijds van de relatief geringe verstoring die er heerst.
Om de ecologische potentie van een dijk te optimaliseren moet dus voor voldoende
variatie gezorgd worden (bijvoorbeeld door het creëren van gradiënten of door
verschillende beheersvormen naast elkaar toe te passen) en moeten de dijken breed
genoeg zijn (als de ruimte beschikbaar is). Bij smalle lijnvormige terreinen is het
randeffect veel groter. Dezelfde vegetatietypes kunnen ontwikkelen, maar de
verstoringen zullen te groot zijn voor sommige vogelgemeenschappen. Smalle dijken
kunnen wel als corridor fungeren en voor een beperkter aantal minder
storingsgevoelige soorten van belang zijn.

6.3.2. VERGELIJKING MET DIJKVEGETATIES
Dijken kunnen zeer specifieke en waardevolle vegetatietypes herbergen die vooral in
Nederland maar ook in Vlaanderen uitgebreid onderzocht en beschreven zijn (bv. Liebrand,
1993; Sykora en Liebrand, 1987; van der Zee, 1992; Hazebroek & Sprangers, 2002;
Heyrman et al., 1992; Voskuilen, 2001; van den Berg, 2002). Het onderstaande overzicht is
gebaseerd op deze literatuur.

6.3.2.1. Stroomdalgraslanden
Dit zijn kruidenrijke dijkgraslanden op schrale bodems met een groot aantal zogenaamde
stroomdalsoorten: warmteminnende kruiden die zich vooral via de grote riviersystemen en
hun dijken verspreiden (zie bv. van der Laan & Roetman, 1988). Het zijn zeer waardevolle
bloemrijke vegetatietypes typisch behorend tot de associatie van sikkelklaver en zachte
haver of tot de schralere types van de glanshaver-associatie op kalkrijke zuidhellingen.
Hoewel sommige soorten van stroomdalgraslanden ook op de dijk redelijk goed gedijen (de
ingezaaide wilde cichorei en het spontaan verschenen echt bitterkruid bijvoorbeeld), zullen
goed ontwikkelde vormen ervan nooit op een baggerdijk kunnen gerealiseerd worden.
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Daarvoor is het substraat veel te rijk en de biomassaproductie veel te hoog. Alleen op de
droge, zandige ringdijken (of eventueel bij het aanbrengen van een zandige afdeklaag)
kunnen schralere graslandtypes gecreëerd worden die hierbij aanleunen. De opnames die
gemaakt werden op opgespoten zandige terreinen in de buurt (hetzelfde materiaal waarmee
de ringdijken werden aangelegd) zijn syntaxonomisch nogal moeilijk te plaatsen, maar vaak
leunen ze het dichtst aan bij de schrale graslanden van de struisgras-orde (Trifolio
Festucetalia ovinae), waartoe ook de stroomdalgraslanden behoren. Om echt goed
ontwikkelde schrale graslanden te verkrijgen, staan ook de ringdijken wellicht teveel onder
invloed van de nutriënten uit het baggerlichaam. Op de testdijk te Magershoek was duidelijk
te zien hoe de ruigtevegetatie zich geleidelijk van op de baggerdijk naar beneden verplaatst,
wellicht onder invloed van uitspoelende nutriënten en intrusie van wortelstokken van op de
dijk. Vooral Elymus repens en in mindere mate Cirsium arvense werden dominant op de
ringdijk na verloop van enkele jaren (waarbij vermeld dient te worden dat de ringdijken niet
beheerd werden). De ruigere vegetatietypes die op de zanddijken worden aangetroffen, zijn
verwant met verschillende ruderale gemeenschappen uit het Artemisietea (vooral het Daucomelilotion en Erigeronto-lactucetum). Verruiging kan tegengegaan worden door goed
maaibeheer. Ook een aantal andere eenvoudige voorzorgen kunnen genomen worden om
bodemverrijking tegen te gaan, zoals het vermijden van aanplantingen op de plateau’s boven
de zones waar schraalgraslanden ontwikkeld moeten worden. Op die manier wordt de
bodem minder aangerijkt met bladstrooisel.

6.3.2.2. Hooilanden
Bij hoge voedselrijkdom door slecht maaibeheer (zonder afvoer van het maaisel) of onder
nulbeheer ontwikkelen op rivierdijken eerst fragmentgemeenschappen van het
Arrhenatherion (verruigde hooilanden) en tenslotte ruderale ruigten van het Artemisietea
(van der Zee, 1992) waarin grote brandnetel en kleefkruid domineren. Bij goed maaibeheer
(2 tot 3 keer per jaar met afvoer) ontwikkelen betere, bloemrijkere glanshaverhooilanden,
zelfs op van nature voedselrijkere bodems. Dat komt volledig overeen met de ontwikkelingen
op de baggerdijk te Magershoek (zie paragraaf 6.1).
Verruigde hooilanden op dijken hebben een geschatte biomassa-productie (peak standing
crop) van 8 tot 12 ton DS/ha. Vanaf een biomassaproductie van 6 ton DS/ha kunnen volgens
de literatuur soortenrijkere vormen van het glanshaverhooiland verwacht worden. In tabel 6.6
worden de resultaten van de biomassabepalingen op de baggerdijk te Magershoek
weergegeven. Daarbij valt de hoge biomassaproductie van de pioniersvegetatie op, wat
typisch is voor gemeenschappen van het Atriplicetum littoralis. De relatief lage biomassa in
het gemaaide deel in 2002 is te wijten aan het feit dat de gemaaide niet-ingezaaide zone
mee werd bemonsterd. Daar was de productie lokaal opvallend lager, waarschijnlijk door
inmenging van zand. In 2005 werd deze zone niet bemonsterd en is de productie meer
representatief voor een hooiland op zuiver baggerslib. We zien dat de productie nog te hoog
ligt (8 à 9 ton DS/ha) om al soortenrijke vormen van het glanshaverhooiland te verkrijgen. De
ruige spontaan ontwikkelende stukken hebben een relatief lage biomassaproductie, een
gevolg van de geringere bedekking door de dikke strooisellaag.
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Overzicht van de biomassabepalingen te Magershoek (maximum standing crop ± standaardeviatie

in ton DS/ha).
September 2001

Juni 2002

Juni 2005

11.5 ± 1.5 (n=6)

5.3 ± 1.6 (n=15)

7.1 ± 2.2 (n=6)

maaien

4.7 ± 1.7 (n=9)

maaien

8.9 ± 0.7 (n=3)

spontaan

6.2 ± 0.9 (n=6)

spontaan

5.3 ± 1.6 (n=3)

6.3.2.3. Weilanden
Beemdgras-raaigrasweiden zijn soortenarme graslanden die ontstaan door intensieve
begrazing, bijvoorbeeld met schapen, al dan niet met bijkomende bemesting. Tredplanten en
triviale grassen, zoals engels raaigras, ruw beemdgras, kweek, fioringras en kropaar, voeren
de bovenhand. Onder minder intensieve begrazing (bijvoorbeeld door lagere bezetting)
ontwikkelen meer of minder soortenrijke kamgrasweiden. De kansen voor de vestiging van
kleine kruiden en rozetplanten zijn hier veel hoger dan bij intensief begrazen.
Een alternatief voor lage veebezetting is stootbeweiding. Daarbij wordt een grasland
gedurende een korte periode intensief beweid en de aanwezige biomassa snel afgegraasd.
Daarna worden de schapen op een ander perceel gebracht en kan het grasland een 8-tal
weken herstellen. Dit kan goed gecombineerd worden met een spreiding van de tijd dat de
kuddes op vervuilde en niet-vervuilde gronden grazen, waardoor de gezondheidsrisico’s voor
het vee sterk verminderd worden (zie paragraaf 7.1.2).
Kamgras is een typische beweidingssoort die het op de baggerdijk te Magershoek zelfs
onder maaibeheer redelijk goed deed, wat perspectieven opent naar begrazingsbeheer toe.
De combinatie van de hoge voedselrijkdom van het baggersubstraat en de kans op
beschadiging van de zode door het vee maakt dat akkerdistel, die van bodemverstoring
optimaal profiteert, een probleem kan vormen bij begrazingsbeheer. Experimenteren met
begrazingsdruk en eventueel een combinatie maaien/nabeweiden zal nodig zijn. Gezien de
zeer hoge voedselrijkdom van het substraat valt het te betwijfelen of er echt soortenrijke
weilanden kunnen gecreëerd worden.

6.3.2.4. Struwelen en bossen
Van den Berg (2002) onderzocht de botanische samenstelling van polderdijken in het
Meetjeslandse Krekengebied. Naast de graslandvegetaties, die op details na overeenkomen
met de eerder beschreven types op Nederlandse dijken, beschrijft van den Berg (2002) ook
een aantal struweel- en bostypes op dijken, wat naar eventuele bebossing toe een zeer
interessante referentie biedt. Dijken worden meestal gehooid of beweid of hoogstens met
populieren beplant. Het aantal referenties voor bos- en struweeltypes is dan ook zeer
beperkt.
De meest voorkomende struweelvegetaties op de Meetjeslandse dijken behoorden tot de
associatie van sleedoorn en éénstijlige meidoorn. Vlier en gelderse roos komen ook in deze
struwelen voor. Ze zijn vaak gesitueerd op de zuidelijke taluds van dijken en komen meestal
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voor in combinatie met nitrofiele ruigtes. Deze struiksoorten zijn dan ook het meest geschikt
als vul- en randbeplanting voor baggerdijken. Vlier floreert van nature goed op
baggergronden. Sleedoorn en gelderse roos werden beperkt aangeplant te Magershoek en
deden het daar ook goed. Ook liguster komt in aanmerking voor de aanleg van struwelen.
Op de Meetjeslandse dijken werd één bostype aangetroffen: essenbos met veldiep. Ook
zomereik en grauwe abeel komen in dit bostype voor. In de struiklaag treffen we opnieuw
éénstijlige meidoorn, sleedoorn, vlier en ook hondsroos. Essen blijken ook voor baggerdijken
de meest geschikte soort te zijn (zowel qua groei en overleving als qua milieuhygiënische
veiligheid; zie hoofdstuk 5). Eik groeide goed te Magershoek maar heeft een verzurend effect
op de bodem en is daardoor minder geschikt. Een beperkte aanvulling van het bosbestand
met zomereik kan echter de natuurlijkheid ten goede komen. Grauwe abeel is te mijden.
Deze populierensoort neemt te veel zware metalen op in de bladeren (zie hoofdstuk 7). De
mogelijkheden van veldiep werden te Magershoek niet getest en er zijn ook geen gegevens
gekend over accumulatie van zware metalen in deze soort. In een beplantingsproef in de
Broekpolder (Rotterdam) werden wel iepen geplant, maar geen enkele overleefde omwille
van de iepenziekte. Het blijft dus onzeker of iep geschikt is voor baggergronden. Esseniepenbossen zijn wel de natuurlijke bosvorm op kalkhoudende klei, zoals in de polders, en
zijn dus in principe ook geschikt voor baggerdijken (na uitspoeling van de zouten).

6.3.2.5. Beheer en erosiegevoeligheid
Van der Zee (1992) concludeerde uit zijn dijkstudies dat bij het ontstaan van de verruigde
vegetatietypes (verruigde hooilanden, ruderale ruigtes en raaigras-beemdgras-weilanden)
slecht beheer de belangrijkste vegetatiebepalende factor is. Textuur (meer bepaald de
natuurlijke voedselrijkdom van de bodem) gaat pas een differentiërende rol spelen in de
vegetatie als het beheer optimaal gevoerd wordt. Bij te zware kleisoorten is het
nutriëntenniveau van nature zeer hoog waardoor de biomassaproductie te hoog is om een
echt soortenrijke vegetatie te verkrijgen. Dat geldt ook voor hypertrofe baggersubstraten.
Echt goed ontwikkelde vormen van het Arrhenatherion zullen hierop niet snel ontstaan, maar
een volgehouden beheer van maaien en afvoeren kan ook hier leiden tot een relatief divers
glanshavergrasland (zie paragraaf 6.1).
Typisch voor de verruigde vegetatie is het voorkomen van een holle zode, waarmee bedoeld
wordt dat de bedekking in de onderste lagen van de vegetatie laag is door de zeer hoge
lichtconcurrentie op het bodemniveau (dikke stengels in ijle stand). De bladproductie vindt
vooral plaats in de hogere vegetatielagen. Een holle zode is zeer erosiegevoelig. De
oppervlakkige uitspoeling van bodemmateriaal is bij de verruigde hooilanden dan ook veel
groter. Het ideale beheer om erosie te minimaliseren is maaien met afvoer van het maaisel
of extensieve beweiding, waardoor een mooie gesloten zode ontstaat. Zones die bestemd
zijn om als ruigte te laten ontwikkelen mogen dus niet aan de rand van de dijk gelegen zijn,
omdat de kans op uitspoeling van gecontamineerd bodemmateriaal dan groter wordt. De
ruigtes liggen beter hoger op de dijk en kunnen bijvoorbeeld begrensd worden door een
strook onder maaibeheer die afspoelende bodemdeeltjes kan capteren.
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6.3.3. INRICHTING VAN HET RANDGEBIED
In hoofdstuk 2 werd er al op gewezen dat ook de inrichting van het randgebied belangrijk is
bij de inpassing van een landschapsdijk in de omgeving. Uit de vorige paragraaf is gebleken
dat natte natuur op lange termijn moeilijk haalbaar is op baggerdijken of klassieke
baggerstorten. Daarom kan men natte natuurontwikkeling ook concentreren in het
randgebied, bijvoorbeeld door de aanleg van goed gestructureerde ringgrachten en poelen.
Door te werken met zachte taluds en door ervoor te zorgen dat tenminste een deel van de
ringgracht het jaar door waterhoudend is kan de natuurwaarde sterk verhoogd worden (figuur
6.28).

Figuur 6.28 Links een steile oever met een scherpe grens tussen het aquatisch (wit) en terrestrisch (zwart)
milieu. Rechts een zacht glooiende oever en de bijhorende gradiënt van nat naar droog. In de
rechtse situatie vinden veel meer soorten een geschikte standplaats [uit Londo (1997)].

In en langs de gracht kan een dichte begroeiing van bijvoorbeeld riet of wilgenstruweel
gebruikt worden om de toegankelijkheid van de dijk te beperken of te kanaliseren indien dat
gewenst zou zijn. Dat kan om verschillende redenen nodig zijn, bijvoorbeeld de eerste jaren
na aanleg om het systeem te laten stabiliseren en een vegetatiedek te laten ontwikkelen of
om de rust voor broedvogels in een bepaalde zone te garanderen. Een groene barrière zorgt
voor een natuurlijke overgang in het landschap en het zal de aanvaardbaarheid bij het
publiek sterk verhogen in vergelijking met bijvoorbeeld het plaatsen van een afrastering.
Figuren 6.29 en 6.30 tonen de resultaten van twee kleine beplantingsproeven die werden
uitgevoerd met riet en salimatten langs de afwateringsgracht.
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Figuur 6.29 Links een jonge rietaanplant in de ringgracht, rechts het resultaat in 2005: een smalle
aaneengesloten rietkraag.

Figuur 6.30 Links een pas aangebrachte salimat in de ringgracht, rechts het resultaat in 2005: een dichte
wilgengordel.

Figuur 6.31
Aanleg van een grote poel langs de
afwateringsgracht van de baggerdijk
Figuur 6.32 Direct na aanleg komt gesteelde
zannichellia, een typische brakwaterpionier, massaal
opzetten. Later wordt vooral de oeverbegroeiing
interessant met soorten als zeebies, zeeaster en riet.
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6.4. Aanbevelingen voor een natuurgericht beheer op
baggerdijken
Tabel 6.7 geeft een overzicht van de te verwachten natuurtypes onder verschillende
beheersvormen en verschillende abiotische condities op baggerterreinen. De na te streven
types zijn in het groen aangegeven. In de volgende paragrafen wordt concreet aangegeven
hoe de natuurstreefbeelden die onder een bepaalde beheersvorm relevant zijn kunnen
bereikt worden en welke randvoorwaarden er gesteld worden.

6.4.1. SPONTANE ONTWIKKELING
Streefbeelden
•
•
•
•
•

Zilte ruigtes van het Puccinellio-Spergularion salinae en het Atriplicetum litoralis
Natte strooiselruigtes van het Convolvulo-Filipenduletea
Riet- en verlandingsvegetaties uit het Typho-Phragmitetum
Pioniersgemeenschappen van droogvallend slib (Bidention tripartitae)
Nitrofiele zomen van het Galio-Urticetea

Aandachtspunten bij aanleg
•

Voor natte/zilte ruigtes en moerasvegetatie
o
o
o
o

•

Gebruik preferentieel slecht ontwaterd slib;
Creëer topografische depressies in het terrein;
zorg Indien mogelijk voor bodemverdichting in de depressies;
Afwatering van het terrein gebeurt van over een zo groot mogelijk oppervlak
naar de depressies toe.

Voor drogere ruigtes (zomen)
o
o
o

Niet aan de randen van het dijktalud of begrensd door zones onder
maaibeheer aan de kant van het talud (wegens erosiegevoeligheid);
Te voorzien in combinatie met bebossing/struwelen;
Eventueel inzaaien met beperkt aantal grote ruigtekruiden om dominantie
brandnetel te breken (bv. fluitekruid, bereklauw, wilde peen).

Beheer
•

Geen of zeer extensief maaibeheer van de droge ruigtes.

Opmerkingen
De vegetatietypes van natte en drassige standplaatsen zijn op termijn niet houdbaar op een
dijk, maar vormen een zeer waardevol en na te streven stadium in de successie.

Overzicht van de te verwachten natuurtypes op baggerterreinen (zonder de ringdijken) onder verschillende beheersvormen en verschillende abiotische
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Beemdgras/raaigrasweide

Vorm van kamgrasland

Intensief

Inzaaien

Extensief

Verarmd Glanshavergrasland

Soortenrijker Glanshavergrasland

Met afvoer

Met struiklaag

31RG04, 31RG05

31AA02, 31CA01

38AA02, 38RG01

33RG01

08AB, 08BB04, 08RG01, 08RG03, 08RG08, 08RG09

29AA01, 29AA02, 29AA03

32RG02, 32RG03, 32RG04, 32RG05, 32RG06

36AA02

22AA01

26AB, 26RG04

-

Syntaxon

12RG01, 12AA01

16BB

Querco-Fagetea
Rhamno-Prunetea

structuurrijk bos

doornstruwelen

Querco-Fagetea

37AB01

43AA02

43AA02

Plantaginetea majoris/Lolio-Cynosuretum 12AA01, 16BC01

Plantaginetea majoris

Molinio-Arrhenatheretea

Artemisietea vulgaris/Molinio-Arrhenatheretea

Artemisietea vulgaris

Artemisietea vulgaris

Ruderale ruigte

Verruigd grasland

Salicetea purpureae

Wilgenbos

Phragmitetea

Riet- en verlandingsvegetatie
Galio-Urticetea

Bidentetea tripartitae

Pioniers van droogvallend slib

Brandnetelruigte

Convolvulo-Filipenduletea

Strooiselruigte

Zonder afvoer

Droog

Franguletea

Cakiletea maritimae

Wilgenstruweel

Zilte pioniersvegetatie

Nat/Zoet

Zilte ruigte

Nat/Zout

Asteretea tripolii

Eutroof ondiep water, weinig of geen onderwatervegetatie

Open water

Verwacht natuurtype

Bebossen Zonder struiklaag structuurarm bos

Begrazen

Maaien

Spontaan

Beheer

uitgevoerd beheer ook op lange termijn in stand kunnen gehouden worden op baggerdijken zijn onderlijnd.

(nummering verwijst naar de types onderscheiden in de “Vegetatie van Nederland”). De streefbeelden zijn aangegeven in groen. Types daarvan die mits goed

condities. Er wordt ook aangegeven onder welke syntaxonomische klasse deze gemeenschappen vallen en welke de verwachte lagere syntaxonomische eenheden zijn

Tabel 6.7
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6.4.2. HOOILANDEN
Streefbeelden
•
•

bloemrijke vormen van het Arrhenatherion (glanshavergrasland) op het baggerslib
zelf;
schraalgraslanden van het Trifolio-Festucetalia ovinae op zandige ringdijken en bij
zandige afdeklaag.

Aandachtspunten bij aanleg
•

Algemeen:
o
o

•

gemakkelijk toegankelijk voor maaibeheer;
goed genivelleerd om maaischade te minimaliseren.

Schraalgraslanden:
o
o

o

ontwikkelen aan de kant van de dominante windrichting (om strooiselaanvoer
te beperken);
op de ringdijk ter hoogte van zones op het plateau waar ook een maai- of
graasbeheer wordt gevoerd, niet waar beplantingen voorzien worden
(beperken strooiselaanvoer);
bij voorkeur op de zuid- of zuidwest-hellingen gelegen.

Beheer
•

Schraalgraslanden
o

o
o
o
•

tegen erosie inzaaien met mengsel van gewoon struisgras (Agrostis
capillaris), rood zwenkgras (Festuca rubra ssp commutata), fijn schapegras
(Festuca ovina ssp tenuifolia) en reukgras (Anthoxanthum odoratum);
zie algemene richtlijnen inzaaien (6.4.5);
extensief maaibeheer, bijvoorbeeld 1 keer om de drie jaar;
afvoer van maaisel.

Glanshavergraslanden
o
o

Inzaaien met mengsel van
Intensief maaibeheer: 2 keer per jaar (rond 15 juni en 15 september) met
afvoer van maaisel

Opmerkingen
Wat avifauna betreft zijn de hooilanden minder belangrijk. Slechts een beperkt aantal soorten
zullen hier foerageren of broeden (graspieper, patrijs, fazant, torenvalk). In combinatie met
struweel en aangrenzend bos wordt het belang echter veel groter. Lijsterachtigen en soorten
uit de Torenvalkgroep (zie tabel 6.5) worden bijvoorbeeld vooral aangetrokken door de
combinatie bos/struweel als broedplaats en grasland als foerageerplaats.

6.4.3. GRAASWEIDEN
Streefbeeld
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Kamgrasland van het Lolio-Cynosuretum typicum
Doornhagen

Aandachtspunten bij aanleg
•
•

Inzaaien met een selectie van grassen en maaien vooraleer met begrazing te starten
om ecotoxicologische risico’s te beperken;
Percelering door aanleg van gemengde hagen kan de ecologische waarde sterk doen
toenemen (zie 6.4.4).

Beheer
•
•

Extensieve beweiding (bezetting uit te testen) of stootbeweiding (percelen op korte
tijd laten afgrazen en dan minimum 8 weken laten herstellen);
Omweiden waarbij afwisselend gegraasd wordt op graslanden op vervuilde en nietvervuilde terreinen is aan te raden, vooral bij jonge dieren.

6.4.4. BEPLANTEN
Streefbeelden:
•
•

Essen-esdoornbos of essen-iepenbos verwant aan het Fraxino-Ulmetum
Doornstruwelen van het Pruno-Crataegetum

Aandachtspunten bij aanleg en beheer
•

Zie paragraaf 5.4

Bemerkingen
De ecologische waarde van een beplanting wordt in grote mate bepaald door de
structuurdiversiteit (gelaagdheid door verschillende ouderdom van de bomen, verschillende
soorten en/of een goed ontwikkelde struiklaag). Hoe meer structuur in het bos, hoe meer
kansen voor insecten, broedvogels en kruiden in de ondergroei. Om snel structuurdiversiteit
te verkrijgen in een jonge aanplant kan een deel als hakhout beheerd worden. Daarbij wordt
een deel van de aanplant in een meerjarencyclus tot de grond afgezet. Essen zijn daar een
zeer geschikte soort voor. Het is een beheersintensieve maar waardevolle maatregel.

6.4.5. INZAAIEN
Basisprincipes
•

•
•
•

Gebruik weinig productieve grassoorten en beperk het aantal soorten. Ze bieden de
kans voor een spontane vestiging van streekeigen soorten en laten een goede
ecologische uitgangssituatie voor een biologisch waardevolle en soortenrijke
vegetatie.
Kruidenmengsels zijn duur en moeten dan ook zeer gericht gebruikt worden in zones
waarvan gegarandeerd kan worden dat ze optimaal beheerd zullen worden (2 keer
maaien met afvoer van het maaisel).
De soortensamenstelling moet aangepast zijn aan het substraat.
Het mengsel moet zuiver zijn (dwz geen andere dan de gevraagde soorten) om
floravervalsing tegen te gaan.
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Gebruik genetisch aangepast materiaal (lokale variëteiten en ondersoorten)

Zaaimengsels
Concreet zijn de volgende mengsels geschikt voor brakke baggerdijken:
•

Zones te ontwikkelen als ruigte (geen maaibeheer):
o
o

50% Rietzwenkgras (Festuca arundinacea)
50% Kropaar (Dactylis glomerata)
Dit zijn twee pollenvormende soorten, die een goed uitgangsmilieu scheppen
voor een ruige vegetatie met veel insecten. Rietzwenkgras werd niet uitgetest
te Magershoek, maar gedijt normaal goed op voedselrijke kleibodems.
Kropaar vestigde zich spontaan en breidde snel uit te Magershoek. Het is dus
zeker een geschikte soort. Eventueel aan te vullen met Fluitekruid (Anthriscus
sylvestris) voor het bloeiaspect. Ruigtes kunnen natuurlijk ook zonder
inzaaien ontwikkelen maar dan verhoogt de kans op vestiging van akkerdistel.

•

Zones te ontwikkelen als grasland (maai- of graasbeheer):
o
o
o
o
o

20% Rood zwenkgras (Festuca rubra ssp commutata),
20% Beemdlangbloem (F. pratensis)
20% Glanshaver (Arrhenatherum elatius)
20% Stomp kweldergras (Puccinellia distans)
Aan te vullen met 20% Fioringras (Agrostis stolonifera) voor hooilanden of
20% Kamgras (Cynosurus cristatus) voor graasweiden
Voor het bloeiaspect kunnen eventueel volgende kruiden in lage
hoeveelheden toegevoegd worden: Margriet (Leucanthemum vulgare),
Fluitekruid (Anthriscus sylvestris), Wilde peen (Daucus carota), Knoopkruid
(Centaurea jacea), Wilde cichorei (Cichorium intybus), Smalle weegbree
(Plantago lanceolata). Bij hoge initiële zoutgehaltes kan ook geopteerd
worden voor inzaaien met 100% stomp kweldergras (Puccinellia distans).
Deze soort zal geleidelijk vervangen worden door andere soorten tijdens het
ontziltingsproces.

Zaaidichtheid en tijdstip van inzaaien
•
•

Opteer voor lage inzaaidichtheid, zodat er ruimte blijft voor kieming en vestiging van
andere soorten. Een inzaaidichtheid van 20 tot 25 kg/ha is ruim voldoende.
Het zaaien gebeurt best in het vroege voorjaar (tot begin mei) of het najaar (vanaf
eind augustus). In de tussenliggende periode is de concurrentie met spontane
vegetatie veel te groot. Vermijd zaaien tijdens lange droogteperiodes.
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HOOFDSTUK 7 POLLUENTENFLUXEN

7.1. Opname door de vegetatie
7.1.1. OPNAME VAN METALEN DOOR DE BOMEN
Uit de metaalanalyses van de bladeren op de baggerdijk bleek dat enkel de Cd concentraties in
bladeren van populier en wilg en de Zn concentraties in bladeren van populier, wilg en berk hoog
waren in vergelijking met referentiegegevens. De andere boomsoorten namen geen verhoogde
concentraties metalen op in vergelijking met normale situaties.
Tegen het einde van het seizoen traden belangrijke verschuivingen op in de bladconcentraties:
Cu, Pb en Zn concentraties bleken voor alle soorten te stijgen tussen half augustus en de
bladval. Afhankelijk van het doel van een staalnamecampagne moeten de stalen op het gepaste
moment genomen worden.
Opname van zware metalen door de bomen opent perspectieven voor fytoremediatie van de
bodem. Anderzijds betekent opname dat de metalen in het ecosysteem kunnen gebracht worden
of dat er verspreiding mogelijk is naar de omgeving. De opname in de bladeren speelt hierin een
cruciale rol. Bladeren kunnen door de wind verspreid worden, zijn een voedselbron voor veel
dieren en vormen als strooisellaag de basis van een belangrijke nutriënten- en polluentencyclus
in het ecosysteem.

7.1.1.1. Methodiek
Op 18 september 2002 werden de eerste keer bladstalen genomen. Zowel 1 als 2 jaar oude
essen, berken, populieren en wilgen werden bemonsterd, voornamelijk op het eerste niveau.
Half augustus 2003 werden er voor de tweede keer bladstalen genomen en werden er netten
gehangen om de bladval op te vangen. Tegelijkertijd werden ook houtstalen genomen. De stalen
werden geanalyseerd door de Bodemkundige Dienst van België.

De monsters werden gedroogd bij 70°C tot constant gewicht. Het gedroogde bladmateriaal werd
gedestrueerd met HNO3/HClO4, aangelengd met gedemineraliseerd water en gefilterd volgens
de methode van Varian, AA-24. De meting van de stalen die genomen werden in 2002 gebeurde
met een AAS (Varian SpectrAA 220), volgende elementen werden bepaald: Al, Cd, Cr, Cu, Ni en
Zn. De stalen die genomen werden in 2003 werden op dezelfde wijze gedestrueerd maar de
analyse gebeurde op een ICP-OES. Nikkel werd niet gemeten maar Pb wel.
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7.1.1.2. Resultaten

De metaalconcentraties in de bladstalen van de 2 staalnamecampagnes worden weergegeven
in Tabel 7.1. Zoals ook blijkt uit wetenschappelijke literatuur vertonen populier en wilg hoge
gehaltes Cd en Zn ten opzichte van de andere soorten. Het valt op dat de opname door de
wilgen hoger is dan door de populieren. We mogen dit niet veralgemenen, enerzijds omdat het
verschil niet echt significant is, anderzijds omdat de opname van metalen kloonspecifiek is.
Verder bleek ook berk hoge concentraties Zn te vertonen in zijn bladeren. Dit is veel minder
gedocumenteerd in de literatuur dan de opname door wilg en populier. Wilg en populier bleken
veel minder aluminium op te nemen dan es en berk. Ook voor Cr zijn er relatief grote verschillen
tussen de soorten. Es vertoont in 2002 de hoogste concentraties hoewel de concentraties in
2003 vrij laag zijn in vergelijking met de andere soorten.

Tabel 7.1

Metaalgehaltes van bladstalen (mg/kg)

Staalname Leeftijd

n

Al

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

Gewone es
2002

1 jaar 3

66 ± 10

<0.5

5.8 ± 0.6

8.6 ± 1.1

4.1 ± 0.4

117 ± 157

2002

2 jaar 5

57 ± 16

2 jaar 4

<0.5
<2.2

6.3 ± 0.8
1.2 ± 0.2

8.1 ± 1.0
2.4 ± 0.8

4.1 ± 0.1

2003

66 ± 101
2.7 ± 0.3 19.5 ± 2.4

2002

1 jaar 4

82 ± 27

1.0 ± 0.1

2.2 ± 0.6

7.0 ± 1.0

3.4 ± 0.7

552 ± 151

2002

2 jaar 4

53 ± 25

2 jaar 4

0.7 ± 0.2
<2.3

2.3 ± 0.6
3.7 ± 4.3

6.8 ± 0.6
4.7 ± 0.9

3.1 ± 0.7

2003

493 ± 61
3.5 ± 0.5 504 ± 145

2002

1 jaar 6

19 ± 12

21.9 ± 4.3

4.0 ± 1.0

11.6 ± 0.9

3.7 ± 0.5

652 ± 112

2002

2 jaar 1

17

23.7

3.5

9.5

2.7

509

6.6 ± 1.4
4.6 ± 1.0

1.8 ± 1.2

Zachte berk

Wilg

Populier
2002

1 jaar 6

2003

2 jaar 4

37 ± 42

15.9 ± 5.9
22.0 ± 8.8

1.8 ± 1.7
0.6 ± 0.03 *(3)

1.1 ± 0.2

306 ± 52
338 ± 69

2.0 ± 0.2

46 ± 8

zomereik
2003

3 jaar 4

<2.0

1.3 ± 0.2

5.7 ± 0.4

In Tabel 7.2 worden referentiewaarden voor bladgehaltes op onvervuilde bodems gegeven voor
Cd, Cr, Cu, Ni en Zn. In Figuur 7.1 worden de bladconcentraties van de campagne van 2003
weergegeven samen met de referentiewaarden en de achtergrondwaarden voor wilgen op
onvervuilde bodems. Hoewel de mobiliteit van metalen verhoogd kan worden door de vorming
van chloride-complexen wanneer hoge gehaltes chloride aanwezig zijn – zoals op deze bodem –
werden voor de meeste elementen toch geen verhoogde concentraties metalen in de bladeren
gevonden. Enkel de chroom gehaltes zijn vrij hoog en ook de Cd concentraties in bladeren van
populier en wilg en de Zn concentraties in bladeren van populier, wilg en berk blijken hoog te zijn
in vergelijking met deze data.
De metaalconcentraties in hout en strooisel (=bladval) worden weergegeven in Tabel 7.3 samen
met de concentraties in de bladeren (gegevens van 2003). De concentratie in het hout was voor
alle soorten en voor alle elementen steeds laagst. De concentratie Cu, Pb en Zn bleek steeds
hoger te zijn in het strooisel dan in het blad. Dit betekent dat er tussen augustus, het moment
van bladstaalname, en de bladval een verhoging van de concentraties optreedt. Cr blijkt hoger te
zijn in het strooisel dan in het blad maar bij berk dan weer lager. Deze seizoenale veranderingen
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van de bladconcentraties maken dat de staalname op het gepaste moment moet gebeuren.
Wanneer bv de effecten van bladconcentraties op de bodem bestudeerd worden moet de
concentratie in het gevallen blad gemeten worden.
In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de risico’s en de mogelijkheden van de
metaalopname door de bomen.
Tabel 7.2

Referentiegegevens uit literatuur voor Cd, Cr, Cu, Ni en Zn (mg/kg)
Cd

Cr

Cu

Ni

Zn

Normale waardes in planten (1)

0.05-0.2

0.1-0.5

5-30

0.1-5

27-150

Normale waardes in planten (2)

0.1-2.4

Normale waardes in planten (3)

0.2-0.8

0.02-5

8-400

5-20
0.03-15

Populus spp (4)

4-15

1-400

14.2
0.25 ±0.07

Populus nigra (5)

5.1 ± 0.6

67.1
1.6 ± 0.4

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

Tabel 7.3

Hout-, blad- en strooiselgehaltes van stalen genomen op het einde van het groeiseizoen 2003 (leeftijd =
2 jaar, n= 4; mg/kg)

Cd

Cr

Cu

Hout
Blad
Strooisel

<2.1
<2.2
0.7 ± 0.1

<0.5
1.2 ± 0.2
1.8 ± 0.8

Hout
Blad
Strooisel

<2.2
<2.3
1.2 ± 0.3

1.2 ± 1.1 *(2)
3.7 ± 4.3
1.3 ± 0.4

Hout
Blad
Strooisel

11.4 ± 3.2
22.0 ± 8.8
20.9 ± 18.3

1.6 ± 1.2 *(1)
0.6 ± 0.03 *(3)
<1.0

Pb

Zn

<0.5
2.7 ± 0.3
8.7 ± 0.8

18.3 ± 9.2
19.5 ± 2.4
37.4 ± 3.3

0.8 ± 0.2 *(1)
3.5 ± 0.5
11.8 ± 0.7

135.2 ± 14.3
504.1 ± 145.4
680.4 ± 132.2

0.6 ± 0.04 *(1)
1.1 ± 0.2
5.1 ± 2.0

75.5 ± 7.2
337.6 ± 69.2
552.5 ± 228.1

<0.6
2.0 ± 0.2
9.4 ± 0.3

12.5 ± 3.3
45.8 ± 7.7
66.9 ± 11.0

gewone es
3.6 ± 1.2
2.4 ± 0.8
7.0 ± 1.7
zachte berk
2.5 ± 0.5
4.7 ± 0.9
7.4 ± 1.2

populier
2.1 ± 0.5
4.6 ± 1.0
6.7 ± 0.9

zomereik
Hout
Blad
Strooisel

<2.2 **
<2.0
0.6 ± 0.1 *(2)

0.5 ± 0.05 *(3)
1.3 ± 0.2
2.5 ± 0.3

2.5 ± 0.6
5.7 ± 0.4
7.2 ± 1.4

* enkele waarden liggen onder de bepaalbaarheidsgrens (aantal tussen haakjes)
** < : data liggen onder de bepaalbaarheidsgrens
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Figuur 7.1
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Eik
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De bladconcentraties van de staalnamecampagne van 2003 (Normal range uit Kabata-Pendias &
Pendias, 1992; AG: Achtergrondwaarden voor wilg op onvervuilde gronden uit Vandecasteele et al.,
2002

Fytoextractie van de metalen uit de bodem via oogsten van de biomassa bleek niet haalbaar. De
verhouding tussen de concentratie in de biomassa en de concentratie in de bodem is het hoogst
voor Cd onder populier. Dat betekent dat fytoextractie de beste resultaten zal geven voor Cd en
met een beplanting van wilg. De Cd-concentratie in de bodem is ongeveer 10 mg/kg. Gerekend
met een bodemdichtheid van 1600 kg/m³, bevat de bovenste meter bodem in totaal ongeveer
160 kg Cd/ha.
Meestal is de concentratie in het hout lager dan de concentratie in het blad. Voor het gemak
stellen we hier dat de concentratie in het hout even hoog is als die in het blad. Gesteld dat we
een opbrengst hebben van 10 ton hout/ha.j betekent dit dat we per jaar en per ha 110 g Cd
kunnen verwijderen uit de bodem. Dit is 0,07% van de bodemstock in de bovenste meter. Als we
ook de bladeren oogsten kunnen we 0,1% van de bodemstock verwijderen. Om een daling te
bekomen van de bodemconcentratie tot 6 mg/kg hebben we 400 jaar nodig waarbij we jaarlijks
moeten oogsten en bladeren en hout moeten verwijderen. Deze berekening geldt dan nog enkel
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voor Cd. Voor de andere elementen zal het nog veel langer duren. Fytoextractie blijkt dus zeker
geen haalbare optie op deze bodem.

7.1.2. OPNAME VAN METALEN DOOR KRUIDIGE VEGETATIE
Er werd geen significant verschil vastgesteld in het gehalte aan zware metalen in maaisel van de
baggerdijk te Magershoek en de begraasde Scheldedijken ter hoogte van het Galgeschoor.
Graasbeheer met schapen op baggerdijken leidt niet tot gezondheidsrisico’s voor de dieren. Het
grazen van lammeren op dergelijke terreinen moet echter vermeden worden. Uit voorzorg is het
aan te raden om begrazingsperiodes op vervuilde dijken af te wisselen met graasperiodes op
onvervuilde terreinen. Er wordt bij voorkeur alleen gegraasd in zones met een groot aandeel
grassen in de biomassa, omdat de opname door monocotylen veel lager ligt dan bij dicotylen.
Het is dus ook aan te raden om zones die bestemd zijn voor graasbeheer eerst in te zaaien en
een aantal keer te maaien. Grazen in pioniersvegetatie en spontaan ontwikkelde vegetatie
verhoogt het risico.
Vlier is een frequent voorkomende soort op vervuilde baggerterreinen en vormt dus een mogelijk
risico bij gebruik van vlierbessen voor menselijke consumptie. Er werden echter geen verhoogde
concentraties aan zware metalen in de bessen aangetroffen, zelfs op relatief sterk vervuilde
terreinen.
Fytosanering door maaibeheer en het afvoeren van de biomassa is geen haalbare optie omdat
de opname van metalen te laag is. Bovendien neemt door maaien het aandeel van de grassen
aanzienlijk toe en grassen nemen quasi geen zware metalen op.
In de loop van het project werden verschillende malen kruidige stalen geanalyseerd op de
aanwezigheid van zware metalen om de vervuiling van het maaisel en de eventuele toxiciteit
voor grazers na te gaan. De verschillende campagnes worden afzonderlijk besproken.

7.1.2.1. Methodiek
Staalname van 24/09/2002 (Magershoek)
Van zes soorten werd de bovengrondse biomassa bemonsterd (zeeaster, grote brandnetel,
akkerdistel, glanshaver, reukloze kamille en strandmelde). Er werden telkens vijf stalen
genomen verspreid over de hele baggerdijk behalve voor strandmelde (slechts één staal). Het
ging voornamelijk om bladeren, maar ook om volledige scheuten inclusief bloei- en vruchtwijze
indien die voorhanden waren. De idee hierbij was dat grazers geen onderscheid maken tussen
de verschillende plantendelen.
De verhouding droge as t.o.v. droge stof werd bepaald na het verassen in een moffeloven van
ovengedroogd materiaal. Het verassen gebeurde bij 550 °C met graduele opwarming en
afkoeling gedurende 72 uur. Totale bladconcentraties aan zware metalen en macronutriënten
werden geëxtraheerd met HNO3 (p.a. 65%) en H2O2 (ultrapur) in een 3:1 verhouding met
destructie in een microgolfoven en gemeten met ICP-AES (Varian Liberty Series II, Varian, Palo
Alto, CA). De destructie van de monsters in de microgolfoven (Milestone 1200 MS Mega)
gebeurde volgens het programma: 250 W (5 min.), 400 W (5 min.), 500 W (5 min.), 600 W (5
min.), ventilatie (10 min.). Kwaliteitscontrole was gebaseerd op een multi-element standaard
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(Merck 11355 ICP standard IV), en externe bladstandaarden. De accuraatheid van de Cd- en
Zn-meting werd gecontroleerd aan de hand van CRM 100 (‘Beech leaves’) en CRM 101 (‘spruce
needles’). De waarden bekomen in mg/kg DS waren voor Cd < 0.35 voor beide standaarden
(gecertifieerde waarde: 0.34) , en voor Zn 75.5 en 44.8 (gecertifieerde waarde: 75.0 en 35.3). De
waarden bekomen voor Cd en Zn in de vierde ICP-ringtest met 4 bladstalen weken telkens
minder dan 20% en 5% af van de gemiddelde concentratie (Bartels, 2000). De analyses werden
uitgevoerd op het laboratirum van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

Staalname van 24/09/2003 (Bolveerput)
Ter vergelijking met de opname in de kruidige vegetatie te Magershoek werden op de Bolveerput
ook bladeren van verschillende soorten bemonsterd: bitterzoet, wolfspoot, riet en watermunt en
grote brandnetel als gemeenschappelijke soort. Bemonstering en analyses verliepen identiek
zoals hierboven beschreven.

Staalname van 23-27/08/2004 (verschillende locaties Bovenschelde)
Uit de staalname van 24/09/2003 bleek dat bitterzoet relatief grote hoeveelheden Cd opneemt in
de bladeren. Om het risico na te gaan van bioaccumulatie via de door vogels geliefde bessen
van deze soort, werden verschillende stalen genomen op de Bolveerput en referentiestalen
langs de recreatievijver in de Blaarmeersen te Gent. Naast bitterzoet als typische plant van natte
terreingedeeltes werd ook vlier bemonsterd, een besdragende soort van drogere terreindelen,
die bovendien voor menselijke consumptie geschikt is. Vlier werd bemonsterd op de Bolveerput
en op verschillende andere locaties langs de Schelde. Er werden telkens bes-, blad- en
bodemstalen genomen. Bij het nemen van de blad- en vruchtstalen werd er zoveel mogelijk zorg
voor gedragen om op verschillende hoogtes en langs de verschillende windrichtingen te plukken.
Bitterzoetbessen rijpen nogal onregelmatig waardoor het soms moeilijk was om voldoende rijpe
bessen op één locatie te verzamelen. Alleen indien noodzakelijk werd het staal aangevuld met
onrijpe bessen.
# SAM10
# SAM9

# SAM8
# SAM7

SAM1

### SAM3

SAM2

# SAM6

Figuur 7.2
# SAM5
# SAM4

Locatie

van

de

verschillende

staalnameplaatsen van vlier langs de
Bovenschelde
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De bladstalen werden gedroogd gedurende 7 dagen bij 40° C en gemalen (Pulverisette 14,
Fritsch, Idar-Oberstein, Duitsland). De bessen werden gedurende 21 dagen gedroogd bij 40° C
en werden gemalen in een mortier. Er is geen onderscheid gemaakt tussen vruchtvlees en
zaden. De rest van de procedure werd hierboven reeds beschreven.

Staalname van 26/09/2005 (Magershoek, Scheldedijk Galgeschoor)
Naar aanleiding van de opmerkingen tijdens de wetenschappelijke klankbordgroep (zie bijlage 5)
werden te Magershoek nog een tweede keer biomassastalen genomen op 26/09/2005. Ditmaal
waren het bulkstalen om de toxiciteit van het maaisel op zijn geheel te kunnen inschatten.
Bulkstalen van de vegetatie op de Scheldedijk langs de Scheldelaan, tussen het Galgeschoor en
de bedrijfsterreinen van Solvay en Monsanto, dienden als referentie. Deze dijk staat onder
graasbeheer en vormt dus een interessant vergelijkingspunt voor het inschatten van eventuele
risico’s voor grazers. Te Magershoek werden drie knipstalen (0.5m²) genomen in de gemaaide
en met grassen en kruiden ingezaaide zone en drie stalen in de spontaan ontwikkelende zone.
Op de Scheldedijk werden drie keer drie bulkstalen genomen van een zelfde oppervlakte. De
stalen werden gedroogd op 70°C tot constant gewicht. Analyses gebeurden door de
Bodemkundige Dienst van België.

7.1.2.2. Resultaten en discussie
Staalname van 24/09/2002 (Magershoek)
De resultaten van deze analysecampagne staan samengevat in Tabel 7.4. Ze werden gebruikt
om de BCF-waardes (verhouding tussen de concentratie in de plant en de concentratie in de
bodem) te berekenen die in de Vlier-humaan-modellering worden gebruikt. Daarbij werd
gerekend met de gemiddelde bodemconcentraties op de dijk (zie hoofdstuk 8). Voor de meeste
elementen lag de BCF lager dan de standaardwaarde in het model.
Uit de resultaten blijkt vooreerst dat de zoutminnende pioniersoorten (Aster, Matricaria, Atriplex)
relatief veel Cd accumuleren. Dat het om zoutminnende soorten gaat blijkt bijvoorbeeld uit de
hoge Na-gehaltes in de bladeren. In de literatuur vinden we dat de opname van zware metalen
door organismen afhankelijk is van de saliniteit van de bodem. Schmidt (2003) stelde
bijvoorbeeld vast dat de Cd-concentraties in plantenweefsels stijgen bij toenemende Cl-gehaltes.
Bij brakke baggerdijken kan de opname dus verhoogd zijn, althans in de beginjaren vooraleer
uitspoeling van de zouten uit de bovenste bodemlagen heeft plaatsgevonden. Bij dierlijke
organismen werd het zelfde effect van hoge zoutgehaltes vastgesteld. Langs het Scheldeestuarium nam de poelpiraat (Pirata piraticus), een wolfspin die op de intertidale sedimenten
leeft, meer Cd, Cu en Zn op bij hogere chloride-gehaltes in het sediment. (Du Laing et al., 2002).
Een tweede belangrijke vaststelling is de lage concentratie van zware metalen (vooral Cd) in de
bladeren van de dominante grassoort Glanshaver. Grassen zijn monocotylen, waarvan bekend
is dat ze veel minder metalen opnemen dan dicotylen. Dit biedt perspectieven naar graasbeheer
toe. Schapen zullen vooral op terreinen met veel grassen ingezet worden. De begrazing op zich
bevordert verder de vergrassing en zal het risico dus verder verkleinen. Omdat de pioniersoorten
wel relatief veel Cd accumuleren is het aan te raden om eerst met grassen in te zaaien en een
aantal keer te maaien en pas dan met begrazing te starten. Op die manier is het aandeel
grassen van bij de start van de begrazing hoog en het risico minimaal.
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Tabel 7.4

Overzicht van de bladconcentraties per soort van de staalname van 24/09/2002 (mg/kg DS)
Urtica dioica

Arrhenatherium elatius

Cirsium arvense

Aster tripolium

Matricaria maritima

(n=5)

(n=5)

(n=5)

(n=5)

(n=5)

Atriplex
littoralis
(n=1)

Mean

Std.Dev.

Mean

Std.Dev.

Mean

Std.Dev.

Mean

Std.Dev.

Mean

Std.Dev.

Cd

0.18

0.000

0.75

0.265

5.12

0.749

3.29

1.820

2.24

0.541

1.06

Zn

38.86

6.872

40.52

5.744

97.20

22.450

79.01

25.150

62.89

6.910

94.29

Cu

12.41

2.284

9.15

2.783

15.53

3.838

11.02

2.943

13.69

3.004

5.41

Ni

<DL

0.000

2.91

1.666

<DL

0.000

2.77

2.280

<DL

0.000

<DL

Cr

2.48

1.635

4.91

3.654

2.52

1.052

3.57

4.075

<DL

0.000

<DL

Pb

<DL

0.000

<DL

0.000

<DL

0.000

<DL

0.000

<DL

0.000

<DL

Fe

161.22

47.545

109.18

20.901

137.36

6.994

105.87

39.849

122.10

18.363

110.00

Al

34.04

18.985

16.68

2.954

23.32

9.949

19.92

8.275

27.28

14.039

15.43

P

5885

261

4813

309

3006

186

4075

527

4396

1434

4064

S

4795

1057

3232

333

6566

1211

3864

852

4464

405

3034

Ca

50563

8143

3615

183

28395

4367

7118

2879

9116

574

7666

K

23544

4717

37668

3077

49781

4875

29476

2886

34650

5795

29326

Mg

9530

1410

2280

91

3037

270

2777

689

3335

285

5294

Na

188

105

384

298

635

183

917

63

996

56

867

Mn

22.05

6.477

26.25

6.224

15.57

1.454

39.55

21.244

22.29

4.752

34.15

Asrest (%)

19.23

2.277

11.31

0.695

18.25

1.637

11.88

4.410

11.99

0.540

12.36

Maïs vormt een belangrijke uitzondering binnen de monocotylen. Deze grassoort accumuleert
wel zware metalen (Vandecasteele, 2000). Misschien heeft dit te maken met het feit dat maïs
een C4-metabolisme heeft, in tegenstelling tot de meeste andere grassoorten (C3).
Grote brandnetel is vaak zeer dominant op oudere en verdroogde baggerterreinen (zie
hoofdstuk 6). Het feit dat de concentraties in de bladeren van deze soort laag zijn op dit type
substraat, is dus gunstig omdat via deze weg geen transfer van zware metalen verwacht wordt.
Notten et al. (2005) stelden op vervuilde alluviale gronden wel een transfer van zware metalen
(Zn, Cu en Cd) vast van de bodem via brandnetel naar huisslak. Naast de meer klassieke
regenwormroute zou dit voor baggergronden een belangrijke bioaccumulatie-weg kunnen zijn.
Brandnetelbladeren hebben hoge Ca concentraties, waardoor ze een belangrijke voedselbron
voor slakken zijn. Baggergronden zijn dan ook vaak zeer slakkenrijk.
Akkerdistel vertoont de hoogste Cd-waardes van alle gemeten soorten. In hoofdstuk 6 werd erop
gewezen dat deze soort sterk uitbreidt bij elke vorm van bodemverstoring. De hoge Cdconcentraties zijn een bijkomende reden om akkerdistel zoveel mogelijk te onderdrukken door
de maaischade en andere bodemverstoringen te beperken.

Staalname van 24/09/2003 (Bolveerput)
De resultaten worden samengevat in Tabel 7.5. Globaal zien we hetzelfde beeld als bij de
staalnamecampagne te Magershoek: grassen (in dit geval riet) en brandnetel accumuleren
weinig of geen metalen. Brandnetel valt weer op door de zeer hoge Ca-gehaltes in de bladeren.
Soorten die op gelijkaardige standplaatsen voorkomen en zeer vaak samen aangetroffen
worden (bijvoorbeeld de moerasplanten bitterzoet, wolfspoot en watermunt) vertonen
uiteenlopende bladconcentraties. Wolfspoot (Lycopus) heeft bijvoorbeeld relatief hoge
zinkgehaltes in de bladeren, hoewel deze nog binnen de normale range liggen volgens Alloway
(1995) en Ross (1994). Bladeren van bitterzoet (Solanum) hebben relatief hoge Cd
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concentraties. Deze besvormende soort komt algemeen voor op moerassige baggerterreinen.
Watermunt (Mentha) vertoont voor geen enkel element verhoogde gehaltes. Vandecasteele et
al. (2005) vonden dat de biobeschikbaarheid van zware metalen binnen één soort afhankelijk is
van de vochttoestand van het terrein. Op natte gereduceerde gronden werden relatief minder
metalen opgeslagen in de biomasa. Hier stellen we vast dat ook de interspecifieke variatie
binnen de soorten van één vegetatietype (dat meestal gekoppeld is aan een welbepaalde
reductietoestand van de bodem) zeer hoog kan zijn.

Tabel 7.5

Overzicht van de bladconcentraties per soort van de staalname van 24/09/2003 (mg/kg DS)
Solanum dulcamara (n=10)

Phragmites australis (n=7)

Lycopus europaeus (n=6)

Urtica dioica (n=13)

Mentha aquatica (n=1)

Mean

Std.Dev.

Mean

Std.Dev.

Mean

Std.Dev.

Mean

Std.Dev.

Cd

3.60

1.96

0.10

0.00

0.13

0.058

0.14

0.084

0.10

Zn

47.7

10.4

88.3

25.6

243.5

65.1

58.7

15.3

86.3

Cu

17.7

4.7

8.0

1.2

19.7

4.1

14.4

4.5

11.6

P

4758

627

2022.27

113

4054

511

5770

1123

4305

S

5081

639

6880.06

1059

4058

430

6335

693

4327

Ca

11585

3195

10494

1469

10444

1619

60934

7036

12174

K

45513

8338

12599

2325

27642

5624

31516

7291

44549

Mg

2846

472

1707

302

2587

318

3587

539

2574

Na

356.9

128.6

46.4

55.6

1112

591

42.9

46.0

4714

Mn

137.8

187.3

213.2

56.3

97.5

63.2

33.5

19.0

114

Fe

141.3

56.4

118.7

15.7

121.2

16.6

132.5

44.6

119.2

N-kjehl

4.53

0.547

3.27

0.181

3.31

0.332

3.99

0.28

3.5

Asrest (%)

11.38

1.974

9.35

1.322

9.09

1.299

20.7

1.2

11.8

Staalname van 23-27/08/2004 (verschillende locaties Bovenschelde)
In de Vlier-Humaan modellering wordt het risico voor de mens via inname van verontreinigd fruit
(bv. vlierbessen) niet in beschouwing genomen omdat er vanuit gegaan wordt dat
verontreinigingen weinig accumuleren in generatieve structuren zoals vruchten (zie bv. Kralovec
& Salvik, 1997; Samse-Petersen et al. 2002). Nochtans zijn er ook meldingen uit de literatuur dat
bepaalde metalen (zoals Cd, Cu en Ni) naar de vruchten worden getransporteerd en daar
worden opgeslagen (Sauerbeck, 1991; Moral et al., 1994; Ducrot & Meffre, 1996). Omdat andere
besdragende soorten van baggerterreinen zoals bitterzoet (zie hierboven) relatief veel Cd bleken
op te slaan in de vegetatieve delen, werd nagegaan in hoeverre ook transfer naar de bessen
plaats vindt.
Tabel 7.7 toont de concentraties van zware metalen in de bodem en de bladeren en bessen van
vlier (SAM) en bitterzoet (SOL). Hieruit blijkt dat voor vlier zelfs op zwaar met Cd verontreinigde
bodems nauwelijks accumulatie is in de bladeren en nog minder naar de bessen. Bij bitterzoet
worden wel relatief hoge Cd waardes gemeten in de bladeren, vergeleken met de twee
referentiestalen. Dat bevestigt de waarnemingen van de vorige staalname. De concentraties in
de bessen liggen wel een heel stuk lager, maar zijn nog steeds hoger dan de bladgehaltes die in
de andere soorten werden gemeten (vergelijk met Tabel 7.5).
Ondanks de soms zeer grote chroomvervuiling van de baggergronden langs de Schelde wordt
dit element nauwelijks gedetecteerd in de balderen en bessen van vlier en bitterzoet.
Vandecasteele (2000) stelde reeds dat Cr onder deze omstandigheden niet beschikbaar is voor
de plant.

Onderzoeksproject Landschapsdijken

156

In Tabel 7.6 zien we dat de BCF over het algemeen hoger is in minder vervuilde gronden, wat
ook door andere studies bevestigd wordt (Samse-Petersen, 2002). Het geeft aan dat voorzichtig
moet omgesprongen worden met BCF-waardes bij het beoordelen van locaties. Vergelijking met
stalen van niet vervuilde referentiesites is altijd noodzakelijk.
Atmosferische depositie op de vruchten speelt ook vaak een belangrijke rol in het al dan niet
geschikt zijn van vruchten voor consumptie (bv. Barcan et al., 1998; Angelova et al., 1999). In
industriegebieden is dat een belangrijke en sterk plaatsafhankelijke factor waar bij de inplanting
van de dijk en de soortkeuze van de beplanting rekening mee moet gehouden worden. Op
locaties waar atmosferische depositie waarschijnlijk is of waar een bufferdijk vooral een
stoffilterende functie heeft kunnen beter geen voor menselijke consumptie geschikte soorten
zoals vlier aangeplant worden.
We kunnen besluiten dat de verspreiding van zware metalen in de voedselketen via vruchten
ondergeschikt is aan de verspreiding via de bladeren (hetzij door rechtstreekse herbivorie, hetzij
via de strooisellaag), althans voor de frequent op bagger voorkomende soorten vlier en
bitterzoet.

Tabel 7.6

Bioconcentratiefactoren (bodemconcentratie/blad- of besconcentratie) voor blad en bes (staalname van
23-27/08/2004). Lege cellen zijn locaties waar de bodemconcentraties onder de detectielimiet lagen.
Een * geeft aan dat de bes of bladconcentratie onder de detectielimiet lag. De BCF is in dat laatste
geval berekend met de helft van de detectielimiet.
Blad
Cd

Ni

Zn

Cu

Bes
Cr

Pb

Cd

Ni

Zn

Cu

Cr

Pb

SOL1

0.78 0.02*

0.04

0.10 0.00*

0.01

0.11 0.02*

0.03

0.08 0.00* 0.00*

SOL2

0.40 0.02*

0.04

0.11 0.00*

0.01

0.02 0.02*

0.03

0.11 0.00* 0.00*

SOL3

0.30

0.04

0.03

0.06

0.00

0.01

0.08 0.02*

0.02

0.07 0.00* 0.00*

SOL4

0.95

0.05

0.05

0.15

0.00

0.02

0.08 0.02*

0.02

0.08 0.00* 0.00*

SOL5

0.06

0.39

0.60

0.04

0.13

0.06*

0.27

0.69 0.01* 0.01*

SOL6

0.09

0.36

0.54

0.04

0.07

0.09*

0.21

0.53 0.01* 0.01*

SAM1

0.04 0.04*

0.16

0.07 0.00*

SAM2

0.01 0.03*

0.08

0.05 0.00* 0.00*

0.01 0.01* 0.04*
0.00 0.03*

0.03

0.07 0.00* 0.01*

0.03

0.05 0.00* 0.00*

SAM3

0.01 0.02*

0.05

0.03 0.00* 0.00* 0.00* 0.02*

0.02

0.02 0.00* 0.00*

SAM4

0.06* 0.06*

0.33

0.14 0.00* 0.01* 0.06* 0.06*

0.12

0.12

0.08

0.07

0.09 0.00*

0.01 0.00* 0.02*

0.02

0.04 0.00* 0.00*

SAM5

0.01

SAM6

0.02

0.01 0.01*

0.15

0.07

0.07 0.00*

0.01 0.01* 0.05*

0.02

0.05 0.00* 0.00*

SAM7

0.03*

0.58

0.34 0.01*

0.06

0.03*

0.18

0.28 0.01* 0.02*

SAM8

0.11*

0.63

1.46 0.01*

0.13

0.11*

0.27

1.02 0.01* 0.03*

SAM9

0.17 0.07*

0.56

0.67

0.01

0.12 0.06* 0.07*

0.13

0.29 0.00* 0.02*

SAM10

0.04

0.26

0.94 0.00*

0.03 0.01* 0.04*

0.05

0.22 0.00* 0.01*

0.07
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Bodemparameters en concentraties van zware metalen in de bladeren en bessen van Solanum dulcamara (SOL) en Sambucus nigra (SAM) op de
verschillende staalnamelocaties (staalname 23-27/08/2004). EC = elektrische conductiviteit, OS = organische stof. De bodemconcentraties die de
bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 1 overschrijden volgens bijlage 4 van Vlarebo (na omrekening volgens het percentage klei en
organische stof) staan in het rood aangegeven. Onderstreepte waardes overschrijden de saneringsnorm voor bestemmingstype IV. De
referentielocaties (plaatsen waar BSN voor type 1 voor geen enkel element overschreden wordt) zijn weergegeven in het grijs. Alle concentraties in
mg/kg behalve klei, zand, CaCO3, OS (%); EC (µS/cm); pH (dimensieloos).
Blad

Bodem
pH

EC

klei

SOL1

7.37

990.5

37

SOL2

7.63

315.1

44.1

OS

S

13.9

9.9

6.3

2975

8.5

40

1164

228

312

2.58

10.16

7.5

2040

11.3

40

1056

126

428

8.2

2550

12.6

48

1414

234

8.2

37

1047

167

zand CaCO3

Cd

Ni

Zn

Cu

Cr

Pb

Cd

Ni

126

6.67

<1.75

93

4.52

<1.75

553

138

3.82

1.92

398

99

7.76

1.97
<1.75

Zn

Bes
Cu

Cr

22.44

<0.65

46.18

13.44

<0.65

38.41

14.08

0.71

50.97

25.44

<0.65

31.71

7.91

1.65

51.93

Pb

Ni

Zn

Cu

Cr

Pb

0.89

<1.75

40.01

19.01

<0.65

<0.65

0.70

0.25

<1.75

29.59

14.12

<0.65

<0.65

1.18

0.98

<1.75

24.52

16.03

<0.65

<0.65

1.49

0.62

<1.75

24.91

13.18

<0.65

<0.65

3.09

<0.065

<1.75

22.22

9.12

<0.65

<0.65

0.65

Cd

SOL3

7.52

401.8

41.5

6.7

11.18

SOL4

7.43

681.9

37.6

10.8

9.56

6.4

2491

1.1

841

<0,35

14

82

13

44

24

0.37

<0,35

9

109

17

49

32

0.28

<1.75

39.74

9.09

1.95

2.07

<0.065

<1.75

23.25

8.95

<0.65

<0.65

<1.75

109.10

6.30

<0.65

0.68

<0.065

<1.75

17.21

5.61

<0.65

<0.65

SOL5

8.06

386.1

26.4

8.73

7.91

SOL6

8.09

228.6

15.8

65.3

2.04

1.3

659

4.9

1198

4.7

24

680

86

264

60

0.18

8.0

33

912

145

341

88

0.10

<1.75

72.91

7.04

<0.65 <0.65

<0.065

<1.75

30.79

6.56

<0.65

<0.65

<1.75

55.83

6.55

<0.65 <0.65

<0.065

<1.75

23.88

4.85

<0.65

<0.65

SAM1

7.56

129.3

28.4

32.5

7.18

SAM2

7.51

217.2

39.5

2.19

9.62

6.0

1482

6.9

1930

9.4

40

1078

196

487

100

0.07

0.5

15

107

38

91

41

<0.065

<1.75

35.76

5.31

<0.65 <0.65

<0.065

<1.75

13.26

4.46

0.85

<0.65

0.09

2.88

59.70

5.88

<0.65 <0.65

<0.065

<1.75

14.77

2.50

<0.65

<0.65

SAM3

7.59

194

45

2.61

9.61

SAM4

7.83

152.9

19.9

46

5.41

4.8

677

6.9

1163

15.7

37

918

68

745

93

3.5

17

981

55

94

164

0.07

2.51

66.38

4.08

<0.65

1.30

<0.065

<1.75

17.22

2.83

<0.65

<0.65

<1.75

49.96

6.70

<0.65

0.98

<0.065

<1.75

15.21

5.44

<0.65

<0.65

SAM5

7.34

226.7

35.6

18.5

7.19

SAM6

7.6

108.8

19.7

47.3

2.73

7.7

1126

7.5

2006

<0,35

26

86

19

45

17

<0.065

<0,35

8

53

5

28

9

<0.065

<1.75

33.19

7.36

<0.65

1.18

<0.065

<1.75

14.48

5.12

<0.65

<0.65

<1.75

47.96

6.40

<0.65

1.71

<0.065

<1.75

11.42

2.76

<0.65

<0.65

1.61

81.23

21.30

<0.65

1.34

<0.065

<1.75

17.16

5.04

<0.65

<0.65

SAM7

7.71

697.6

33.5

17.6

5.18

SAM8

8.12

92.6

15

64.2

3.91

2.0

254

3.6

358

0.5

12

86

9

84

14

0.09

3.4

530

4.3

22

318

23

241

41

0.18

8.04

159.5

18.9

54.4

3.08

SAM10 7.79

151.6

31.6

6.87

2.92

SAM9
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Vergelijking tussen bulkstalen van baggerdijk te Magershoek en Scheldedijk aan
Galgeschoor (staalname van 26/09/2005)
De soortensamenstelling van de bulkstalen en de analyseresultaten staan samengevat in de
tabellen 7.8 en 7.9. As en Pb werden noch te Magershoek, noch op de Scheldedijk
gedetecteerd in de plantenstalen en vormen dus geen risico voor begrazing. Volgens een ttest bij p=0.05 is er voor geen enkel element een significant verschil tussen MAG en SCH.
Daarbij dient opgemerkt dat stalen waarbij de detectielimiet niet werd overschreden
ingegeven werden als de helft van de detectielimiet, wat een licht vertekend beeld kan
geven. Bij p=0.1 worden de chroom-waardes voor SCH significant hoger en de Zn-waardes
voor SCH significant lager dan voor MAG. Aangezien er geen bodemstalen genomen
werden op de Scheldedijk kunnen we niet nagaan of de verhoogde chroomconcentraties
daar een gevolg zijn van atmosferische depositie of van een daadwerkelijke vervuiling in de
bodem. Er is een duidelijke stijging van de meest zuidelijke (SCH1) tot de meest noordelijke
(SCH3) locatie op de scheldedijk voor de chroomgehaltes maar ook voor de andere
elementen.
Cr en Ni overschreden te Magershoek telkens slechts 1 keer de detectielimiet en stellen
waarschijnlijk weinig problemen. Op de Scheldedijken werden vooral voor Cr hogere
concentraties aangetroffen. Voor dit element zijn geen maximumgehaltes aan veevoeder
opgelegd in de EU. Volgens Ross (1994) zijn waardes tot 15 mg/kg normaal. De lokaal
gemeten concentraties van 11.24 mg/kg op de Scheldedijk zijn dus relatief hoog, maar niet
echt verontrustend. Ze liggen bijvoorbeeld heel wat lager dan die in grassen op vervuilde
baggerbodems langs de Bovenschelde (Vandecasteele, 2000).
soortensamenstelling van de bulkstalen. Alleen de belangrijkste soorten zijn weergegeven.

Tabel 7.8

MAGI

Grassen

Niet-grassen

Holcus lanatus, Arrhenatherium elatius, Festuca

Cirsium arvense

pratensis, Dactylis glomerata, Poa trivialis,
MAGS

-

Brassica spec., Cirsium vulgare, Rumex crispus, Urtica
dioica

Matricaria

maritima,

Sisymbrium

altissimum,

Cirsium, vulgare
SCH

Festuca spec., Poa trivialis

Geranium molle, Cerastium fontanum, Trifolium dubium,
Senecio

jacobaea,

Achillea

millefolium,

Plantago

lanceolata, Trifolium arvense, Arenaria serpylifolia, Cirsium
arvense, Leucanthemum vulgare

De Cd gehaltes in de spontaan ontwikkelde zone te Magershoek liggen significant hoger dan
in de ingezaaide zone (p=.05). Dat is een gevolg van het veel hogere grassen-aandeel in de
bulkstalen van de laatste groep (zie Tabel 7.8). Zoals eerder vermeld nemen monocotylen
veel minder metalen op dan dicotylen. De Europese norm voor Cd in voedsel van
herkauwers ligt op 1 mg/kg DS voor volwassen dieren en 0.5mg/kg voor lammeren (SCAN,
2003a). Volgens dezelfde bron worden tot 5 mg Cd/kg geen negatieve effecten verwacht.
Hierbij dient vermeld dat de aanvaardbare concentraties vaak zeer conservatief opgesteld
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worden. Als schapen te Magershoek uitsluitend op de graslanden zouden grazen, wordt de
norm voor volwassen dieren dus niet overschreden. Als ze ook de ruigtes frequenteren
kunnen zich eventueel wel problemen stellen. Voor de Scheldedijk is er meestal geen
probleem voor volwassen dieren, al zien we ook daar zones waar de norm wordt
overschreden. Voor lammeren zijn de gehaltes op beide locaties te hoog om ze daar
permanent te laten grazen.

Tabel 7.9

Analyseresultaten van de bulkstaalname van 26/09/2005 (in mg/kg DS). MAGS = Spontaan
ontwikkelden zone Magershoek, MAGI = ingezaaide zone Magershoek, SCH = scheldedijk. As en
Pb vielen overal onder de detectielimiet (5mg/kg DS) en werden weggelaten. Waardes met * geven
aan dat slechts één meting boven de detectielimiet lag; bij ** lagen twee metingen boven de
detectielimiet (dit betekent dus dat het gemiddelde overschat wordt).
Cr

MAGI

Ni

Cu

Cd

Zn

mean

stdev

mean

stdev

mean

stdev

mean

stdev

mean

Stdev

6.89*

-

6.44*

-

4.43

0.29

0.62**

0.02

34.70

0.85

MAGS

<5

-

<5

-

8.97

2.41

1.48

0.23

60.49

19.89

SCH1

<5

-

<5

-

5.13

0.20

0.69*

-

30.43

1.88

SCH2

5.76

0.54

<5

-

6.09

0.13

0.72*

-

34.96

0.31

SCH3

11.24

2.17

6.04

0.46

6.21

0.12

1.10

0.09

38.38

2.53

Zn is een belangrijk voedingsbestanddeel voor de meeste organismen. De gehaltes die
gemeten worden in het maaisel te Magershoek en op de Scheldedijken liggen binnen de
range gemeten in verschillende soorten veevoeder.
Ook Cu is een belangrijk voedingsbestanddeel, maar voor schapen liggen de grenzen tussen
noodzakelijke en toxische hoeveelheden dicht bij elkaar. Hoeveelheden van 5-11 mg/kg DS
worden in de literatuur als noodzakelijk aangegeven. De gemeten bladconcentraties voor
MAG en SCH liggen binnen deze marge.
Ma et al. (2001) onderzochten de risico’s voor grote grazers in de Broekpolder in
Vlaardingen (Nederland) bij jaarrond-begrazing. Dit terrein werd tot de jaren 70 opgespoten
met Rotterdams havenslib en is verontreinigd met zware metalen en persistente
organochloorverbindingen. Zij pleiten voor een ‘gemiddeld begrazingsbeheer’, waarbij de
runderen gespreid over verontreinigde en niet—verontreinigde locaties kunnen grazen en
sluiten daarmee aan bij de visie van verschillende andere auteurs. Voor zware metalen zijn
er bij een dergelijk begrazingsbeleid geen gezondheidsrisico’s. Uit de hier voorgestelde
resultaten blijkt dat ook voor baggerdijken van het type Magershoek uit voorzorg een
gelijkaardig principe van gemiddeld begrazing.
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7.2. Opname van metalen door de bomen: mogelijkheden
en beperkingen voor fytoextractie en fytostabilisatie1
Els, es, esdoorn en robinia vertoonden normale concentraties Cd, Cu, Pb en Zn in de
bladeren. Bijgevolg is het risico om metalen in het ecosysteem te brengen minimaal omdat
deze soorten deze elementen niet accumuleren. Els en robinia zullen de pH sneller doen
dalen dan de andere soorten door de stikstoffixatie en zijn bijgevolg niet de eerste keuze
voor beplanting.
Abeel bleek niet aan te raden door het hoge gehalte Cd en Zn in de bladeren. Deze soort
zou een risico kunnen betekenen voor Cd en Zn input in het ecosysteem via de bladval in de
herfst. Verder onderzoek naar het eventuele risico is nodig. Deze soort bleek ook niet
geschikt voor sanering van de bodem door fyto-extractie van de metalen. Zelfs voor de
extractie van Zn en Cd door deze populiersoort zal een buitensporige hoeveelheid tijd nodig
zijn om de bovenste bodemlaag te saneren.
Om de invloed van boomgroei op de fluxen en pools van zware metalen en het hiermee
gepaard gaande risico te kunnen inschatten, ook op langere termijn, werden twee zaken
bekeken. In eerste instantie werden de data van het project ‘Groei van bomen en bossen op
brakwaterslib aangerijkt met zware metalen” (Laboratorium voor Bosbouw, 1999) opnieuw
geanalyseerd vanuit het oogpunt van deze doelstelling. Deze analyse wordt in dit hoofdstuk
behandeld. In tweede instantie werd contact gezocht met Alterra (Wageningen) om in de
toekomst onderzoek te doen naar de compartimentering en fluxen van zware metalen in het
30-jaar oude bestand in de Broekpolder (zie paragraaf 6.3.1).

7.2.1. INLEIDING
Bomen kunnen ingeschakeld worden voor extensieve lange termijn fytoextractie van metalen
(Salt et al., 1998; Aronsson en Perttu, 2001; Williams, 2002; Pulford en Watson, 2003) of
voor fytostabilisatie (Pulford en Watson, 2003; Vangronsveld et al., 1995). Fytoextractie
verwijdert metalen uit de bodem via opname van metalen door de bomen en regelmatig
oogsten van de biomassa. Wilg en populier worden verondersteld hiervoor de best geschikte
boomsoorten te zijn. Deze soorten nemen hoge concentraties Cd en Zn op en hebben een
hoge biomassaproductie (Schnoor et al., 1996; Greger and Landberg, 1999; Robinson et al.,
2000; Roselli et al., 2003). Andere auteurs stellen echter dat fytoextractie geen realistische
optie is (Felix, 1997; Salt et al., 1998; Robinson et al., 2003) omdat voor deze techniek zeer
veel tijd nodig is en omdat er geen boomsoorten gekend zijn die alle milieutoxische metalen
accumuleren zoals bv Pb, Cd of As. Tegelijkertijd heeft fytoextractie een belangrijk nadeel
omdat opname van metalen in de bladeren en recyclage van metalen via de bladval in de
herfst een belangrijke pathway kan zijn voor input in de voedselketen.

1

Deze paragraaf werd in bewerkte vorm gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift ‘Science
of the Total Environment’: Mertens, J., Vervaeke, P., De Schrijver, A. & Luyssaert, S. 2004. Metal uptake by
young trees from dredged brackish sediment: limitations and possibilities for phytoextraction and
phytostabilisation. Science of the Total Environment, 326, 209-215.
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Fytostabilisatie is een andere remediatie techniek en heeft als doelstelling het vastleggen
van zware metalen in de bodem via verminderen van erosie en uitspoeling. Wortel groei
stabiliseert de bodem en de strooisellaag en vegetatie zorgen voor minder wind- en
watererosie (Ross, 1994). De migratie van metalen in de bodem kan verminderd worden
(Vangronsveld et al. 1995). Het verhoogde gehalte organisch materiaal zorgt voor een betere
vasthouding van het water, wat samen met de verhoogde interceptie van neerslag en
verhoogde evapotranspiratie de uitspoeling naar het grondwater kan verminderen (Pulford
and Watson, 2003).
Welke van beide technieken, fytoextractie of fytostabilisatie, ook gekozen wordt, er moet
rekening mee gehouden worden dat er een risico bestaat voor verspreiding in het milieu.
Ross (1994) stelt dat de input van metalen in de voedselketen potentieel gevaarlijker is dan
uitspoeling naar het grondwater. Opname en recyclage van zware metalen via bladval in de
herfst kan een belangrijke pathway zijn voor input in de voedselketen. De gegevens van het
onderzoek “Groei van bomen en bossen op brakwaterslib aangerijkt met zware metalen”
(1999, uitgevoerd door het laboratorium voor bosbouw in opdracht van AWZ) werden
opnieuw geanalyseerd met volgende doelstelling: welke boomsoort stelt een risico voor
verspreiding van zware metalen via bladval. Ross (1994) stelt dat de input van metalen in de
voedselketen potentieel gevaarlijker is dan uitspoeling naar het grondwater.

7.2.2. METHODIEK
De heuvel op linkeroever was ongeveer 9 m hoog en bestond uit sliblagen van 2 m
afgewisseld met 1 m dikke zandlagen. Een rechthoekige plot van 20 op 90 m werd beplant
met 2 jaar oude zaailingen van esdoorn (Acer pseudoplatanus L.), zwarte els (Alnus
glutinosa L. Gaertn.), gewone es (Fraxinus excelsior L.), witte abeel (Populus alba L.) en
robinia (Robinia pseudoacacia L.). De plot was ingedeeld in 18 subplots van 10 x 10 m.
Twee jaar oude zaailingen werden geplant in maart 1997, 2 jaar na de constructie van de
heuvel.
Op dit terrein werden op 30 punten (6 locaties voor elk van de 5 soorten) bladstalen
genomen op het einde van het tweede groeiseizoen. De stalen werden geanalyseerd op Cd,
Cu, Fe, Mn, Pb en Zn (droge verassing bij 450°C en opname van de as in HNO3). Het jaar
voordien waren op deze punten bodemstalen genomen.

7.2.3. RESULTATEN
7.2.3.1. Bodemeigenschappen
De eigenschappen van de bodem worden weergegeven in Tabel 7.10 en 7.11. Deze stalen
werden genomen in mei 1997, 2 jaar en enkele maanden na de voltooiing van de bouw van
de heuvel. Voor de meeste elementen waren de data voor de verschillende dieptes (0-15 cm
en 30-45 cm) zeer vergelijkbaar, wat de uniformiteit van het sediment bevestigde. Dit gaf ook
aan dat nog geen bodemvorming had plaatsgevonden. Enkel voor Na en
electroconductiviteit (EC) werd er wel een significant verschil gevonden (p<0.05 dwz met
meer dan 95% zekerheid). Dit toont dat de zouten in de 2 jaar tijd significant werden
uitgespoeld. De zoutgehaltes zijn vergelijkbaar met de zoutgehaltes op de heuvel langs
Magershoek 2 jaar na de voltooiing.
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De pH van de bodem is ongeveer een halve eenheid lager dan op de heuvel langs
Magershoek. De andere basisparameters zijn vrij gelijkaardig voor de twee terreinen.
De concentraties zware metalen in de bodem worden weergegeven in Tabel 7.11. De
concentraties zijn telkens ongeveer 1/4 lager dan de concentraties op de heuvel langs
Magershoek. De koper concentraties waren in de normale grootte-orde, lood en zink
concentraties waren vrij hoog terwijl cadmium meer dan drie maal de hoogste
referentiewaarde was.

Tabel 7.10

Gemiddelde en standaard afwijking van de bodemkarakteristieken op de heuvel langs de
Verkortingsdijk op linkeroever (aantal stalen: 72 behalve voor het zandpercentage: 7), 2 jaar na de
aanmaak van de heuvel
Diepte (cm)

0-15

Zand (%)

30 ± 5

pH(KCl)

7.1 ± 0.1
-1

7.1 ± 0.1

N (mg kg DS)

2 019 ± 267

1 885 ± 286

-1
P (mg kg DS)

2 441 ± 412

2 209 ± 385

K (mg kg-1 DS)

9 155 ± 532

9 159 ± 840

Org. C. (%)

6.2 ± 0.8

6.2 ± 0.8

CaCO3 (%)

9.0 ± 2.5

8.9 ± 2.9

457 ± 102

823 ± 205

88 ± 34

219 ± 57

542 017 ± 62 538

538 660 ± 60 607

683 ± 77

650 ± 69

-1

Na (mg kg DS)
-1

EC1:5 (mS m )
-1

Fe (mg kg DS)
-1
Mn (mg kg DS)

Tabel 7.11

30-45

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

30-45

Referentiegegevens

Cd

5.7 ± 0.8

5.9 ± 0.7

0.08-1.61

Cu

54.2 ± 6.3

53.9 ± 6.1

4-100

Pb

75.2 ± 11.2

74.3 ± 8.1

1.5-70

Zn

358 ± 40

359 ± 46

9-362

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

Groei (cm)

St dev

10% percentiel

90 % percentiel

Zwarte els

92

5

31

-23

27

Gewone es

98

2

8

-3

8

Gewone esdoorn

99

5

11

-2

15

Robinia pseudoacacia

83

53

39

9

97

Witte abeel

71

54

39

13

86

7.2.3.3. Bladconcentraties
De bladconcentraties die gemeten werden in het tweede jaar na aanplant worden
gerapporteerd in Tabel 7.13. Vergeleken met referentiedata van verschillende auteurs (Tabel
7.2) bleken de concentraties koper en lood binnen de normale grenzen te liggen. Er werden
geen significante verschillen gerapporteerd tussen de soorten. Voor els, es, esdoorn en
robinia bleken ook de concentraties Zn en Cd binnen de normale grenzen te liggen. De
gemiddelde normale waarden voor abeel daarentegen werden duidelijk overschreden.

Tabel 7.13

Bladconcentraties van zware metalen na het tweede groeiseizoen (mg kg-1 DS, n=6)
Cd
Zwarte els

<0.23*

Cu
5.8 ± 0.9

Pb
5.0 ± 0.5

Zn
65 ± 12

Gewone es

0.3 ± 0.3

12.4 ± 1.8

5.0 ± 1.2

26 ± 8

Gewone esdoorn

0.5 ± 0.3

5.9 ± 1.3

4.5 ± 1.6

74 ± 48

Robinia pseudoacacia <0.23*

8.3 ± 1.2

2.3 ± 0.3

45 ± 5

Witte abeel

3.8 ± 0.4

3.3 ± 0.6

465 ± 125

8.0 ± 2.0

*: Bepaalbaarheidsgrens

7.2.4. BESPREKING
7.2.4.1. Fytostabilisatie
Het risico voor milieuschade vermindert door boomsoorten te kiezen die geen metalen
accumuleren omdat de beschikbaarheid op die manier wordt verminderd (Glimmerveen,
1996; Pulford en Watson, 2003). Andere studies op baggerslib tonen aan dat het recycleren
van metalen via de bladval moet vermeden worden om het risico op verspreiding van
metalen te minimaliseren (Mertens et al., 2001; Beyer et al., 1990). Op terreinen die begroeid
waren met niet-accumulerend riet (Phragmites australis) vonden Beyer et al. geen
verhoogde metaalconcentraties in de levende biota. Op terreinen die overgroeid waren met
Cd- en Zn-accumulerende wilgen werden verhoogde concentraties Cd gevonden in muizen,
vermoedelijk veroorzaakt door de introductie van Cd in het voedselweb via bladval.
Els, es, esdoorn en robinia vertoonden op de heuvel op linkeroever lage metaalconcentraties
in de bladeren. Dit betekent dat deze soorten beter geschikt zullen zijn voor fytostabilisatie.
Alle boomsoorten kunnen echter op langere termijn de bodem verzuren en op die manier de
polluenten mobiliseren (Mayer, 1998). Door de hoge CaCO3 gehaltes van het baggerslib is
de bodem nog gedurende lange tijd gebufferd tegen verzuring. Het zal nog ongeveer 1150
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jaar duren voor de zuurneutraliserende capaciteit van de bovenste 0,5 m dikke bodemlaag
volledig zal opgebruikt zijn. Bij deze berekening werd rekening gehouden met de interne en
externe verzuring en met de zuurneutraliserende capaciteit van de CaCO3, de klei en het
organisch materiaal (zie Luyssaert et al., 2001 voor de berekeningsmethode).
De beschikbaarheid van Zn in baggerslib begon te stijgen vanaf een pH lager dan 6, voor Cd
lager dan 4 en voor Cu en Pb lager dan 2 (Tack et al., 1996). Els en robinia zijn
stikstoffixerende soorten, wat een versnelde daling van de pH tot gevolg kan hebben
(Johnson en Lindberg, 1992). De zuurproductie van stikstoffixerende vlinderbloemigen werd
bepaald door Tang et al. (1999) en ligt tussen 0,2 en 2,7 mol H+/kg.j. In de veronderstelling
dat we op het baggerslib een verzuring zouden hebben van 2.7 mol H+/kg.j en dat we een
jaarlijkse biomassaproductie zouden hebben van 5 ton/j, dan zou dit betekenen dat de
zuurneutraliserende capaciteit van de bodem zou opgebruikt zijn in 570 jaar ipv 1150 jaar.
Hierbij moeten we vermelden dat de stikstoffixatie op deze bodem waarschijnlijk laag zal zijn
vanwege de hoge stikstofconcentratie in de bodem (Tang et al., 1999). Bijgevolg zal de
verzuring veroorzaakt door deze soorten lager zijn dan we hier berekend hebben. Op korte
termijn is verzuring van de bodem geen bedreiging op dergelijke baggerdijken.

7.2.4.2. Fytoextractie
De mogelijkheden en beperkingen voor fytoextractie van metalen werd ingeschat op basis
van de bladconcentraties. Voor een exacte berekening zijn de concentraties in het hout, de
schors en de takken vereist, en de biomassa van al deze componenten.
Om metalen uit de bodem te extraheren via het oogsten van bovengrondse biomassa, zijn er
bomen nodig die tolerant zijn voor de bestaande vervuilingsgraad, die gemakkelijk oogstbaar
zijn en die grote hoeveelheden metalen opnemen in het plantmateriaal. Abeel voldoet aan
deze drie vereisten, en hoge concentraties Cd en Zn werden teruggevonden in de bladeren
van deze soort. Niettegenstaande bleek dat deze soort niet geschikt is om de Cd- en Znvervuiling van de bodem te saneren. Als enkel bladeren zouden geoogst worden zou een
geschatte bladproductie van 2,5 ton DS/ha.j een jaarlijkse afvoer van 20 g Cd/ha en 1163 g
Zn/ha betekenen. Dit is ongeveer 0.04% van de totale hoeveelheid Zn en Cd in de bovenste
1 m van de bodem. Cd concentraties in het hout van wilgen en populieren blijkt 1 tot 5 maal
lager te zijn dan de concentratie in bladeren, maar de biomassaproductie door hout is
ongeveer het dubbele van de productie door bladeren (Ridell-Black, 1994, Schnoor et al.,
1996; Greger en Landberg, 1999; Eriksson en Ledin, 1999; Robinson et al., 2000; KlangWestin en Eriksson, 2003). Dit betekent dat, als zowel bladeren als stam jaarlijks worden
geoogst, maximum 0,12% van de totale hoeveelheid in de bovenste 1 m bodem kan worden
verwijderd. Bijgevolg zal er een zeer grote tijdsspanne nodig zijn om de bodem te zuiveren
van Cd en Zn via fytoextractie. Bijkomend nadeel is dat met deze soort, evenals met andere
wilgen- of populierensoorten, de bodem enkel zal gesaneerd worden voor Cd en Zn, niet
voor de andere metalen. Als bomen gebruikt worden moeten systemen ontwikkeld worden
die verhinderen dat metalen in circulatie worden gebracht via de bladval.

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

7.3. Herverdeling in bodemprofiel onder populier1
Planten en dieren kunnen een belangrijke rol spelen in metaalbewegingen in de bodem. In
een 10 jaar oud populierenbestand op een baggerstort in Menen werden de
metaalconcentraties gemeten. Dit terrein vertoonde een sterke textuurgradiënt, typisch voor
hydraulisch opgespoten terreinen, en er werden 2 plots geselecteerd in het begin en aan het
einde van het terrein. In beide plots bleek dat de populieren hoge gehaltes Cd en Zn
opnamen (tot 8.1 mg Cd kg-1 DM en 475 mg Zn kg-1 DM in de bladeren). Op de zandige plot
dicht bij de spuitmond resulteerde de opname van metalen in de bladeren in een significant
hogere concentratie Cd en Zn in de bovenste bodemlaag vergeleken met de diepere
bodemlagen door aanrijking via de bladval. Deze stijging zorgde er zelfs voor dat de Cd
concentratie in deze bodemhorizon de Vlarebo-normen overtrof. Het was bijgevolg duidelijk
dat een bepaling van het risico van vervuilde bodems niet enkel rekening moet houden met
de bodemconcentraties, maar ook met de concentraties in de planten en dieren en ook met
de herverdeling die veroorzaakt wordt door deze planten en dieren.

7.3.1. INLEIDING
Opname van metalen in de bladeren zorgt voor een inbreng van metalen in het voedselweb
via bladval en strooiselvertering (Kuzovkina & Quigley, 2005). Bovendien kan boomgroei de
oplosbaarheid en de beschikbaarheid van metalen in de bodem veranderen door
wortelrespiratie, wortelexudaten, de vorming en afbraak van organisch materiaal, de
bevordering van het bodemleven en verzuring van de bodem (Hinsinger, 2000; Vervaeke et
al., 2004). Veranderingen in de oplosbaarheid en beschikbaarheid kunnen resulteren in een
redistributie van de metalen in het bodem-boom systeem.

1

Deze paragraaf werd in bewerkte vorm opgestuurd naar het wetenschappelijke tijdschrift “Environmental
monitoring and assessment” en was op het moment van publicatie van dit rapport nog in revisie. Mertens, J.,
Piesschaert, F., Luyssaert, S., De Schrijver, A., Tack, F.M.G., Verheyen, K. Redistribution of Cd and Zn in the
upper soil layer after 10 year poplar growth. Environmental monitoring and assessment (submitted)
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Het merendeel van de studies die de dynamiek en de fluxen van metalen onderzoeken
rapporteren laboratoriumexperimenten (e.g. Tack et al., 1996; Römkens et al., 1999;
Marseille et al., 2000; Han et al., 2003; Ekval and Greger, 2003). Deze gecontroleerde
experimenten dienen getest te worden op het veld over een langere periode aangezien het
gedrag van polluenten in de bodem beïnvloed wordt door talrijke processen die tegelijkertijd
optreden en die variëren in de tijd (Hesterberg, 1998). Het doel van deze studie was het
beschrijven van de metaaldistributie over de verschillende compartimenten van het bodemboom systeem op een 10 jaar oude populierenaanplant op baggerslib. De
metaalconcentraties van de bovenste bodemlaag werden vergeleken met de concentraties in
de diepere bodemlagen om zo de metaalfluxen die de voorbije 10 jaar zijn opgetreden te
identificeren. Hierbij werd verondersteld dat de diepere bodemlaag weinig effect had
ondervonden van de vegetatie en dat deze laag meest representatief was voor de initiële
bodemeigenschappen. De gevolgen voor risicobepalingen en voor risicobeheersing van
dergelijke terreinen wordt besproken.

7.3.2. MATERIAAL EN METHODEN
Het terrein
De studie gebeurde op een 280 m lang en 20 m breed hydraulisch opgespoten baggerdepot
in Menen, opgespoten met baggerslib uit de Leie. Het terrein werd in het voorjaar van 1993
aangeplant met 2 jaar oude bewortelde stekken van Populus interamericana Boulare and
Beaupré, 1 jaar nadat het opspuiten werd beëindigd. De bomen werden aangeplant in een 2
x 2 m verband.
Langs de bestaande textuurgradiënt, typisch voor hydraulisch opgespoten terreinen, werden
twee plots geselecteerd met een verschillende bodemtextuur. Eén plot lag aan het begin van
het terrein, dicht bij de spuitmond en de andere plot lag dicht bij de overloop aan het einde
van het terrein. Deze plots waren rechthoekig (25m x 20m) en de afstand tussen de twee
plots bedroeg 215 m.

Bodemeigenschappen
Elke plot werd verdeeld in 4 kwadranten. Binnen een radius van 2 m rond het centrum van
elk kwadrant werden bodemstalen genomen in drievoud. Deze 3 herhalingen werden
gepoold tot een mengmonster. Er werden stalen genomen op 3 dieptes. De bovenste
bodemhorizon (H1) was ongeveer 3 cm dik en had duidelijk een donkerdere kleur. De tweede
horizon (H2) was gelegen tussen 3-20 cm diepte. Deze laag had een vrij goede structuur en
had een lichtere kleur. De derde horizon (H3) was ongestructureerd en was, met de
uitzondering van een aantal wortels, onverstoord sediment op een diepte van ongeveer 40
cm. De bodemstalen werden verzameld in maart 2003.
Nadien werden de bodemstalen gedroogd op 40°C in de droogstoof tot constant gewicht. Zie
voor de methodiek van de chemische analyses de voorgaande hoofdstukken.
Om de oplosbaarheid van de metalen te begroten werd een waterextractie gemaakt van de
bodemstalen door 10 g bodemstaal gedurende 2 uur te schudden in 50 ml gedesioniseerd
water (Stephens et al., 2001). Deze oplossing werd gefiltreerd onder vacuüm over een
Buchner filter met filterpapier (Schleicher and Schuell 589², White Ribbon). Cd, Cr, Cu, Pb
and Zn werden geanalyseerd op een graphite furnace atomic absorption spectrophotometer
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(GFAAS, Varian AA-1475 with GTA-95, Palo Alto). De Zn en Cr concentraties lagen onder
de bepaalbaarheidsgrens.

Biomassa
De biomassaproductie werd bepaald door de diameters te meten op 1.3 m hoogte van alle
stammen uit de 2 plots. De bepaling van de stambiomassa was gebaseerd op de
aanwastabellen van Faber and Tiemens (1975). De biomassa van de takken werd
verondersteld van 1/3 te zijn van de stambiomassa (Oosterbaan and van den Berg, 2002).
In elk kwadrant werd een gezonde boom uitgekozen met een gemiddelde diameter. Van
deze boom werd de schors en het hout bemonsterd in maart 2003. De houtstalen werden
bekomen met een Pretzler boor op een hoogte van 1.3 m. Schors werd verzameld met een
fijn mes. Bladstalen werden genomen uit het bovenste derde van de kroon met een
telescopische snoeischaar in augustus 2003.
Al deze biomassastalen werden gedroogd op 70°C in een droogstoof tot constant gewicht.
Daarna werden de stalen gemaald en gezeefd en deelsamples (0.5 g) werden gedestrueerd
in aqua regia. Cd, Cr, Cu, Pb and Zn werden bepaald via flame atomic absorption
spectrophotometry (Varian SpectrAA 220). De bladstalen werden gedestrueerd in HNO3 met
microgolftechniek en geanalyseerd via inductively coupled plasma atomic emission
spectroscopy (ICP/OES - Perkin-Elmer OPTIMA 3300 DV).
De kwaliteit van de analyses werd gecontroleerd door methodeblancos te meten en door
herhaalde metingen te doen van intern en gecertificeerd referentiemateriaal (BCR no 100,
beukenbladeren). Voor de waterextracties waren geen referentiestalen beschikbaar.
De gerapporteerde p-waardes werden berekend met een gepaarde niet-parametrische test,
de Wilcoxon signed rank test. Hoe kleiner de p-waarde hoe significanter het verschil. Een pwaarde van 0.06 betekent dat er 94% kans is dat het verschil niet aan toeval te wijten is.

7.3.3. RESULTATEN
Algemene terreineigenschappen
Zoals verwacht hadden beide plots een duidelijk verschillende bodemtextuur (Tabel 7.14).
De bodem van de plot aan de spuitmond bevatte meer dan 85 % zand terwijl het percentage
zand van de plot aan de overloop minder dan 10 % bedroeg. De pH-KCl waarden varieerden
tussen 6.9 and 7.6 en waren voor elke horizon significant lager in de plot bij de overloop dan
bij de spuitmond. De pH van de bovenste horizon (H1) was in beide plots significant lager
dan in de diepere lagen. Dit verschil was meer uitgesproken nabij de spuitmond. Nabij de
spuitmond was ook de pH-KCl van de H2-horizon significant lager dan in de H3-horizon,
terwijl op de plot nabij de overloop geen significant verschil tussen deze twee horizons kon
vastgesteld worden. De stikstofconcentratie was voor elke horizon significant lager nabij de
spuitmond en voor de beide plots was de stikstofconcentratie hoogst in de bovenste horizon.
De biomassaproductie op beide plots was significant verschillend: de houtproductie op de
plot bij de spuitmond werd geschat op 83 ton/ha, bijna de helft van de productie op de plot bij
de overloop (158 ton/ha).
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Tabel 7.14
Horizon

Bodemtextuur (%), pH-KCl en stikstof concentratie (mg kg-1 DM) in de drie bodem horizons (n=4)

< 2 µm

2-50 µm

> 50 µm

pH-KCl

N

spuitmond
H1

6.1 ± 1.5

8.1 ± 2.8

85.9 ± 4

7.1 ± 0.1

(0.06)

2185 ± 735

(0.06)

H2

4.1 ± 1

4.7 ± 1.3

91.3 ± 2.2

7.4 ± 0.1

(0.06)

528 ± 127

(0.06)

H3

4.3 ± 0.7

7.2 ± 1.4

88.5 ± 1.8

7.6 ± 0.1

-

338 ± 42

overloop
H1

39 ± 7.3

53.1 ± 5.2

7.9 ± 3.9

6.9 ± 0.1

(0.06)

7347 ± 1108

(0.06)

H2

39.1 ± 22.2

51.1 ± 18

9.8 ± 6.4

7.1 ± 0.1

(0.31)

3613 ± 423

(0.06)

H3

27.8 ± 10.6

62.5 ± 8.9

9.7 ± 5.2

7.1 ± 0.0

-

3461 ± 363

Metaalconcentraties
De totale metaalconcentraties van de plot aan de overloop waren 3 tot 6 maal hoger dan de
concentraties nabij de spuitmond (Tabel 2). H3 werd beschouwd als meest representatief
voor de initiële situatie en de concentraties van deze horizon werden vergeleken met de
Vlarebo-normen in Tabel 7.16. Voor de plot nabij de spuitmond werden geen
overschrijdingen van de normen gevonden. Voor de plot aan de overloop werden de normen
voor natuur en landbouw overschreden voor Cd, Cr, Pb and Zn. De normen voor
woongebieden werden enkel overschreden voor Cd.
Op de plot nabij de spuitmond waren de totale concentraties Cd en Zn significant hoger in H1
dan in de diepere lagen (Tabel 7.15). De Cd concentraties voor deze horizon overschreden
de limieten voor natuur en landbouw wel. Voor de andere elementen op de plot nabij de
spuitmond en voor alle elementen op de andere plot werden geen significante verschillen
gevonden tussen de bodemhorizons.
De waterextraheerbare concentraties Cu en Pb op de plot nabij de spuitmond waren lager in
de bovenste horizon dan in de diepere horizons (Tabel 7.17). De concentraties van
extraheerbare Cr en Zn lagen onder de bepaalbaarheidsgrens.
De metaalconcentraties in de bladeren, de schors en het hout waren niet significant
verschillend tussen de twee plots (Tabel 7.18). Behalve voor Cr waren de concentraties in
het hout meestal lager dan in de schors en de bladeren.
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Metaalconcentraties in de verschillende bodemlagen (mg kg-1 DM) en asgehalte (%); tussen haakjes worden de significantieniveaus weergegeven
Cd

Cr

Cu

Pb

Zn

Asgehalte

Spuitmond
a
H1 2.7 ± 0.9

(0.06) 43.6 ± 5.5

(0.31) 46.5 ± 4.6

(0.31) 91.2 ± 13.4

(0.19) 397 ± 66

(0.06) 93.8 ± 2.4

(0.06)

H2 1.1 ± 0.1

(0.06) 38.6 ± 4.6

(0.44) 43.7 ± 4.6

(0.06) 73.9 ± 6.2

(0.31) 261 ± 9

(0.31) 98.4 ± 0.3

(0.06)

H3 0.9 ± 0.1

40.5 ± 6.8

53.7 ± 11

81.5 ± 11.2

246 ± 37

98.9 ± 0.1

Overloop
a
a
H1 15.5 ± 2.8 (0.44) 214.9 ± 30.3 (0.31) 174.7 ± 32.7 (0.56) 300.1 ± 38.4
a
a
H2 15.1 ± 2.1 (0.06) 236.1 ± 24.5 (0.31) 182 ± 21.2
a
H3 15.7 ± 2.1
a

237.4 ± 23.3

a

173.6 ± 16.9

: de concentratie overschrijdt de norm voor natuur- en landbouwgebied

(0.13) 1404 ± 219 a (0.31) 80.8 ± 3.1

(0.06)

(0.06) 339.7 ± 37.3 a (0.13) 1510 ± 185 a (0.19) 89.3 ± 1.3

(0.56)

340.8 ± 34.9

a

1532 ± 175

a

89.2 ± 1.0
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Tabel 7.16

Gemiddelde bodemconcentratie (mg kg-1 DM) van de diepere bodemlaag (H3) van elke plot,
vergeleken met de Vlarebo-normen, rekening houdend met het percentage organisch materiaal en
klei
Cd

Cr

Cu

Pb

Zn

spuitmond
Bodemconc.
Bestemmingstype*:

0.9 ± 0.1

40.5 ± 6.8

53.7 ± 11

81.5 ± 11.2

246 ± 37

1-2

1.6

119

182

193

546

3

4.9

276

365

674

911

4

12.2

459

456

1445

911

5

24.4

735

729

2408

2732

overloop
Bodemconc.
Bestemmingstype*:

*:

**:

15.7 ± 2.1

237.4 ± 23.3

173.6 ± 16.9

340.8 ± 34.9

1532 ± 175

5.2**

191**

302

333**

1090**

3

15.5**

441

605

1167

1817

4

38.8

735

756

2501

1817

5

77.6

1176

1209

4169

5450

1-2

Bestemmingstype 1-2: natuur- en landbouwgebied
Bestemmingstype 3: woongebied
Bestemmingstype 4: parkgebied
Bestemmingstype 5: industriegebied
Deze normen werden overschreden

Tabel 7.17

Waterextraheerbare Cu, Cd and Pb concentraties in de bodem (µg/kg; n=4 behalve voor H2 en H3
op de overloopplot waar n=3; de cijfers tussen haakjes zijn de p-waardes voor het verschil met H3)
Horizon

Cd

Cu

Pb

Spuitmond
H1

4.0 ± 1.4

(0.31)

102.4 ± 22.5

(0.06)

96.8 ± 28.5

(0.19)

H2

4.5 ± 0.9

(0.31)

188.4 ± 54.9

(0.19)

304.8 ± 64.3

(0.56)

H3

3.6 ± 2.9

-

270.1 ± 164.5

-

295.8 ± 259.6

-

Overloop
H1

9.1 ± 5.8

(0.13)

135.1 ± 65.5

(0.63)

114.7 ± 117.6

(0.13)

H2

8.1 ± 4.9

(0.38)

162.7 ± 19.3

(0.38)

107.8 ± 100.7

(0.13)

H3

5.2 ± 0.4

-

152.3 ± 27.0

-

45.2 ± 20.2

-
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Metaalconcentraties in de verschillende biomassacompartimenten (mg kg-1 DM) en asgehalte (%)
Cd

Cr

Cu

Pb

Zn

Asgehalte

7.8 ± 1.1

Spuitmond
schors

7.4 ± 1.3

(< 5.3)*

(< 6.6)

11.7 ± 2.2

294 ± 30

hout

3.4 ± 0.7

9.6 ± 1.2

(< 6.7)

(< 9.3)

68 ± 18

blad

6.9 ± 2.7

1.7 ± 0.3

10.9 ± 0.8

6.5 ± 1.7

475 ± 129

10.5 ± 1.1

7.5 ± 0.2

Overloop
schors

8.1 ± 1.8

(< 5.1)

(< 6.5)

(< 9.1)

227 ± 47

hout

3.8 ± 0.5

12.1 ± 10.1

(< 6.7)

(< 9.3)

56 ± 10

blad

8.1 ± 0.9

1.6 ± 0.6

10.9 ± 1.2

4.8 ± 0.5

402 ± 95

*:

12.1 ± 1.0

Waardes tussen haakjes geven aan dat de waardes onder de bepaalbaarheidsgrens
liggen, de bepaalbaarheidsgrenzen worden weergegeven tussen haakjes

7.3.4. DISCUSSIE
Binnen een periode van 10 jaar waren, nabij de spuitmond, de Cd en Zn concentraties in de
bovenste bodemlaag verhoogd in vergelijking met de diepere bodemlaag. Op deze plot
waren de Cd en Zn concentraties in de bladeren hoger dan de concentraties in de bodem.
De bomen extraheerden metalen uit de bodem en deze metalen accumuleerden in H1 ten
gevolge van de bladval. Metaalconcentraties in het strooisel verhogen gedurende de afbraak
(Lomander and Johansson, 2001) omdat het organisch materiaal wordt afgebroken. Als de
concentraties in het afgebroken strooisel hoger zijn dan de concentraties in de bodem zal de
concentratie van de bodem verhogen. Dit had duidelijk plaatsgevonden op de plot nabij de
spuitmond omdat de concentraties in de metalen reeds hoger waren dan de concentraties in
de bodem. De omvang van deze stijging is afhankelijk van de grootte van het verschil in
concentratie, maar ook van de totale hoeveelheid biomassa die geproduceerd wordt over de
jaren heen. Op de plot bij de overloop was de biomassaproductie hoger maar toch was op
deze plot het verschil tussen bladconcentraties en bodemconcentraties te klein om een
detecteerbare accumulatie van metalen in de bovenste bodemlagen te veroorzaken.
De stijging van de Cd en Zn concentraties, resulterend in een overschrijding van de Vlarebo
norm voor Cd, betekent dat populieren niet geschikt zijn om geplant te worden op dergelijke
terreinen. Zoals eerder al gezegd zullen andere soorten die geen metalen opnemen beter
geschikt zijn. Hoewel deze bovenste bodemlaag amper 3 cm dik is, is het toch een relevante
bodemlaag omdat deze laag de hoogste biologische activiteit vertoont. Voor Cr, Cu en Pb
werden geen redistributies in het bodemprofiel vastgesteld. De bladconcentraties voor deze
elementen waren zeer laag.
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Plantengroei verlaagt de pH vanwege bodemrespiratie, de opname van basische kationen
en de afbraak van organisch materiaal (Augusto et al., 1998; Bergkvist et al., 1989; Marseille
et al., 2000). Zoals verwacht kon worden was de pH-KCl lager in de bovenste horizon op
beide plots. Het verschil was meer uitgesproken op de zandige plot nabij de spuitmond. Dit
suggereert dat de buffercapaciteit op deze plot lager is.
Wettelijke normen en bepalingen van het risico zijn vaak gebaseerd op totale
bodemconcentraties. Desalniettemin moet hierbij ook rekening gehouden worden met de
concentraties in de biota en met de redistributie van metalen die veroorzaakt wordt door
deze biota. Chemische analyse van bodem en biomassa is een belangrijke tool voor
risicobepalingen, maar deze analyses zijn momentopnames. De metaaldistributie in het
bodemprofiel bevat geïntegreerde informatie over een lange periode en is het resultaat van
alle processen die plaats hebben gevonden in het verleden.

7.3.5. BESLUIT
Afhankelijk van de bodemkarakteristieken kunnen populieren de Cd en Zn concentraties in
de bovenste bodemhorizon verhogen. Dit kan zelfs resulteren in een overschrijding van de
wettelijke normen. Dit betekent dat populieren niet geschikt zijn voor aanplanting op
vervuilde baggerslibstorten. Andere soorten die geen metalen opnemen in hun
bovengrondse biomassa dienen gekozen te worden voor aanplant. Risicobepalingen moeten
rekening houden met de rol die planten spelen in de metaalcycli.

7.4. De Broekpolder: Risico van verspreiding van metalen
via opname in bladeren van bomen
Na 30 jaar boomgroei treden er veranderingen op in de totale concentratie en de
extraheerbare concentratie metalen in de bovenste bodemlaag. Deze veranderingen bleken
sterk boomsoortafhankelijk te zijn. Verzuring van de bodem en opname van metalen in de
bladeren bleken hierin de bepalende factoren te zijn.
Cd en Zn zijn de meest mobiele en toxische elementen van de onderzochte metalen. Onder
es zijn de totale en mobiele concentraties van deze elementen minst veranderd ten opzichte
van de andere soorten. De totale concentraties Cd en Zn zijn licht gedaald tegenover de
diepere laag, de extraheerbare fractie is nagenoeg gelijk gebleven. De invloed van esdoorn
op Cd en Zn is vergelijkbaar aan es, behalve dat de concentratie extraheerbare Zn licht
verhoogd is. Onder eik zijn de totale concentraties Cd en Zn sterkst gedaald van alle soorten
en is ook de extraheerbare fractie laagst. Eik kan is dan ook de soort die minste vergiftiging
van de bovenste bodemlaag veroorzaakt. Hierbij dient echter de kanttekening gemaakt te
worden dat deze soort de bodem meer verzuurt en dat de metalen meer zullen uitspoelen
onder deze soort. Uitspoeling naar diepere grondlagen zal op dit soort bodems echter zeer
laag zijn. Populier is zeker te vermijden vanwege de verhoogde concentraties Cd en Zn in de
bovenste bodemlaag, zowel extraheerbare als totale fractie.
Voor Cu was er weinig verschil tussen de boomsoorten: de totale en extraheerbare fractie
werd ongeveer gehalveerd. Ook voor Cr was er relatief weinig verschil tussen de soorten: de
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totale concentratie was meer gedaald onder eik en populier en de extraheerbare fractie was
gestegen onder alle soorten, onder eik en esdoorn in significante mate.

7.4.1. INLEIDING
Het was één van de doelstellingen van het project Landschapsdijken was om ook op lange
termijn inschattingen te kunnen maken: wat is het mogelijke eindbeeld van de heuvel, maar
ook het eventuele risico voor de verspreiding van metalen op langere termijn. Om dit te
onderzoeken werden stalen genomen in Menen (9 jaar oud, beplant met populieren) en
Rotterdam (Broekpolder, 33 jaar oude beplanting met populier, es, esdoorn en eik). In dit
hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek op het 33 jaar oude baggerstort te
Rotterdam weergegeven.
Op 18/06/03 was er een verkennend gesprek met de heren Anne Oosterbaan en Cees van
den Berg van Alterra het Research Instituut voor de Groene Ruimte uit Wageningen. Zij
volgen de groei en overleving van de aanplant op de Broekpolder op, alsook de zware
metaalgehaltes in het systeem. Er werd met hen afgesproken dat in augustus blad- en
bodemstalen mochten genomen worden en dat in de winter houtstalen mochten genomen
worden.
Het onderzoek en de samenwerking met Alterra moeten leiden tot een beter inzicht in de
accumulatie van metalen en metaalstromen op lange termijn. Dit was één van de
doelstellingen van het project Baggerdijken. Op jongere terreinen werd reeds aangetoond
dat opname van Cd en Zn tot verhoogde beschikbaarheid van metalen kan leiden met risico
voor verspreiding naar bv muizen tot gevolg. Andere boomsoorten bleken geen metalen op
te nemen en van deze soorten werd dan ook aangenomen dat ze meer geschikt waren voor
aanplanting op deze terreinen. Onderzoek op langere termijn kan ons leren of dit inderdaad
ook het geval is. De vraag hierbij was vooral of boomsoorten die geen of weinig metalen
opnemen aanleiding geven tot fluxen van metalen in de bodem.
Het doel van dit onderzoek was om de invloed van de boomsoort op de pH van de bodem en
op de beschikbaarheid (risico op verspreiding) van de metalen te bepalen. Verder zal dit
onderzoek inzicht geven in de evolutie van de opname en de accumulatie en herverdeling in
het bodemprofiel. Dit onderzoek moet ook duidelijk maken welke boomsoort moet gekozen
worden om op lange termijn de risico’s van metaalmobilisatie zo laag mogelijk te houden.

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

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

Proefopzet
De eerste staalname gebeurde in 2003. Per boomsoort werden 4 gezonde, gemiddelde
bomen uitgekozen - gelijk verspreid over het terrein en niet aan de randen. Van deze bomen
werden in augustus 2003 schors en hout bemonsterd. In hun onmiddellijke nabijheid werd
het strooisel bemonsterd via strooiselnetten en werden bodemmonsters genomen, op
ongeveer 1 m van de stam. Voor elke component werden dus telkens 4 herhalingen
uitgevoerd per boomsoort. De resultaten van de bodembemonstering worden weergegeven
in bijlage 9. Er bleken belangrijke verschillen te bestaan tussen de bovenste bodemlaag en
de diepere bodemlagen maar de extractiemethode voor de bepaling van de extraheerbare
metalen bleek niet toereikend te zijn voor Cr en Cu. Op basis van de resultaten van deze
staalname werd een 2e staalnamecampagne georganiseerd in juli 2005 waarbij enkel de
bovenste en de diepere bodemlaag bemonsterd werden. Er werden ook meer stalen
genomen per boomsoort om de statistische significantie te verhogen en de extractiemethode
werd aangepast. In de 200 m lange blokken werden 8 stalen genomen om de 22 meter. De
bemonsteringplaats werd gekozen waar er geen struiken onder de bomen stonden, zodat de
waarnemingen hoofdzakelijk te wijten zullen zijn aan het strooisel van de aanwezige
boomsoort.
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Bodemkarakterisatie
De bodemmonsters werden de eerste keer in augustus – september 2003 genomen met
behulp van een spade. Eerst werd de litter-laag (L-laag) verwijderd en de verzamelde grond
werd bewaard in plastic potjes.
Drie bodemlagen konden onderscheiden worden (Figuur 7.4):
* H1: De bovenste bodemlaag met een intieme menging van organisch materiaal met de
minerale fractie → te onderscheiden door de zwarte kleur
* H2: Een goed doorwortelde geaëreerde laag→ te herkennen door de kruimelige
samenstelling
* H3: Een diepere laag die weinig of niet beïnvloed is door organisch materiaal
De H1-laag was 1 – 5 cm dik, de H2-laag 4 – 15 cm dik en de H3-laag werd bemonsterd op
een diepte van 30 cm tot 45 cm (Figuur 7.4). Voor de textuuranalyse werd voor elk
monsternamepunt een mengmonster samengesteld van de 3 dieptes (Tabel 7.19).

Figuur 7.4

1-5 cm dik

H1-horizont

4-15 cm dik

H2-horizont

30-45 cm diepte

H3-horizont

Bemonsteringsdiepten in de Broekpolder

In juli 2005 werd, zoals boven vermeld, een 2e keer bemonsterd. Bij deze bemonstering
werden enkel H1 en H3 bemonsterd omdat dit de relevante lagen waren zoals bleek uit de
eerste staalname.
Alle bodemstalen werden gedroogd op 40°C tot constant gewicht. De aggregaten werden
gebroken en de bodem werd gezeefd door een 2 mm zeef. De textuuranalyses werden
uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst van België volgens een methode gebaseerd op de
norm Labex 8903-11-2-1.
Het asgehalte werd bepaald na geleidelijke verhitting van de stalen tot 450°C en verdere
verassing gedurende 4 uur op deze temperatuur. De potentiële pH werd bepaald op een 1/5
sediment/KCl oplossing met een ionspecifieke electrode (Loeppert and Suarez, 1996).
Metaalanalyses gebeurden door de Bodemkundige Dienst van België. De destructie
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gebeurde met koningswater onder reflux. De metaalconcentraties werden gemeten aan de
hand van ICP/OES. De BaCl2-extraheerbare fractie metalen in de bodem werd bepaald als
maat voor de beschikbaarheid van de metalen. De metaalconcentraties in de BaCl2oplossing werden door de Bodemkundige Dienst van België gemeten met ICP/OES. Bij de
tweede bodembemonstering werd de extraheerbare fractie bepaald met een EDTA-extractie.
Tabel 7.19

Textuurfracties (%) van mengmonsters van de 3 horizonten van het terrein in de Broekpolder
(n=16)

< 2 µm

2-50 µm

> 50 µm

31.2 ± 5.5 52.1 ± 4.2 16.8 ± 3.5

Biomassabepaling
Het stamvolume V werd bepaald aan de hand van de tarieven van Dagnelie et al. (1999)
voor gewone es, gewone esdoorn en zomereik en volgens de tarieven van Faber en
Tiemans (1975) voor populier. Dit zijn tarieven met 2 ingangen: de diameter op borsthoogte
(DBH) en de hoogte (H).
Voor elke soort werd at random van een aantal bomen de DBH opgemeten. Het aantal
bomen dat werd gemeten varieerde van 20 voor populier tot 47 voor eik en was afhankelijk
van de fout op de schatting (5%). Voor elke boom werd de DBH bepaald met een meetklem
als het gemiddelde van 2 loodrecht op elkaar staande metingen. De opgemeten bomen
werden ingedeeld in 13 klassen met klasse-interval 3 cm. Binnen elke klasse werden per
boomsoort 1 tot 3 hoogtemetingen uitgevoerd met een Blume-Leiss hoogtemeter.
Op basis van de bekomen (DBH,H)-puntenkoppels werd per boomsoort een
bestandshoogtecurve opgesteld waaruit voor elke DBH een hoogte kon geschat worden.
Vervolgens werd van elke boom het stamvolume V bepaald op basis van de hoger vermelde
tarieven. De bekomen schattingen V werden gesommeerd per boomsoort. Zo werd een
schatting bekomen van het stamvolume V voor de steekproef van elke soort.
De volumedichtheid van het stamhout ρ werd opgezocht in de literatuur (Tabel 7.20).
Tabel 7.20

Volumedichtheid ρ (kg/m³) (Rijsdijk and Laming, 1994)

gemiddelde
minimum
maximum

populieren
357
292
465

eiken
517
458
572

esdoorns
449
402
546

essen
463
392
561

Na vermenigvuldigen van de volumedichtheid van het stamhout ρ met het totale stamvolume
V, werd een schatting bekomen van de stambiomassa Mstam. Bij het bepalen van Mstam
werd enkel de houtfractie beschouwd: bij de volumebepaling werd de diameter mét schors
gemeten en dit stamvolume werd vermenigvuldigd met de volumedichtheid van hout. Er
werd geen rekening gehouden met de schorsfractie aangezien die slechts een klein aandeel
heeft in de stambiomassa. Er werd van uitgegaan dat de takken een biomassa hebben die
gelijk is aan een derde deel van de stambiomassa (Oosterbaan & van den Berg, 2002).
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Om de bladbiomassa te bepalen werd het strooisel opgevangen aan de hand van
strooiselcollectoren. Dit zijn cirkelvormige collectoren met een hoogte van 1m en een
opvangoppervlakte van 0.2419 m². Een strooiselcollector bestaat uit een cilinder in
kippengaas waarop een hoepel is vastgemaakt. Aan de hoepel is een net bevestigd met een
maaswijdte van 8 mm dat niet in contact komt met de bodem. De strooiselcollectoren bieden
het voordeel dat de opgevangen bladeren nooit in contact komen met de bodem. Ze werden
verspreid over de terreinen geplaatst (4 onder elke boomsoort). De collectoren werden
geplaatst begin september en een eerste keer opgehaald half oktober 2003, de tweede keer
half november 2003. Aan de hand van de opgehaalde gewichten kon de totale bladbiomassa
per boomsoort geschat worden op bestandsniveau, aangezien zowel de oppervlakte van een
collector als de oppervlakte ingenomen door elke boomsoort gekend zijn.

Karakterisatie biomassacompartimenten
Hout en schors werden bemonsterd in maart 2004. Houtbemonstering gebeurde met een
Pressler-boor, waarbij op 1,3 m hoogte geboord werd. Schors werd op dezelfde hoogte
bemonsterd met een sikkel. Hout, schors en strooisel uit de strooiselcollectoren werd
gedroogd op 70°C tot constant gewicht, waarna ze vermalen werden in een slagmolen over
een 2 mm filter. Deze biomassa-componenten werden gedestrueerd in perchloorzuur en
geanalyseerd op een ICP-OES door de BDB.

7.4.3. RESULTATEN EN DISCUSSIE
7.4.3.1. Biomassa
De kennis van de biomassagegevens is belangrijk om de werkelijke hoeveelheid zware
metalen in het systeem te kunnen begroten. De metaalconcentraties in de verschillende
componenten van het systeem zeggen immers niet alles over de totale hoeveelheden die
opgenomen worden en uiteindelijk in het ecosysteem terecht kunnen komen.

Tabel 7.21

Mhout en Mblad per boomsoort

gewone
esdoorn

Populier

108.2 ± 4.7
2.8 ± 1.3

gewone es
188.8 ±
13.6
3.1 ± 0.9

85.2 ± 5.4
3.8 ± 0.4

67.3 ± 6.4
2.2 ± 0.5

Aantal bomen/ha

674

530

454
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Mhout (kg/boom)
Mblad (kg/boom)

160
3.8

360
5.7

190
7.8

380
12.6

zomereik
Mhout (ton/ha)
Mblad (ton/ha)

Es had duidelijk de hoogste productie per ha. Populier had de laagste productie maar werd
meer gedund en er trad meer sterfte op door o.a. roest. De productie per boom was voor
populier zoals verwacht hoogst, direct gevolgd door es. Eik en esdoorn produceerden
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duidelijk minder biomassa. Op basis van deze gegevens blijkt opnieuw dat es een zeer
geschikte boomsoort is voor deze terreinen.

7.4.3.2. Metaalconcentraties in de biomassa
De concentraties in de biomassacompartimenten zijn weergegeven in Tabel 7.22. De
opnamepatronen zijn zeer gelijkaardig aan die op jongere terreinen (Magershoek,
Linkeroever) en de concentraties vertonen weinig verschil met de jongere aanplantingen. De
Cd en Zn concentraties in populier lagen duidelijk hoger dan voor de andere soorten. Tussen
de andere boomsoorten was relatief weinig verschil te constateren.
De strooiselconcentraties werden getoetst aan normale en toxische metaalconcentraties in
het bladweefsel (Tabel 7.23). De concentraties in het strooisel kunnen als een maat
beschouwd worden voor de bladconcentraties, hoewel ze niet gelijkgesteld kunnen worden.
Op het einde van het groeiseizoen kan er immers een reallocatie van metalen in het blad
gebeuren. Wanneer de strooiselconcentraties van populier vergeleken worden met de
waarden in Tabel 7.23 kan worden vastgesteld dat de Cd-concentratie in het toxische bereik
lag en de Zn-concentratie dit bereik zelfs ver oversteeg. Deze concentraties kunnen volgens
Kabata-Pendias & Pendias toxisch zijn voor planten. De concentraties van Cu en Pb in de
bladeren van populier lagen zelfs aan de lage kant. De strooiselconcentraties Cd, Cu, Pb en
Zn van de andere soorten (eik, es en esdoorn) lagen allemaal binnen de normale grenzen
(Tabel 7.23) en waren vaak zelfs lager dan de normale waardes (bv Cu in esdoornblad, Pb
voor eik en es, Zn voor es en esdoorn). De Cr concentratie was echter voor de meeste
soorten vrij hoog.

Tabel 7.22

Concentraties metalen (mg/kg) in de biomassacompartimenten

Cd

Cr

Cu

Pb

Zn

zomereik
Strooisel

<0.5

2.7 ± 0.7

6.2 ± 0.3

4.4 ± 0.1

42.9 ± 4.0

Hout

<0.5

<1.0

1.2 ± 0.2 *(1)

<1.0

<5.0

Schors

<0.5 **

1.6 ± 1.2 *(2)

6.6 ± 1.6

10.7 ± 5.2

16.4 ± 7.4

gewone es
Strooisel

<0.5

<1.0

5.1 ± 0.7

4.4 ± 0.1

25.6 ± 1.8

Hout

<0.5

1.1 ± 0.1 *(1)

1.3 ± 0.4 *(2)

<1.0

7.0 ± 4.0 *(3)

Schors

<0.5

<1.0

3.3 ± 0.9

2.5 ± 0.5

11.1 ± 4.7

gewone esdoorn
Strooisel

<0.5

1.8 ± 0.2

3.5 ± 0.5

5.4 ± 0.3

15.9 ± 18.9 *(3)

Hout

<0.5

1.5 ± 0.6

1.1 ± 0.2 *(2)

<1.0

5.8 ± 0.9 *(1)

Schors

<0.5

1.0 ± 0.1 *(3)

6.4 ± 1.0

5.7 ± 1.5

42.4 ± 8.3

4.5 ± 1.2

1306.5 ± 105.5

populier
Strooisel

10.0 ± 1.6 1.2 ± 0.3 *(3)

8.0 ± 1.1
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Hout

2.5 ± 0.7

1.1 ± 0.2 *(3)

1.5 ± 0.4

<1.0

71.6 ± 9.9

Schors

5.6 ± 0.4

<1.0

7.1 ± 0.9

23.5 ± 14.5

250.9 ± 29.9

*

enkele waarden liggen onder de bepaalbaarheidsgrens, het aantal wordt tussen haakjes
weergegeven
** onder de bepaalbaarheidsgrens

Tabel 7.23

Benadering van normale en toxische metaalconcentraties (mg/kg DS) in bladweefsel (KabataPendias & Pendias, 1992)

Cd

Cr

normaal 0.05 - 0.2 0.1 - 0.5
toxisch

5 - 30

5 - 30

Cu

Pb

Zn

5 - 30

5 - 10

27 - 150

20 - 100 30 - 300 100 - 400

7.4.3.3. Hoeveelheid metalen opgenomen in de biomassa
De concentratie in de biomassa is een belangrijke parameter maar de totale hoeveelheid
metalen die werd opgenomen is voor ecotoxicologische studies veel relevanter. Deze totale
hoeveelheid kan berekend worden aan de hand van de concentratie en de
biomassagegevens. De hoeveelheid metalen die in de bladeren worden opgenomen worden
elk jaar bij de bladval in het ecosysteem gebracht. De hoeveelheid metalen die in het hout
worden opgenomen zorgen tijdelijk voor een vastlegging of kunnen via oogsten uit het
systeem worden verwijderd.

Tabel 7.24

Metaalhoeveelheden (g/ha) in de houtige biomassa en bladbiomassa voor de 4 boomsoorten op
het terrein in de Broekpolder

Cd

Cr

Strooisel <1.4 **
Hout
<54.1

7.6 ± 4.02
<108.2

Strooisel <1.6

<3.1
207.7 ± 24.1
*

Hout

<94.4

Strooisel <1.9

6.8 ± 1.1

Hout

127.8 ± 51.8

<42.6

Strooisel 22.0 ± 6.1
168.3 ±
49.8
Hout

Cu
Zomereik
17.4 ± 8.1
129.8 ± 22.4 *
Gewone es
15.8 ± 5.1
245.4 ± 77.6 *
Gewone
esdoorn
13.3 ± 2.4

Pb

Zn

12.3 ± 5.7
<108.2

120.1 ± 56.9
<541.0

13.6 ± 4.0

79.4 ± 23.7

<188.8

1322 ± 761 *

20.5 ± 2.4
<85.2

2.6 ± 0.9 *

93.7 ± 18.0 *
Populier
17.6 ± 4.7

60.4 ± 72.1 *
494.2 ± 82.8
*

9.9 ± 3.5

2874 ± 693

74.0 ± 15.2 *

101.0 ± 28.6

<67.3

4819 ± 809

* enkele waarden liggen onder de bepaalbaarheidsgrens (zie 2.3.3)
** < : data liggen onder de bepaalbaarheidsgrens, het getal geeft de bepaalbaarheidsgrens aan
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Ondanks het feit dat populier de laagste biomassaproductie had werden de hoogste
hoeveelheden Cd en Zn opgenomen. De hoeveelheid Zn die door eik werd opgenomen in
het strooisel was het dubbel van dat in es en esdoornstrooisel. Het was echter nog geen 5%
van wat door populier wordt opgenomen.
De hoeveelheden Cd en Zn die werden opgenomen door populier gaven geen
mogelijkheden voor fytoextractie van deze metalen via oogsten van de biomassa.

7.4.3.4. pH en organisch materiaal
Ook bij dit onderzoek werden de bodemparameters van de bovenste bodemlaag vergeleken
met de concentraties in de diepere bodemlagen om zo de veranderingen die de voorbije 30
jaar zijn opgetreden te identificeren. Hierbij werd verondersteld dat de diepere bodemlaag
weinig effect had ondervonden van de vegetatie en dat deze laag meest representatief was
voor de initiële bodemeigenschappen.
Onder alle boomsoorten bleek de bovenste bodemlaag zuurder dan de diepere laag. Een
afname van pH onder invloed van plantengroei is algemeen te verklaren door de
bodemrespiratie, de opname van basische kationen en de afbraak van organisch materiaal
(Ross, 1994). De verschillen op deze terreinen bleken vooral gerelateerd aan de
strooiselkwaliteit. De strooiselkwaliteit wordt bepaald door de C/N verhouding en de
hoeveelheid basische kationen die het strooisel bevat. Het is gekend dat zomereik sterkere
pH-dalingen veroorzaakt, doordat het strooisel van zomereik relatief zuur is (Dossche, 1998).
De bovenste bodemhorizon onder eik bevatte ook duidelijk minder kalk dan onder de andere
soorten. Opvallend is dat onder populier de op 1 na laagste pH-KCl teruggevonden werd,
significant lager dan de pH onder es, wat niet verwacht was. Het strooisel van populier heeft
normaal gezien een goede kwaliteit en populier kan op sommige terreinen de pH zelfs doen
stijgen. De C/N verhouding is normaal gezien goed, net als de hoeveelheid basische
kationen wat voor dit onderzoek ook kon opgemaakt worden uit de Ca-concentraties in de
bladeren die vergelijkbaar waren aan de concentraties in de bladeren van es en esdoorn
(gegevens niet weergegeven). De reden van de verzuring onder populier op deze terreinen
is niet helemaal duidelijk. Het is mogelijk dat dit veroorzaakt werd doordat in de
populierenplot veel meer ondergroei aanwezig was dan in de andere plots.
De koolstofgehaltes geven een indicatie van het gehalte aan organisch materiaal. Het
koolstofgehalte (%C; Tabel 7.25) was in H1 duidelijk hoger dan in de diepere laag, waarbij
een variatie merkbaar is volgens boomsoort. Het hogere koolstofgehalte werd veroorzaakt
door aanrijking met organisch materiaal over de jaren heen. Onder es was het
koolstofgehalte significant lager dan onder populier en eik. Het strooisel van es en ook
esdoorn breekt sneller af dan het strooisel van eik.
Zowel voor pH, koolstofgehaltes als voor Ca zijn alle verhoudingen tussen H1 en H3
significant verschillend van 1 (Tabel 7.26). Dit betekent dat voor al deze elementen de
concentratie in H1 significant verschillend is van H3. Ca en pH zijn significant lager in H1 dan
in H3 terwijl het koolstofgehalte in H1 significant gestegen is door aanrijking met strooisel.
Onder eik heeft de sterkste daling van de pH plaatsgehad, onder es de minst sterke. Onder
eik heeft ook de sterkste daling van Ca plaatsgehad uit de bovenste laag.
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pH-KCl, pH (H2O) % koolstof (C) en Ca-concentratie van de bodemhorizonten in de Broekpolder
(n=8). De letters duiden per horizont significante verschillen aan tussen de boomsoorten (p<0.05)

pH(KCl)
a

H1

5.2 ± 0.5

H3

7.6 ± 0.1

H1
H3

6.9 ± 0.2c
7.6 ± 0.2

H1
H3

6.6 ± 0.2bc
7.7 ± 0.1

H1
H3

6.3 ± 0.5b
7.7 ± 0.1

Tabel 7.26

pH(H2O)

%C

Ca (mg/100g)

Eik
5.6 ± 0.4a

23.5 ± 2.8b

1934 ± 296a

5.0 ± 0.7AB

6262 ± 547

17.1 ± 4.2a
4.4 ± 0.9A

3398 ± 769b
6828 ± 935

19 ± 7.1ab
4.5 ± 0.4A

2963 ± 399b
6892 ± 1580

23.2 ± 2.1b
5.3 ± 0.3B

3296 ± 767b
6400 ± 317

7.8 ± 0.2A
Es
7.1 ± 0.2c
8.0 ± 0.1AB
Esdoorn
6.8 ± 0.2bc
8 ± 0.1B
Populier
6.5 ± 0.5b
7.9 ± 0.1AB

Verhouding tussen H1 en H3 voor pH-KCl, pH (H2O) % koolstof (C) en Ca-concentratie (n=8). De
letters geven aan of er verschillen gevonden werden tussen de boomsoorten

pH(KCl)
Eik
Es
Esdoorn
Populier

pH(H2O)
a

0.69 ± 0.07
0.90 ± 0.03c
0.86 ± 0.04bc
0.82 ± 0.07b

a

0.71 ± 0.06
0.89 ± 0.02c
0.85 ± 0.03bc
0.82 ± 0.07bc

%C

Ca

4.81 ± 0.95
3.99 ± 1.11
4.23 ± 1.58
4.38 ± 0.41

0.31 ± 0.07a
0.50 ± 0.12b
0.44 ± 0.09b
0.52 ± 0.12b

*alle waardes in deze tabel zijn significant verschillend van 1!

7.4.3.5. Totale metaalconcentraties in de bodem
Redistributie van metalen in het bodemprofiel onder invloed van plantengroei kan worden
veroorzaakt door uitspoeling van de metalen naar diepere lagen enerzijds en anderzijds door
het oppompen van de metalen uit diepere lagen door de planten. Daarnaast komen metalen
uit de biomassa in het bodemprofiel terecht via de afbraak van strooisel en wortels. De
organische laag kan op die manier aangerijkt worden met metalen. De mate van aanrijking is
afhankelijk van de totale hoeveelheid biomassa die in de loop der jaren geproduceerd werd
en van de metaalconcentraties die erin aanwezig zijn (Ross, 1994).
De bovenste horizont (H1) is van zeer groot belang gezien dit de bodemlaag is met de
meeste biologische activiteit. Hierin bevindt zich een groot deel van de bodemfauna, en ook
de bodemrespiratie, afbraak- en mineralisatieprocessen zijn er het hoogst. Deze biologische
activiteit is zeer gevoelig aan zware metalen-pollutie en daarom is het belangrijk om de
metaalgehalten in de holo-organische laag te kennen om zo een inschatting te kunnen
maken van de eventuele risico’s (Bergkvist et al., 1989). Anderzijds moet de relevantie van
deze laag ook gerelativeerd worden vanwege de beperkte diepte (zie materiaal en
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methoden). De metaalgehalten worden bekeken ten opzichte van de gehalten in de diepere
horizont (H3) omdat verondersteld wordt dat deze laag het minst beïnvloed is door
biologische processen en dus waarschijnlijk best aanleunt bij de oorspronkelijke gehalten
aan zware metalen.
Onder populier bleek de concentratie Zn en Cd gestegen te zijn in H1 tov de diepere lagen.
Alle andere elementen bleken een significant lagere concentratie te hebben in de bovenste
bodemlaag (p<0.05). Zomereik vertoonde de hoogste afname in H1 van alle
metaalconcentraties tot ongeveer de helft ten opzichte van de diepere laag. Voor populier
waren de waardes van Cr en Cu ook ongeveer gehalveerd. Onder es en esdoorn was het
verschil tussen de twee bodemlagen kleinst.
Er spelen hierin twee factoren. Enerzijds deed opname van Cd en Zn door populier de
concentratie in de bovenste bodemlaag stijgen vanwege accumulatie via het strooisel. De
tweede factor die van belang lijkt is verzuring. Verzuring doet de totaalconcentratie in de
bovenste horizont dalen doordat de metalen meer mobiel gemaakt worden en daardoor meer
kunnen uitspoelen naar diepere lagen of meer kunnen opgenomen worden door de
organismen. Onder de boomsoorten die meest verzuurden (eik en populier) is de
totaalconcentratie in de bovenste laag inderdaad significant lager dan onder es en esdoorn.
Verdunning van de metaalconcentratie in de bovenste laag door aanrijking met organisch
materiaal met lage metaalgehaltes kan eventueel ook een verklaring zijn voor de lagere
waardes onder eik en populier. Het gehalte organisch materiaal (% koolstof) in de bovenste
bodemlaag is iets hoger onder eik en populier. Dit verdunningseffect kan inderdaad een rol
spelen maar, voor bv Cu en Cr, kan dit echter slechts een 10 mg/kg verschil geven tussen
eik en es. De hoofdoorzaak van de grotere uitspoeling moet dan ook voornamelijk gezocht
worden bij de verzuring en uitspoeling van metalen uit H1. Dus onder eik en populier zijn de
metalen meest uitgespoeld. De uitspoeling is echter niet van die aard dat de concentraties in
de diepere laag significant verhoogd zijn onder deze twee soorten.

Tabel 7.27

Totaalconcentraties metalen (mg/kg) in de bodemlagen. De letters geven aan of er, binnen elke
bodemlaag, verschillen gevonden werden tussen de boomsoorten

Cd

Cr
a

H1
H3

4.5 ± 1.8
7.7 ± 0.8

H1

5.9 ± 2.1a

H3

7.6 ± 1.3

H1
H3

5.6 ± 0.5a
7.3 ± 0.6

H1
H3

16.7 ± 2.5b
8.1 ± 1.1

Cu

Zn

Eik
92.1 ± 45.8
96.4 ± 33
514 ± 236a
194.6 ± 15.8AB 195.6 ± 13.9 1007 ± 73
Es
123.9 ± 35.8
117 ± 30.6
746 ± 190a
180.5 ± 21.2A
Esdoorn
128.9 ± 14.8
193.5 ± 14.7AB
Populier
102.9 ± 30.8
204.3 ± 23.1B

189 ± 23.8

926 ± 104

123.4 ± 8.7
198.1 ± 11

719 ± 216a
980 ± 74

111.7 ± 15.6 1564 ± 97b
210.5 ± 28.1 1010 ± 105
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Totaalconcentraties metalen (mg/kg) in de bodemlagen. De letters geven aan of er verschillen
gevonden werden tussen de boomsoorten

Cd
Eik
Es

Cr
a

Cu

Zn

a

0.58 ± 0.21 0.47 ± 0.22
0.49 ± 0.15 0.51 ± 0.22a
0.77 ± 0.24a 0.68 ± 0.20ab 0.62 ± 0.17 0.80 ± 0.19b

Esdoorn 0.77 ± 0.05a 0.67 ± 0.06b 0.62 ± 0.04 0.73 ± 0.20ab
Populier 2.11 ± 0.54b 0.50 ± 0.14ab 0.54 ± 0.08 1.56 ± 0.21c

7.4.3.6. Beschikbare concentraties in de bodem
Totale metaalconcentraties in de bodem geven slechts een zwakke indicatie van de biobeschikbaarheid en mobiliteit van de metalen. De extraheerbare metaalgehalten in de
bodem zijn dan ook van zeer groot belang om de reële risico’s voor verspreiding in het
ecosysteem en in de voedselketen in te schatten.
In Tabel 7.29 zien we dat enkel de Cu concentraties en de concentratie Cd onder eik
significant gedaald zijn. De Cr concentraties zijn onder alle soorten gestegen, onder eik en
esdoorn is deze stijging ook significant. De beschikbare concentraties Cd en Zn zijn, zoals
verwacht, gestegen onder populier, maar ook onder esdoorn bleek de beschikbare
concentratie Zn licht gestegen te zijn.
Onder es treden de minste veranderingen op van de extraheerbare concentraties metalen.
Onder eik bleek de concentratie Cd te dalen en de Cr concentratie te stijgen. Onder esdoorn
stegen de concentraties Cr en Zn. Onder populier stegen de concentraties Cd en Zn, deze
toenames waren de hoogste die werden gemeten.
Tabel 7.29

EDTA-extraheerbare metaalconcentraties (mg/kg DS) in de bodem voor de 4 boomsoorten op het
terrein in de Broekpolder. De letters geven aan of er, binnen elke bodemlaag, verschillen gevonden
werden tussen de boomsoorten

Cd

Cr
a

H1
H3

0.36 ± 0.14
0.48 ± 0.05

H1
H3

0.38 ± 0.20a
0.41 ± 0.13

H1
H3

0.46 ± 0.07a
0.45 ± 0.08

H1
H3

1.37 ± 0.27b
0.49 ± 0.05

Eik
0.10 ± 0.02
0.05 ± 0.00
es
0.15 ± 0.18
0.19 ± 0.30
esdoorn
0.08 ± 0.01
0.04 ± 0.01
Populier
0.05 ± 0.01
0.04 ± 0.01

Cu

Zn

3.41 ± 1.11ab 54.0 ± 20.0ab
8.37 ± 1.00
59.3 ± 6.3
2.88 ± 1.01a
6.88 ± 2.42

50.6 ± 19.1a
51.4 ± 14.2

4.03 ± 0.43b
8.47 ± 1.17

73.9 ± 11.5b
60.3 ± 7.5

2.87 ± 0.42a
8.56 ± 0.90

170 ± 24.7c
56.8 ± 3.40
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Tabel 7.30

Verhoudingen van de EDTA-extraheerbare metaalconcentraties (mg/kg DS) in H1 tov H3. De letters
geven aan of er verschillen gevonden werden tussen de boomsoorten

Cd

Cr

Cu

Zn

0.74 ± 0.26 *
0.95 ± 0.38a

2.13 ± 0.44*
1.30 ± 0.67+

0.41 ± 0.13*
0.46 ± 0.22*

0.91 ± 0.32a
0.99 ± 0.27a

Esdoorn 1.02 ± 0.10a
Populier 2.84 ± 0.76b*

2.25 ± 0.40*
1.44 ± 0.37

0.48 ± 0.05*
0.34 ± 0.06*

1.23 ± 0.12a *
3.01 ± 0.55b*

Eik
Es

a

* significant verschillend van 1
+
: 1 uitschieter verwijderd

7.4.3.7. Synthese van totale en beschikbare concentraties
Cd en Zn zijn de meest mobiele en toxische elementen van de onderzochte metalen. Onder
es zijn de totale en mobiele concentraties van deze elementen minst veranderd ten opzichte
van de andere soorten. De totale concentraties Cd en Zn zijn licht gedaald tegenover de
diepere laag, de extraheerbare fractie is nagenoeg gelijk gebleven. De invloed van esdoorn
op Cd en Zn is vergelijkbaar aan es, behalve dat de concentratie extraheerbare Zn licht
verhoogd is. Onder eik zijn de totale concentraties Cd en Zn sterkst gedaald van alle soorten
en is ook de extraheerbare fractie laagst. Eik kan is dan ook de soort die minste vergiftiging
van de bovenste bodemlaag veroorzaakt. Hierbij dient echter de kanttekening gemaakt te
worden dat deze soort de bodem meer verzuurt en dat de metalen meer zullen uitspoelen
onder deze soort. Uitspoeling zal op dit soort bodems echter zeer laag zijn. Populier is zeker
te vermijden vanwege de verhoogde concentraties Cd en Zn in de bovenste bodemlaag,
zowel extraheerbare als totale fractie.
Voor Cu was er weinig verschil tussen de boomsoorten: de totale en extraheerbare fractie
werd ongeveer gehalveerd. Ook voor Cr was er relatief weinig verschil tussen de soorten: de
totale concentratie was meer gedaald onder eik en populier en de extraheerbare fractie was
gestegen onder alle soorten, onder eik en esdoorn in significante mate.
Om de sturende processen achter dit fenomeen te onderzoeken werden scatterplots
geanalyseerd waarin de extraheerbare fractie werd uitgezet ten opzichte van mogelijks
sturende variabelen zoals biomassaproductie, hoeveelheid organisch materiaal in de bodem,
zuurtegraad, hoeveelheid Ca in de bladeren en opname in de bladeren. Twee factoren
bleken een belangrijke rol te spelen: de pH en de hoeveelheid metaal opgenomen in het
blad.

Verzuring
Verzuring werd hoger reeds besproken. De zuurtegraad is een van de meest belangrijke
invloedsfactoren op de oplosbaarheid en mobiliteit van de zware metalen. Wanneer de pH
daalt kan de metaaladsorptie aan de bodemdeeltjes verminderen door competitie met
andere kationen. Als metalen minder geadsorbeerd zijn worden ze meer beschikbaar en
zullen ze makkelijker uitspoelen of opgenomen worden.

Hoofdstuk 7 – Polluentenfluxen

185

Hoeveelheid metalen in het blad
Gezien de geringe opname van metalen in de bladeren speelt dit fenomeen enkel voor Cd
en Zn onder populier. De totale en extraheerbare pool van Cd en Zn wordt aangerijkt via de
bladval. Dit effect is dusdanig dat deze soort en andere soorten die een verhoogde opname
vertonen beter vermeden worden.
De hoeveelheid organisch materiaal in de bodem heeft volgens de literatuur ook een
belangrijke invloed op de metaalmobiliteit. Metalen binden met het organisch materiaal en
kunnen op deze manier vastgelegd worden of juist mobieler gemaakt worden. Wanneer het
strooisel afbreekt worden veel oplosbare organische verbindingen gemaakt. Metalen die
hieraan binden kunnen bijgevolg mee uitspoelen en worden meer beschikbaar. Organisch
materiaal speelt ook indirect een rol. Strooisel van eik breekt trager af dan strooisel van es,
terwijl een tragere afbraak ook een hogere verzuring veroorzaakt. De hoeveelheid organisch
materiaal blijkt op dit terrein weinig invloed te hebben op de metaalmobiliteit.
Es verandert de bodemconcentraties van de metalen minst van alle geteste boomsoorten.
Daarbij zorgt bebossing voor een green cap: de verspreiding van bodemdeeltjes door winden watererosie wordt verminderd door de vastlegging van de bodem en de afscherming door
het kronendak. Hierdoor wordt ook het risico op inhalatie en ingestie van stofdeeltjes
verminderd.

7.5. Evolutie van een aantal polluenten
De uitloogproeven hebben aangetoond dat er zeer weinig uitloging van metalen uit het slib
plaatsvindt. Ook op lange termijn zal hier weinig verandering in komen. Door de hoge
zuurbufferende capaciteit van het baggerspecie en de aanwezige metaalcomplexen zal
verzuring en daarop volgende uitloging van metalen weinig waarschijnlijk zijn.
Er is geen invloed vastgesteld op de mogelijke afbraak van TBT tot tin door bodemvorming.
De massa tin die mogelijk door de afbraak van TBT aan de bodem kan aangeleverd worden
is verwaarloosbaar tov de reeds aanwezige tinconcentratie.
Indien er op zeer lange termijn een grondwaterverontreiniging zou ontstaan door uitloging
van de verontreinigende stoffen uit de proefdijk, dan is de kans op een grote verspreiding
van de metalen arseen en chroom beperkt tot nihil. Deze is ook onbestaande voor de
organische parameters behalve indien er zeer grote concentraties uit de dijk zouden logen
wat weinig waarschijnlijk is. Indien cadmium en lood door uitloging in het grondwater zouden
terecht komen en daar verhoogde concentraties vormen dan kunnen ze wel over een grote
afstand verspreiden. Echter hebben de uitloogproeven aangetoond dat lood zo goed als niet
uitloogt, zelfs op lange termijn. Cadmium loogt beter uit dan lood. Maar ook hier is
aangetoond dat er voor cadmium maximaal 0.1 mg/kg bodem uitloogt op 100 jaar. De kans
op de sterk verhoogde grondwaterconcentraties aan metalen is dus zeer klein.
Krimpscheuren zullen waarschijnlijk weinig effect hebben op het uit- en afspoelgedrag van
de polluenten. Om eventuele risico’s te vermijden kunnen een aantal maatregelen genomen
worden zoals uitgerijpt slib gebruiken, diepploegen, een begroeiing aanbrengen, een
depressie creëren op het topvlak van de dijk en een afwateringsgracht rondom de dijk
graven die gemonitord wordt op polluenten.
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7.5.1. UITLOGING VAN POLLUENTEN
In het kader van de ecotoxicologische risicomodellering door ERM (2003; zie paragraaf 6.5)
bepaalden Cappuyns et al. (2003) het uitlooggedrag van zware metalen en het
zuurbufferend vermogen (ANC) van het slib te Magershoek. Dit gebeurde door middel van
pHstat-uitloogtesten. Hierbij wordt het verloop van de vrijzetting van metalen opgevolgd
gedurende 96 uur bij verschillende vaste setpoint pH’s (6, 4 en 2). Het zuurbufferend
vermogen komt overeen met de hoeveelheid zuur die tijdens het experiment moet
toegevoegd worden om de suspensie op de setpoint pH te houden. Voor een uitgebreide
beschrijving van de methodiek verwijzen we naar Cappuyns et al. (2003). Hier worden alleen
de belangrijkste resultaten uit het rapport weergegeven.
Algemeen kunnen drie types uitlooggedrag onderscheiden worden :
1. Het concentratieverloop van de meeste elementen wordt gekenmerkt door een snelle
vrijzetting in het begin van het experiment, waarna de uitloging naar een plateaufase
evolueert, alhoewel daarna soms nog een trage concentratiestijging kan worden
waargenomen (vb Zn bij pH2 in Figuur 7.5).
2. Sommige elementen worden gekenmerkt door een tragere uitloging in de beginfase
van het experiment en de uitloging bereikt meestal geen plateaufase na 96 uur (vb.
Cu in Figuur 7.6).
3. Tenslotte wordt voor arseen steeds een maximale concentratie in de uitloogoplossing
waargenomen na 3 tot 6 u, waarna de concentratie afneemt (zie bv figuur 7.5).
De uitloging van zware metalen neemt toe met dalende pH. Wanneer we naar de relatieve
uitloogbaarheid kijken (% t.o.v. de totale concentratie in het staal), dan daalt de
uitloogbaarheid volgens de volgende reeks
•

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

•

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

•

pH 6: Zn > Ni, Cu

Deze reeksen komen overeen met mobiliteitsreeksen van zware metalen in bodems
(McLean en Bledsoe, 1992).

7.5.1.1. Arseen
Het uitlooggedrag van arseen verschilt van dat van de andere metalen. Er wordt een
maximale uitloging bereikt na 3 uur, waarna de As-concentraties in de suspensie dalen. In
het begin van het experiment wordt As waarschijnlijk vrijgegeven van kleien of organisch
materiaal, waarna readsorptie optreedt op Fe-oxiden die een hoge affiniteit vertonen voor As.
Bij pH 4 kent de readsorptie van As een lineair verloop in functie van de tijd, terwijl bij pH 2
de readsorptie exponentieel gebeurt (Figuur 7.5-7.6). Op basis van de
speciatieberekeningen blijkt As in de sedimenten aanwezig te zijn als arsenaat.

7.5.1.2 Cadmium
Christensen (1984) toonde aan dat de adsorptie van Cd met een factor 3 toeneemt per
eenheid van pH stijging in het pH-gebied 4 tot 7.7. Vergelijken we de uitloging van Cd bij pH

Hoofdstuk 7 – Polluentenfluxen

187

4 en 6, dan wordt er bij pH 4 zo’n 13 tot 24 keer meer Cd vrijgegeven (na 96 uur) dan bij pH
6, (terwijl een factor 9 verwacht wordt). Dit is een indicatie dat andere reacties mee
verantwoordelijk zijn voor het vrijzetten van Cd, zoals het oplossen van carbonaten. Uit onze
resultaten valt moeilijk een onderscheid te maken tussen de desorptie van Cd (van Feoxiden, kleien, organisch materiaal, CaCO3) en het vrijkomen van Cd door het oplossen van
CaCO3. Bovendien kan Ca2+ competitief optreden met Cd2+ voor adsorptie.
Speciatieberekeningen geven aan dat Cd in de uitloogoplossingen hoofdzakelijk aanwezig is
als vrij kation (Cd2+).

7.5.1.3. Chroom
Cr kan in de bodem voorkomen onder verschillende oxidatietoestanden, waarvan Cr(III ) en
Cr(VI) de meest voorkomende en stabiele vormen zijn in bodems. In de meeste bodems is
Cr(III), dat veel minder mobiel is dan Cr(VI), het dominante species. Aangezien er vrijwel
geen Cr vrijkomt bij pH 6 en zelfs bij pH 4 de uitloging van Cr verwaarloosbaar blijkt, kunnen
we besluiten dat Cr zeer weinig mobiel is in de gebaggerde sedimenten. Cr3+ en Cr(OH)2+
zijn de dominante species in de uitloogoplossing.

7.5.1.4. Koper
Bij lage concentraties komt Cu in de bodem voor als Cu(H2O)62+ ionen geadsorbeerd op
mineraaloppervlakken, gecoprecipiteerd in silicaten en als organisch gecomplexeerd ion.
Uitloging van Cu bij pH 4 vertoont een ander patroon dan de andere zware metalen
aangezien de vrijzetting van Cu in functie van de tijd nagenoeg lineair verloopt (Figuur 7.6).
Cu is volgens de modelleringen in de uitloogoplossingen aanwezig als Cu2+ en bij hogere pH
ook gecomplexeerd met opgelost organisch materiaal

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

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

7.5.1.7. Zink
Samen met Cd vormt Zn het meest mobiele element in de sedimenten. Bij pH 2 wordt de
totale concentratie aanwezig in de stalen volledig vrijgegeven. Zn (als Zn2+) vertoont een
gedrag in de bodem gelijkaardig aan dat van Cd, wat ook tot uiting komt in het analoge
verloop van de uitloogcurven voor beide elementen.
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7.5.1.8. Ijzer
Bij pH 2 is er een duidelijk verschil in het uitlooggedrag van Fe tussen de sedimenten die op
verschillende tijdstippen op de dijk aangebracht zijn (D1, D2, D3 versus D4 en D5) (Figuur
7.5). De sedimenten D4 en D5 vertonen een veel hogere uitloging van Fe; bovendien bereikt
de uitloging geen plateaufase, maar is er nog steeds een lineaire toename in functie van de
tijd. De hogere uitloging van Fe in deze sedimenten kan gerelateerd worden aan de
aanwezigheid van minder stabiele Fe-fasen. Mogelijk gaat het om Fe-sulfiden, die tijdens de
rijping van baggerspecie langzaam oxideren of weinig kristallijne Fe-oxiden.

7.5.1.9. Calcium
De aanzienlijke uitloging van Ca bij pH 2 en pH 4 wordt toegeschreven aan het oplossen van
CaCO3.

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

7.5.1.11. Invloed van verzuring (pH 6)
De uitloging van zware metalen werd uitgezet t.o.v. de toegevoegde hoeveelheid zuur
(ANC). Uit deze curven/rechten kan, rekening houdend met een “worst case” scenario, de
mobilisatie van een element over een bepaalde tijdsspanne bepaald worden (zie Cappuyns
et al. 2003 voor methodiek). Hierbij beschouwen we slechts de bovenste 20 cm van de
bodem en wordt een bulkdensiteit van 1.40 (ton /m3) verondersteld. Hoewel de laag
gebaggerd sediment veel dikker is dan 20 cm, gaan we ervan uit dat de consumptie van
protonen eerst in de bovenste laag (20 cm) plaatsvindt alvorens onderliggend sediment
wordt beïnvloed door verzuring. In wekelijkheid zal de invloed van verzuring zich geleidelijk
naar diepere lagen verplaatsen. Uit de berekeningen volgt dat over een periode van 100 jaar
de zure depositie in de bovenste 20 cm van de sedimenten ongeveer 146 meq/kg zal
bedragen. Figuur 7.8 geeft de potentiële uitloogbaarheid van Ni, Zn en Cd op middellange en
lange termijn weer. Zo wordt bijvoorbeeld in een tijdsspanne van 100 jaar 2 á 3 mg/kg Zn
uitgespoeld uit deze laag van 20 cm. In de veronderstelling dat er jaarlijks 400 ml regenwater
doorsijpelt is de gemiddelde concentratie van dit uitsijpelingswater 21µg/l. De Vlarebo
bodemsaneringsnorm voor grondwater ligt op 0.5 mg Zn/l.
Hieruit blijkt dat de potentiële uitloogbaarheid van zware metalen onder invloed van verzuring
zeer gering is.
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Figuur 7.5

Uitloging in functie van de tijd bij pH2
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Figuur 7.6

Uitloging in functie van de tijd bij pH4
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Figuur 7.7

Uitloging in functie van de tijd bij pH6
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Figuur 7.8
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Potentiële uitloging van Ni, Zn en Cd op middellange termijn onder invloed van verzuring

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

7.5.2. AFBRAAK TBT
ERM heeft 10 grondmonsters van het baggerslib door het erkende laboratorium ERC laten
analyseren op TBT en tin. De 10 monsters zijn afkomstig van 5 boringen waarbij per boring
telkens een ondiep oppervlakkig en diep mengmonster genomen zijn. De verschillen in
diepte zijn gekozen om na te gaan of bodemvorming en mogelijk een kleine bijdrage
lichtinfiltratie een invloed hebben op de afbraak van TBT naar tin. TBT kan afgebroken
worden onder invloed van UV straling. De infiltratie van zonlicht in de bodem is echter zeer
gering.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de genomen monsters en analyseresultaten. De
analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 7.

Tabel 7.31

Resultaten slibanalyses op TBT en tin proefdijk Magershoek

D2 (0-30)

D2 (100-150)

D3 (0-20)

D3 (100-120)

D4 (0-20)

D4 (100-120)

D5 (0-20)

D5 (90-150)

%

D1 (100-150)

Droge Stof

D1 (0-30)

Parameters

72

72

69

66

73

68

75

58

73

62

Tin (Sn)

mg/kg DS < 10,00 < 10,00 12,19

13,82

10,18 < 10,00 16,73 13,81 10,83 17,83

Tributyltin

mg/kg DS 0,031

0,039

0,027

0,028

0,02

0,029

0,02

0,058 0,025 0,058

De analyseresultaten geven aan dat er zo goed als geen onderscheid gemaakt kan worden
tussen de concentraties TBT en tin in de ondiepe en diepere grondmonsters. Bodemvorming
heeft voorlopig geen impact op de afbraaksnelheid van TBT. De proefdijk is definitief
aangelegd in 2001. Bodemvorming is eigenlijk nog maar net aan de gang. Mogelijk is er wel
een invloed te merken op langere termijn.
Indien TBT volledig zou afbreken tot tin dan is het interessant om te weten welke
grondconcentratie dit zou teweeg brengen en of deze mogelijk een nadelige invloed zou
kunnen hebben op mens en dier. Rekening houden met een gemiddelde TBT concentratie
van 0,034 mg/kg DS en een moleculair TBT gewicht van 230 g/mol en een atomair gewicht
van tin van 119 g/mol kan een bodemconcentratie tin van 0,015 mg/kg DS berekend worden.
Dit is een verwaarloosbare aanrijking voor de reeds vastgestelde tin concentraties rond 12
mg/kg DS in de bodem.
De afbraak van TBT waarbij tin vrijkomt levert geen relevante aanrijking aan de
bodemconcentratie.

7.5.3. GRONDWATERVERSPREIDING
Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat de uitloging van metalen uit het baggerslib
zeer beperkt is. De organische componenten zijn in geringe concentraties aanwezig. Enkel
de goed oplosbare fracties zouden mogelijk het grondwater kunnen aanrijken. Algemeen
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wordt er dus weinig aanrijking van verontreinigende stoffen in het grondwater door uitloging
van het baggerslib verwacht.
ERM (2003) heeft nagegaan hoe verhoogde concentraties die op lange termijn toch in het
grondwater zouden ontstaan, zich zullen verspreiden via de grondwaterstroming.
Grondwaterverspreiding kan gemodelleerd worden met de Domenico formule voor
grondwaterstroming. Deze formule berekent in een 2D ruimte de concentratie op een punt
verwijderd op een afstand X van de bronzone met een gekende grondwaterconcentratie.
Hierbij wordt rekening gehouden met de gradiënt van het grondwater, de permeabiliteit van
de aquifer, de grootte van de bronzone, …. De grondwaterstroming in de dijk is hier niet van
belang. De dijk wordt als een puntbron beschouwd die verontreinigingen aanlevert aan het
onderliggende grondwater. De permeabiliteit van de onderliggende bodem is wel van belang.
De grondwaterverspreiding wordt dan gemodelleerd voor de onderliggende bodem.
Omdat de hydrogeologie op de verschillende geplande dijklocaties niet gekend is wordt de
berekening uitgevoerd waarbij voor elke parameter in het Domenico model een uniforme
verdeling ingegeven wordt. Als input worden gangbare waarden voor zandige tot siltige
aquifers gebruikt.
Tabel 7.32 geeft een
grondwaterverspreiding.

Tabel 7.32

overzicht

van

de

inputparameters

voor

de

berekende

Overzicht verdeling invoerwaarden voor grondwatermodellering

Parameter
Permeabiliteit
Gradiënt
Effectieve porositeit
Lengte pluim
Breedte pluim
Dikte pluim
Longitudinale dispersie
Transversale dispersie
Verticale dispersie
Afstand tot receptor

Eenheid
m /d
m /m
m
m
m
m
m
m
m

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

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

Arseen: 52 µg/l (met bodemsaneringsnorm 20 µg/l)

•

Cadmium: 158 µg/l (met bodemsaneringsnorm 5 µg/l)

•

Chroom: 77 µg/l (met bodemsaneringsnorm 50 µg/l)

•

Lood: 26 µg/l (met bodemsaneringnorm 20 µg/l)

•

Minerale olie (C8-C10 aromatisch): 64000 µg/l (met bodemsaneringnorm 50 µg/l).

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

Tabel 7.33

Berekende spreiding van de grondwaterconcentraties en toetsing aan de bodemsaneringsnormen
grondwater

Stof

Arseen
Cadmium
Chroom
Lood
Minerale olie (C8C10 aromatisch)

Grondwaterconcentraties µg/l
Gemiddel Standaarddeviatie
de
4,25
4,72
12,8
14,2
6,18
6,87
21,2
23,5
5197
5772

Minimum

Maximum

BSN

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

34,9
105
50,8
174
42700

20
5
50
20
50

219

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

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

7.5.4. KRIMPSCHEUREN
Bovenstaand onderzoek naar de uitspoeling van polluenten gaat uit van een homogene
bodem en houdt geen rekening met het voorkomen van krimpscheuren. Via preferentiële
stroming kunnen deze scheuren echter een invloed uitoefenen op de fluxen van de
polluenten op de dijk. Om het effect hiervan in te schatten zijn een aantal modellen
beschikbaar (bypass flow modellen, duale porositeitsmodellen) maar de implementatie is
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zeer complex en vereist een zeer grondig inzicht in de bodemstructuur. De preferentiële
stromen in de scheuren kunnen horizontaal en verticaal verlopen. Het effect van de verticale
stroom naar het grondwater zal gering zijn gezien de relatief geringe diepte van de
krimpscheuren in vergelijking met de totale dikte van de sliblaag. Het onderliggende slib is
vrij ondoorlaatbaar en is wel homogeen.
De horizontale stroming kan wel belangrijk zijn voor de polluentenstromen. Het potentiële
contactoppervlak van het infiltratiewater met de bodem is zeer groot en ook de verblijftijd van
het water in het slib is vrij groot. Er is dus relatief meer mogelijkheid tot uitwisseling en
aanrijking van het water met polluenten uit de bodem. Gezien de trage stofstromen in het slib
zullen echter ook weinig polluenten dit water kunnen bereiken. Dit water kan via de scheuren
langs de flanken van de dijk afstromen. De impact en het risico veroorzaakt door de
scheuren zijn vermoedelijk laag maar om dit met zekerheid te kunnen stellen dient daaraan
een aparte studie gewijd. In afwachting daarvan is het aangewezen vanuit het
voorzorgsprincipe enkele maatregelen te nemen om het eventuele risico te minimaliseren:
•

Door beter uitgerijpt slib te gebruiken zal de krimp door uitdrogen van het slib de
eerste jaren na de aanleg minder uitgesproken zijn. Er zullen dus minder
krimpscheuren ontstaan en de impact zal ook lager zijn.

•

Door te diepploegen en te rijven wordt de structuur van de bovenste laag fel verbeterd
en zullen minder krimpscheuren ontstaan. Het aanbrengen van een leeflaag kan ook
het ontstaan van krimpscheuren tegengaan.

•

Door begroeiing verhoogt de evapotranspiratie. Zo zal onder bos ongeveer de helft
van de neerslag verdampen. Op die manier halveert dus ook de hoeveelheid water die
in de krimpscheuren sijpelt. De beplanting zal ook het organische stofgehalte verhogen
en bijgevolg op termijn de structuur van het slib verbeteren.

•

Door het creëren van een depressie in het midden van het terrein ontstaat een
horizontale flux van het water in de krimpscheuren naar de depressie ipv naar de
flanken van de heuvel. De verspreiding van polluenten naar de omgeving wordt
geminimaliseerd en de aanwezige vervuiling blijft geconcentreerd op het terrein. De
natte omstandigheden veroorzaken een reducerende omgeving en zullen de mobiliteit
van de metalen verlagen.

•

Het is ook aangewezen om een afwateringsgracht rondom te dijk te graven en het
water in deze gracht regelmatig te monitoren.

7.5.5. CONCLUSIES
De uitloogproeven hebben aangetoond dat er zeer weinig uitloging van metalen uit het slib
plaatsvindt. Ook op lange termijn zal hier weinig verandering in komen. Door de hoge
zuurbufferende capaciteit van het baggerspecie en de aanwezige metaalcomplexen zal
verzuring en daarop volgende uitloging van metalen weinig waarschijnlijk zijn.
Er werd geen invloed vastgesteld op de mogelijke afbraak van TBT tot tin door
bodemvorming. De massa tin die mogelijk door de afbraak van TBT aan de bodem kan
aangeleverd worden is verwaarloosbaar tov de reeds aanwezige tinconcentratie.
Indien er op zeer lange termijn een grondwaterverontreiniging zou ontstaan door uitloging
van de verontreinigende stoffen uit de proefdijk, dan is de kans op een grote verspreiding
van de metalen arseen en chroom beperkt tot nihil. Deze is ook onbestaande voor de
organische parameters behalve indien er zeer grote concentraties uit de dijk zouden logen
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wat weinig waarschijnlijk is. Indien cadmium en lood door uitloging in het grondwater zouden
terecht komen en daar verhoogde concentraties vormen dan kunnen ze wel over een grote
afstand verspreiden. Echter hebben de uitloogproeven aangetoond dat lood zo goed als niet
uitloogt, zelfs op lange termijn. Cadmium loogt beter uit dan lood. Maar ook hier is
aangetoond dat er voor cadmium slechts 2 à 3 mg/kg bodem uitloogt op 100 jaar. De kans
op de sterk verhoogde grondwaterconcentraties aan metalen is dus zeer klein.
Krimpscheuren zullen waarschijnlijk weinig effect hebben op het uit- en afspoelgedrag van
de polluenten. Om eventuele risico’s te vermijden kunnen een aantal maatregelen genomen
worden zoals uitgerijpt slib gebruiken, diepploegen, een begroeiing aanbrengen, een
depressie creëren op het topvlak van de dijk en een afwateringsgracht rondom de dijk
graven die gemonitord wordt op polluenten.

198
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HOOFDSTUK 8. RISICO-EVALUATIE MET HET
MODEL VLIER-HUMAAN
Het model en de randvoorwaarden voor het gebruik ervan worden uitvoerig beschreven door
ERM (2003) en worden hier dan ook niet besproken (zie Bijlage 7). Hier worden alleen de
belangrijkste resultaten uit de modellering weergegeven. In de modellering worden
verschillende scenario’s uitgewerkt. Deze laten toe om een evaluatie te maken van de
relevante en minder relevante stoffen-, site-, gebruiks- en receptorkenmerken.

8.1. Standaard scenario: dagrecreatie
Het standaard scenario gaat uit van het standaard bodemgebruik dagrecreatie. Bij het
gebruik dagrecreatie wordt geen rekening gehouden met de opname via vlees en groenten
van dieren op de site. Deze blootstellingsroutes worden in paragraaf 6.5.2 mee opgenomen
bij het scenario dagrecreatie.

8.1.1.

BLOOTSTELLINGSROUTES

De modellering geeft aan dat de ingestie van bodemdeeltjes de belangrijkste
blootstellingroute is voor de meeste componenten. Voor BTEX, de kortere minerale olie
fracties en enkele PAK’s geeft de opname door inhalatie van bodemdampen de grootste
blootstelling. Dit is uiteraard een gevolg van de grotere vluchtigheid van deze stoffen.

8.1.2.

RISICO-INDEXEN

Vertrekkende van de gemiddelde grondconcentraties zijn er voor BTEX, TBT, minerale olie,
PCB’s en PAK geen overschrijding van de respectievelijke TDI waarden (totale dagelijkse
opname) aangetoond. De risico-indexen overschrijden voor deze stoffen de grens van 1 niet.
Er is enkel een verhoogde risico-index aangetoond voor arseen, chroom en lood. De risicoindexen bedragen respectievelijk 1,19, 1,88 en 1,15. Dit zijn slechts zeer lichte
overschrijdingen van de grenswaarde 1, maar er is dus kans dat arseen, chroom en lood op
termijn een risico gaan vormen. Deze overschrijding dient gezien te worden als een indicatie
dat deze drie metalen de risico drijvende stoffen zijn. Voor de andere zware metalen
(cadmium, koper, kwik, nikkel, zink en tin) is geen overschrijding van de grenswaarde 1 door
de berekende risico-indexen bepaald.

8.2. Scenario dagrecreatie uitgebreid
Omdat het gebruik van de proefdijk niet enkel door recreanten zal geschieden, maar ook
gebruikt zal worden door schapen om te grazen, is de blootstelling naar en via schapen in
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het uitgebreide scenario dagrecreatie mee opgenomen. Voor de schapen wordt er ook vanuit
gegaan dat ze net zoals de mensen rechtstreeks aan de verontreiniging worden blootgesteld
en daarnaast ook onrechtstreeks via de vegetatie en via het drinken van oppervlakte- en
grondwater. Voor de berekeningen is er van uitgegaan dat het oppervlaktewater en het
grondwater dat gedronken wordt in evenwicht is met de verontreiniging in de bodem. Dit is
een overschatting omdat het oppervlaktewater vaak verdund is door neerslag. Voor
grondwater is dit een meer realistische aanname.
De standaard blootstellingstermijnen van het scenario dagrecreatie zijn ook aangepast zodat
deze meer zullen overeenkomen met het reële recreatieve gebruik. De volgende
aanpassingen zijn uitgevoerd:
•

Het aantal dagen in het weekend dat mensen op de dijk aanwezig zijn is
teruggebracht van 2 naar 1;

•

Het aantal uren dat volwassenen buiten op de dijk per dag op de dijk aanwezig zijn is
voor de zomer van 2 naar 4 en voor kinderen in de winter van 0 naar 2 gebracht.

De modellering gaat er van uit dat de mensen die zowel de site voor dagrecreatie gebruiken
ook de dierlijke producten consumeren. Dit zal in de meeste gevallen niet zo zijn, maar deze
cumulatie laat toe om het aandeel via opname van dierlijke producten te vergelijken met de
andere blootstellingsroutes.
De gemiddelde concentraties zijn berekend met de grondanalyseresultaten van het Ecolas
onderzoek uit 2001 en de grondanalyseresultaten van de door ERM verzamelde monsters uit
2003. Deze concentraties zijn ingevoerd voor de drie diepte intervallen voorzien in het
model. Dit is een aanvaardbare aanname omdat de samenstelling van proefdijk als
homogeen kan beschouwd worden.

8.2.1. BLOOTSTELLINGSROUTES
Wanneer opname van dierlijke producten (vlees en melk) door de mens als
blootstellingsroute mee opgenomen wordt, blijkt dat aandelen van de verschillende
blootstellingsroutes meer verdeeld wordt tussen de verschillende blootstellingsroutes. Dit
geldt vooral voor de organische verbindingen. Deze worden sterk geconcentreerd in de
dierlijke producten omdat schapenvlees en melk een relatief hoog vetgehalte hebben en
organische verbindingen vooral in het vet worden opgeslagen. Voor de metalen blijft opname
via ingestie van bodemdeeltjes de belangrijkste blootstelling: voor volwassenen tussen 56 en
97 % en rond de 100 % voor kinderen van de totale opname per metaal. De opname door
verontreinigd vlees bedraagt voor de BTEX componenten tussen 72 en 82 % voor
volwassenen en tussen 65 en 73 % bij kinderen. Voor minerale olie en de PAK componenten
is dit aandeel bij volwassenen tussen 67 en 98 % en bij kinderen tussen 20 en 97 %. De
verdeling van de opname voor TBT en PCB is vergelijkbaar met deze van de PAKcomponenten. De inhalatie van bodemdampen is enkel van belang voor de zeer vluchtige
componenten zoals BTEX (tussen 11 en 27 % voor volwassenen en tussen 4 en 14 % voor
kinderen) en de kortere minerale olie fracties (tussen 12 en 70 % voor volwassenen en
tussen 5 en 26 % voor kinderen).
Wanneer de schapen als eindreceptor beschouwd worden dan blijkt dat ook voor deze
dieren de opname via ingestie van bodemdeeltjes de belangrijkste blootstelling vormt. Enkel
de BTEX-componenten zijn hierop een uitzondering. Voor de metalen gebeurt de opname
voor ongeveer 50 tot 99 % door ingestie. Bij minerale olie (langere ketens) schommelt dit
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rond de 95%. Voor de PAK-componenten is dit sterk afhankelijk van de oplosbaarheid van
de stof. Voor de slecht oplosbare PAK-componenten is het aandeel van de opname door
ingestie ongeveer 70 tot 94%. Terwijl het aandeel door opname via ingestie voor de beter
oplosbare PAK-componenten tussen 1 en 8% ligt. De opname via voedsel (planten) is het
grootst voor de BTEX en de korte aromatische minerale olie fracties. Het aandeel van
opname via voedsel voor deze stoffen ligt tussen 60 en 85 %. Ook voor de metalen is
opname via voedsel een belangrijk aandeel (tussen 5 en 50%). De derde belangrijkste
blootstellingsroute voor dieren is deze waarbij verontreinigd water (oppervlakte of
grondwater) wordt gedronken. Deze opname is vooral voor de goed oplosbare stoffen
belangrijk waarbij PAK’s (tot 99% van de totale opname) en BTEX (tot 33% van de totale
opname) zeer belangrijk zijn. Ook enkele metalen worden in relevante hoeveelheden via
water opgenomen.

8.2.2. RISICO-INDEXEN
Voor de gemiddelde grondconcentraties zijn er voor BTEX, TBT, PCB’s en PAK’s geen
overschrijding van de respectievelijke TDI waarden aangetoond voor mensen. De risicoindexen overschrijden voor deze stoffen de grens van 1 niet.
Er is enkel een verhoogde risico-index aangetoond voor arseen, chroom en lood voor
opname door mensen. De risico-indexen bedragen respectievelijk 1,12, 1,78 en 1,03. Dit zijn
slechts zeer lichte overschrijdingen van de grenswaarde 1. Er is dus een indicatie dat
arseen, chroom en lood op termijn mogelijk een risico kunnen vormen. Ook blijkt de fractie
minerale olie C8 – C10 aromatisch een geringe overschrijding (1,43) van de risico-index 1 te
hebben. Deze overschrijding is te wijten aan de grotere opname van aromaten via de
consumptie van schapenvlees. De aromaten en dan vooral de goed oplosbare en slecht
afbreekbare worden geaccumuleerd in het vlees en zo via consumptie opgenomen door de
mens. De modellering is een conservatieve benadering en daarom dienen deze
overschrijding gezien te worden als een indicatie dat deze stoffen de risico drijvende
componenten zijn.
De berekende risico-indexen voor de metalen liggen iets lager dan bij het standaard scenario
dagrecreatie. Dit is een gevolg van de kortere termijn waarop de mensen aanwezig zijn op
de dijk (1 in plaats van 2 dagen in het weekend). Deze meer realistische benadering heeft
dus geen grote invloed op de totale opname van metalen. Ter controle is nagegaan wat de
waarde van de risico-indexen voor metalen zou zijn met de standaard tijdsindeling. Deze
berekeningen geven exact dezelfde risico-indexen als bepaald voor het standaard scenario
dagrecreatie (respectievelijk arseen 1,19, chroom 1,88 en lood 1,15). De opname via dierlijke
producten heeft dus geen merkbare invloed op de totale dosis opgenomen metalen.
Voor de andere metalen (cadmium, koper, kwik, nikkel, zink en tin) en minerale olie
componenten is geen overschrijding van de grenswaarde 1 door de berekende risicoindexen bepaald.
Er zijn geen verhoogde risico-indexen voor het vee (schapen) berekend. Voor een deel van
de stoffen kon geen toetsing worden uitgevoerd, omdat er geen NOAEL waarden gekend
zijn.
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8.3. Gevoeligheidsanalyse
Een model wordt opgebouwd met behulp van verschillende parameters die trachten de reële
situatie weer te geven. Sommige van deze parameters kunnen op het terrein of in het labo
bepaald worden aan de hand van analyses (bv. bodemconcentraties). Andere parameters
zijn moeilijker te bepalen en worden geschat op basis van literatuurgegevens of aannames
(bv ruwheid van het terrein, gesuspendeerde deeltjes in de lucht). Er werd een
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om na te gaan in hoeverre het wijzigen van deze
parameters de uitkomst van het model beïnvloedt. De parameters die werden geselecteerd
voor de gevoeligheidsanalyse en het interval dat gebruikt werd om de gevoeligheid te testen
staan weergegeven in Tabel 8.1. De invloed op de risico-index werd nagegaan voor de
volgende stoffen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tabel 8.1

Invoerwaarden en verdeling van de bodemparameters

Parameter

Motivatie

Interval

Densiteit bodem

Door bijmenging met zand voor stabiliteitsredenen of
door de aanwezigheid van een hoog organische stof
gehalte kan de densiteit van de bodem variëren
De porositeit van de baggerspecie is sterk afhankelijk van
de compactie en de samenstelling van de specie. Hier
kan dus variatie in voorkomen. Daaraan gerelateerd
varieert de verhouding water en luchtgevulde poriën
natuurlijk ook.
De hoeveelheid organisch materiaal kan om
verschillende redenen variëren: bijmenging zand, groot
percentage kleifractie, …

1,4
–
kg/dm³

Porositeit
- watergevulde poriën
- lucht gevulde poriën

Fractie
materiaal

organisch

pH

Lengte diffusieweg
Dikte
bodem-lucht
grenslaag
Ruwheid oppervlakte

Gesuspendeerde
deeltjes in buitenlucht
Vegetatie opbrengst

Op termijn kan de pH van de bodem aanzuren. Of bij de
aanleg kan kalk toegevoegd worden om de bodem te
verstevigen of voor ontwatering
Beide parameters hebben betrekking op de verdamping
van gassen uit de bodem. Door toenemende compactie
of door krimpscheuren kunnen deze parameters variëren.
Wanneer de dijken omgevormd worden tot bos of
wanneer er door omstandigheden geen begroeiing
aanwezig is zal het oppervlakte meer of minder ruw zijn
Door sterke verwaaiing en bij weinig begroeiing kunnen
er meer deeltjes met de wind worden opgenomen.
Deze is afhankelijk van de plantensoorten, samenstelling
baggerspecie en klimaat

1,8

0,2 – 0,5
0,02 – 0,4
0,1 – 0,4

0,005 – 0,1

5–9

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

4.10-8
–
1,2.10-7 kg/m³
0,1 – 0,8 kg
ds/m²
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Tabel 8.2 geeft een overzicht van de resultaten van de gevoeligheidsanalyse. Hieruit blijkt
dat de geselecteerde karakteristieken van de bodem en het terrein weinig tot een beperkte
invloed hebben op de eindberekeningen van de risico-indexen voor de mens. De opname
door het vee wordt daarentegen wel duidelijk beïnvloed.
De grootste variatie wordt teruggevonden bij benzeen en naftaleen bij het vee en benzeen,
minerale olie (C8-C10 aromaten) en benzo(a)pyreen bij de mens. Voor het vee en de mens
is dit vermoedelijk te verklaren door het vluchtige karakter van de twee stoffen. Wanneer de
bodem wat meer poreus is en er minder organisch materiaal aanwezig is vindt er minder
absorptie plaats. Deze stoffen kunnen makkelijker vervluchtigen en opgenomen worden door
dieren. Bij de mensen heeft de grotere variatie bij benzeen, minerale olie (C8-C10 aromaten)
en benzo(a)pyreen ook te maken met het feit dat het vluchtigere organische verbindingen
zijn (zeker benzeen en minerale olie (C8-C10 aromaten), benzo(a)pyreen is echter weinig
vluchtig), en de zeer hoge toxiciteit van de stoffen. Benzo(a)pyreen en benzeen zijn beide
carcinogenen en hebben een zeer lage toelaatbare dosis. Wanneer nu een kleine variatie
van de dosis optreedt, dan heeft dit grotere gevolgen in de RI berekening dan bij een andere
stof met een hogere TDI.

Tabel 8.2

Overzicht evaluatie gevoeligheidsanalyse

Lood

Naftaleen

Pyreen

Benzeen

Arseen

Chroom

Lood

Minerale olie
(C8-C10 arom)

Naftaleen

Benzo(a)pyreen

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

Cadmium

Porositeit
watergevulde
poriën
- lucht gevulde
poriën
Fractie organisch
materiaal
pH

RI Mens

Arseen

Densiteit

RI Vee

Benzeen

Parameter

GV

GV

GV

GV

GV

BV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

V

GV

GV

GV

V

V

GV

GV

GV

GV

BV

GV

GV

V

GV

GV

GV

V

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

BV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV

GV = Geen variatie (verschil tussen berekende minimum en maximum waarden < 10%)
BV = Beperkte variatie (verschil tussen berekende minimum en maximum waarden tussen 10% en 50%)
V = Variatie (verschil tussen berekende minimum en maximum waarden tussen 50% en 100%)
SV = Sterke variatie (verschil tussen berekende minimum en maximum waarden > 100%)
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De gevoeligheidsanalyse geeft aan dat de eigenschappen van de bodem (baggerspecie)
slechts een beperkte invloed hebben op de uiteindelijke risico’s voor mens en dier.
Compactie en consistentie van de bodem verlagen de risico’s omdat de verontreinigende
stoffen beter gebonden blijven in de bodem en dus minder beschikbaar zijn voor opname.
Een verhoogd organisch stofgehalte beperkt de opname van organische verbindingen. Deze
binden met het organisch materiaal waardoor hun beschikbaarheid daalt.

8.4. Aangepaste scenario’s
Naast bodem en terrein-specifieke parameters waarvan de invloed op de modeluitkomst in
de vorige paragraaf werd besproken, zijn er nog tal van andere parameters die niet zo
eenduidig bepaald zijn. Deze hebben vooral betrekking op het gebruik van de dijk en de
receptoren zelf.
ERM (2003) heeft deze parameters als volgt opgedeeld:
Bodem:
•

Variaties in de grondconcentraties.

Vee (schapen):
•

Verschillen in de fractie opgenomen verontreinigd water;

•

Verschillen in het vetgehalte van vlees en melk;

•

Variaties in de verblijftijd op de dijken.

Mens:
•

Variaties in de verblijftijd op de dijken;

•

Variaties in het ademvolume (sport tov ontspanning);

•

Mogelijk opname van verontreinigd water;

•

Variaties in achtergrondconcentraties.

Vertrekkende van het scenario dagrecreatie uitgebreid wordt voor elk van deze parameters
een waardeninterval ingegeven om de invloed van variaties in de betreffende parameter op
de uiteindelijke totale opname te kunnen bepalen.

8.4.1. BODEM
De grondanalyses van de proefdijk op Magershoek hebben lichte variaties in de gemeten
concentraties aangetoond zowel wat betreft de gegevens van Ecolas (2001) als die van ERM
(2003). Wanneer gekeken wordt naar analyses van baggerspecie afkomstig van andere
locaties of van mechanisch ontwaterde baggerspecie dan ziet men nog grotere variaties. In
het rapport van ERM (2003) worden afhankelijk van de oorsprong van het slib vier
verschillende waardenintervallen besproken. Hier beperken we ons tot het worst case
scenario waarbij een evaluatie gebeurt op basis van de maximale gemeten slibconcentraties
in de Antwerpse haven. Hierbij wordt geen rekening gehouden met black spots waar zeer
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lokaal sterk verhoogde concentraties kunnen voorkomen. Slib van deze plaatsen zal nooit in
aanmerking komen voor landschapsbouw. Het gaat dus om de hoogste gemeten
bulkconcentraties.
Voor deze evaluatie zijn geen verdelingen ingegeven van de concentraties, maar de
maximale waarde uit verschillende slibkwaliteitsstudies. Het Havenbedrijf heeft bevestigd dat
deze waarden representatief zijn als maximale concentraties voor de ganse haven.
Tabel 8.3 geeft een overzicht van de ingevoerde concentraties en de berekende risicoindexen.
Tabel 8.3

Maximale polluentengehaltes in slib uit de Antwerpse Haven en bijhorendeRI’s voor mens en vee.

Stof

Maximum concentratie

RI Vee

RI mens

mg/kg ds
Arseen

110

1,34

1,61

Cadmium

71

0,07

1,50

Chroom

290

0,0001

2,20

Koper

2110

0,78

0,56

Kwik

9,14

0,01

0,64

Lood

3890

0,71

18,8

Nikkel

164

0,006

0,43

Zink

21300

0,51

0,77

Tin

17

0,001

0,001

Minerale olie
TBT

29000

18,3

41

2,69

Naftaleen

3,24

0,004

0,86

Acenaftyleen

612

Acenafteen

2,38

0,003

0,29

Fluoreen

2,47

0,02

0,005

Benzo(a)pyreen

6,96

13,2

4,75

Fenantreen

10,6

Anthraceen

2,06

0,001

0,001

0,16

Fluorantheen

14,5

0,004

0,10

Pyreen

12,8

0,002

0,02

Benzo(a)anthraceen

6,07

0,13

1,58

Chryseen

6,38

0,07

Benzo(b)fluorantheen

7,58

0,78

Benzo(k)fluorantheen

3,85

0,92

Benzo(ghi)peryleen

4,64

0,004

Indeno(123-cd)pyreen

8,85

1,08

PCBs

13,26

0,34

Benzeen

0,28

0,002

0,86

Tolueen

0,2

0,001

0,08

Ethylbenzeen

0,4

0,0001

0,02

Xyleen

5,5

0,0001

0,02
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Voor vee wordt er enkel een overschrijding van de grenswaarde 1 van de risico-index
vastgesteld voor arseen. Bij de andere stoffen waar een NOAEL voor beschikbaar was zijn
geen overschrijdingen aangetoond. Het gaat om een kleine overschrijding (1.34). De
evaluatie geeft dus aan dat zelfs bij maximaal verontreinigd slib (op basis van de gekende
gegevens), er niet onmiddellijk ernstige gevolgen zijn voor het vee. Er dient wel opgemerkt
worden dat er voor een deel van de PAK-componenten en minerale olie geen referentie
doses beschikbaar zijn, waardoor de toetsing voor deze stoffen bij vee onmogelijk is.
Voor de mens zijn er verschillende overschrijdingen van de grenswaarde 1 vastgesteld. De
grootste overschrijdingen zijn berekend voor lood, minerale olie (C8-C10 aromaten) en
acenaftyleen. De berekende RI bepaald op basis van de maximale concentratie van
respectievelijk 3.890 mg/kg droge stof (ds) en 29.000 mg/kg ds en 612 mg/kg ds bedragen
18,8, 18,3 en 13,2. Dit is een duidelijke aanwijzing dat baggerslib dat sterk verontreinigd is
met lood en minerale olie en PAK een nadelig effect kan hebben op de mensen die gebruik
maken van de dijk. Voor de andere stoffen waarbij een verhoogde risico-index is berekend
zijn de waarden een stuk lager. Voor de maximumconcentratie aan benzo(a)pyreen is nog
een risico-index van 4,75 berekend. Voor de andere stoffen (arseen, chroom, cadmium, TBT,
benzo(a)anthraceen en Indeno(123-cd)pyreen) liggen de berekende RI tussen 1 en 2,7.
Een worst-case benadering waarbij de maximaal gekende slibconcentraties ingevoerd
worden geeft dus aan dat enkel lood, de korte aromatische minerale olie ketens en
acenaftyleen (en in mindere mate benzo(a)pyreen) een potentieel risico voor mensen
inhouden. Voor de andere stoffen is het risico gering.

8.4.2. VEE
8.4.2.1. Opname verontreinigd water
In de vorige hoofdstukken is reeds aangehaald dat de dieren mogelijk verontreinigd gronden oppervlaktewater drinken. In het model is de waterconcentratie berekend vanuit de
poriënwater concentratie. Er is tevens van uit gegaan dat voor dieren dit water het enige
drinkwater was. Dus de volledige drinkwaterconsumptie is afkomstig van het verontreinigde
water.
Om na te gaan wat de invloed is op de totale opname door vee wanneer slechts een fractie
van het drinkwater verontreinigd water is, is een modellering uitgevoerd waarbij voor de
fractie verontreinigd water een uniforme verdeling is ingegeven van 0,2 tot 1.
De op basis van de verdeling in het verbruik van verontreinigd water berekende risicoindexen zijn voor de risico-drijvende stoffen weergegeven in Tabel 8.4.
Enkel voor de metalen is nog een merkbare variatie in de berekende RI spreiding voor vee
aangetoond. Voor de andere stoffen heeft de variatie van de fractie opname verontreinigd
water geen echte invloed op de uiteindelijk berekende risico-indexen voor vee. Hieruit blijkt
dat enkel voor de goed oplosbare stoffen de opname via verontreinigd grond- of
oppervlaktewater een invloed heeft op de RI. Het aandeel van de opname via verontreinigd
water in de totale opname door vee is slechts relatief klein. Grote variaties in RI zijn dan ook
niet te verwachten.
Voor de RI berekening voor mensen heeft deze variatie geen invloed.
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Berekende risico-indexen op basis van variaties in de wateropname

Stof
Arseen
Cadmium
Chroom
Lood
Minerale olie
arom)
Acenaftyleen

Gemiddelde
0,63
0,01
1.10-5
0,04
(C8-C10

Benzo(a)pyreen

RI vee
Standaarddeviatie
0,002
2.10-4
2.10-8
1.10-4

RI mens
Gemiddelde
Standaarddeviatie
1,11
3.10-6
0,49
6.10-6
1,78
3.10-7
1,41
8.10-6

*

*

1,38

0,03

*

*

0,03

6.10-4

*

*

0,72

0,002

* =geen NOAEL-waarden beschikbaar

8.4.2.2. Vetgehalte in vlees en melk
Over het algemeen is schapenvlees relatief vet. Hier kunnen natuurlijk ook variaties in
aanwezig zijn. Tevens kan het vetgehalte in melk gereduceerd worden. Zoals reeds
aangehaald bij de modellering van het standaard model heeft het vetgehalte van het vlees
vooral een invloed op de berekening voor organische parameters. Om nu na te gaan wat het
effect is van een groter of kleiner vetgehalte in vlees en melk zijn volgende verdelingen
ingegeven in het model.
•

Fractie vet in vlees: uniforme verdeling tussen 0,1 en 0,5;

•

Fractie vet in melk: uniforme verdeling tussen 0,1 en 0,9.

Tabel 8.5 geeft de berekende risico-indexen voor de twee uniforme verdelingen voor de
fractie vet. De analyse is uitgevoerd voor de risico-drijvende stoffen voor de mens.

Tabel 8.5

Berekende risico-indexen op basis van variaties in het vetgehalte

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

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

RI mens
Standaarddeviatie
1.10-4
5.10-5
4.10-5
0,0004
0,63
0,001
0,09

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

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

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

8.4.2.3. Verblijftijd vee
Bij de bepaling van de verblijftijd van het vee op de site wordt in het model aangenomen dat
de dieren 1825 dagen of ongeveer 5 jaar aanwezig zijn. Waarvan de dieren per jaar 4
maanden in de winter op stal staan en 8 maanden in de zomer de ganse dag buiten staan.
In de realiteit zullen de dieren van het ene graasland naar het andere gehoed worden.
Daarbij zullen ze vaak ’s avonds terug op stal gezet worden. De dieren zijn dus niet continu
aanwezig op de site.
Om de invloed van de kortere verblijfperiodes op de totale opname van verontreiniging voor
vee en mens te bepalen is de volgende verdeling in het model ingevoerd:
•

Verblijftijd vee op de site: uniforme verdeling tussen 720 en 1825 dagen;

•

Maanden per jaar in de winter op stal: uniforme verdeling tussen 0,5 tot 4 maand;

•

Maanden per jaar in de zomer op terrein: uniforme verdeling tussen 8 tot 11,5 maand;

•

Uren per dag op terrein: uniforme verdeling tussen 2 tot 24 uur.

Tabel 8.6 geeft een overzicht van de berekende risico-indexen voor de risico-drijvende
stoffen voor vee en mensen op basis van de aangegeven uniforme verdelingen.

Tabel 8.6

Berekende risico-indexen op basis van variaties in de vee-verblijftijd

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

Gemiddelde
0,43
0,009
1.10-5
0,03
(C8-C10

RI vee
Standaarddeviatie
0,20
0,002
5.10-6
0,01

RI mens
Gemiddelde
Standaarddeviatie
1,12
0,0003
0,49
5.10-5
1,78
6.10-5
1,41
0,0008

*

*

1,36

0,039

*
*

*
*

0,03
0,66

8.10-5
0,05

* =geen NOAEL-waarden beschikbaar

De berekende gemiddelde RI voor vee liggen een stuk lager dan de waarden die berekend
zijn met een maximale verblijfstijd op de site. Voor vee zijn er geen overschrijdingen ven de
grenswaarde 1 voor de RI meer aangetoond. Men kan de aannames die hier gebruikt zijn
voor de verblijftijd van dieren op de site zien als een eerder “normaal” verblijf, terwijl de
modellering voordien eerder een “conservatief” verblijf was. Bij een “normaal” verblijf op de
proefdijk zijn er geen risico’s voor het vee bepaald, gebruik makend van de gegevens van de
proefdijk.
De invloed van de verblijfstijden van het vee op de site is bijna niet terug te vinden in de
berekende risico-indexen voor de mens.

Hoofdstuk 8 – Risico-evaluatie met het model Vlier-humaan

209

8.4.2.4. Conclusie
De opname van verontreinigd grond en oppervlaktewater op de dijk heeft een zeer beperkte
invloed op de totale opname door dieren. Enkel voor zeer goed oplosbare stoffen neemt de
RI af wanneer minder of geen grond of oppervlaktewater van de dijk wordt gedronken door
het vee. De impact naar mensen toe is zeer beperkt.
De variaties in het vetgehalte van de dierlijke producten hebben een impact op mensen als
eindreceptor voor de organische verbindingen. De invloed is het grootst bij de kortere
aromatische koolwaterstoffen. Hoe lager het vetgehalte hoe minder opname kan gebeuren.
Bij een “normaal” gebruik door vee van de proefdijk gaat er geen risico uit van de in het
baggerslib van de proefdijk aanwezige verontreiniging. Door het minder frequenteren van de
dijk zal de opname door het vee een stuk lager zijn. Naar mensen toe is invloed van deze
kortere blootstelling van het vee aan de verontreiniging zo goed als onbestaande.

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

Tabel 8.7

Tijdsindeling voor de mens volgens scenario dagrecreatie uitgebreid

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

Volwassene
winter
zomer
6
6
5
5
1
1
2
4
0
0
2
4
0
0
8
8
0
0

Kind
winter
0
5
1
2
0
2
0
12
0

zomer
6
5
1
6
0
6
0
12
0

Deze indeling gaat er dus van uit dat volwassene in de winter 2 uur en in de zomer 4 uur per
dag op de site aanwezig zijn. Voor kinderen wordt aangenomen dat dit in de winter 2 uur is
en in de zomer 6 uur is. In de week is men elke dag aanwezig, in het weekend slechts 1 dag.
Deze aannames zijn een overschatting van de reële situatie maar ze beschrijven wel een
situatie waarbij de receptor sterk beïnvloed zal worden door de aanwezige verontreiniging op
de site. In de realiteit zal de frequentie van gebruik een heel stuk lager liggen. Zowel voor het
aantal uren per dag als het aantal dagen per week. ERM heeft daarom de volgende
verdelingen ingevoerd in het model:
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Tabel 8.8

Spreiding voor de invoergegevens betreffende de tijdsindeling voor de mens

Indeling

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

maanden/jaar (m/j)
werkdagen/week (d/w)
niet werkdagen/week (d/w)
uren buiten/werkdag (u/d)
uren binnen/werkdag (u/d)
uren buiten/niet werkdag (u/d)
uren binnen/niet werkdag (u/d)
uren slapen/dag (u/d)
uren slapen op terrein/dag (u/d)

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

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

Voor elke indeling is een trigonale verdeling ingevoerd. Het middelste cijfer geeft de meest
waarschijnlijke waarde aan, de twee buitenste het minimum en maximum.
Tabel 8.9 geeft een overzicht van de berekende verdelingen van de RI voor de risicodrijvende stoffen voor de mens.

Tabel 8.9

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

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

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

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

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

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

De gemodelleerde tijdsindeling omvat dus de blootstelling aan het verontreinigde baggerslib
door mensen die zeer sporadisch aanwezig zijn tot mensen die dagelijks gebruik maken van
de dijk. Per stof is ook de kans berekend dat deze de risico-index grenswaarde 1
overschrijdt. De resultaten zijn samengevat in Tabel 8.10.
Chroom en minerale olie (C8-C10 arom) blijven ook bij kortere blootstelling de risicodrijvende stoffen voor mensen. De berekende gemiddelde risico-indexen verschillen niet
zoveel van de waarden die berekend zijn bij het standaard scenario dagrecreatie uitgebreid.
Voor arseen en lood is de kans op een nadelig effect respectievelijk 2 en 1 op 100. De
berekende risico-indexen bij deze overschrijding liggen ook maar net boven de waarde 1. De
kans op een effectief nadelige invloed van de stoffen arseen en lood is verwaarloosbaar.
Acenaftyleen en benzo(a)pyreen overschrijden de grenswaarde van 1 niet. Bij een minder
frequent gebruik van de dijken vormen de PAK’s geen risico meer.
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Spreiding van de berekende risico-indexen voor de variatie in tijdsindeling

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

RI voor mens
>1
<1
>1
<1
>1
<1
>1
<1
>1
<1
>1
<1
>1
<1

Percentage
2%
98%
0%
100%
100%
0%
1%
99%
100%
0%
0%
100%
0%
100%

8.4.3.2. Ademvolume
De modellering ter bepaling van het ecotoxicologische risico gaat er van uit dat mensen het
terrein voor dagrecreatie gebruiken. Dagrecreatie kan zowel zeer intensief (sporten) als
weinig intensief (verpozen) zijn. Bij het intensieve gebruik zoals sporten levert men een
fysieke inspanning en heeft men een groot zuurstofverbruik. Dit grote zuurstofverbruik brengt
natuurlijk een groter ademvolume met zich mee. Dit in tegenstelling tot een relatief passieve
inspanning waar het ademvolume veel lager ligt. Bij een groter ademvolume kunnen ook
meer dampen en bodemdeeltjes opgenomen worden.
In de modellering is een vast ademvolume voor volwassenen en kinderen ingegeven
(respectievelijk 40 m³/dag en 7,6 m³/dag). Dit zijn waarden voor een lichte activiteit. Bij zware
activiteit kan het ademvolume voor volwassenen oplopen tot 115 m³/dag en voor kinderen tot
75 m³/dag (waarden afkomstig van de EPA en basisdocument voor risico-evaluatie van
OVAM). Om de invloed op de totale opname bij grotere fysieke inspanningen na te gaan zijn
voor het ademvolume van kinderen en volwassenen de volgende trigonaal verdelingen
ingegeven, waarbij uitgegaan wordt van rust tot zware inspanning met lichte inspanning als
gemiddelde.
•

Kinderen: rust 5 m³/dag, lichte inspanning 7,6 m³/dag, zware inspanning 75 m³/dag;

•

Volwassenen: rust 12 m³/dag, lichte inspanning 40 m³/dag, zware inspanning 115
m³/dag.

De resultaten van de risico-berekeningen voor de risico-drijvende stoffen voor de mens zijn
in Tabel 8.11 weergegeven.
Opname van de metalen wordt zo goed als niet beïnvloed door een groter ademvolume.
Enkel de vluchtige en semi-vluchtige stoffen zoals de korte keten minerale olie fractie en de
twee gemodelleerde PAK’s worden meer opgenomen bij grotere inspanningen. Deze variatie
is relevant genoeg om er voor te zorgen dat de grenswaarde van 1 wordt overschreden.
Personen die bijvoorbeeld dagelijks gaan joggen op de dijk zullen aan een hogere dosis
vluchtige organische stoffen worden blootgesteld dan iemand die rustig wandelt op de dijk.
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Hier dient wel bij vermeld te worden dat er relatief weinig vluchtige stoffen aanwezig zijn in
de baggerspecie van de proefdijk. Veel verdamping zal er dus niet optreden. De
analyseresultaten van slib in het Delwaidedok leren echter dat er in baggerspecie relatief
hoge concentratie vluchtige componenten kunnen aanwezig zijn.

Tabel 8.11

Berekende risico-indexen op basis van variaties in het ademvolume

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

Gemiddelde

Standaarddeviatie

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

6.10
-5
3.10
3.10-4
6.10-4
0,03
0,05
0,16

-5

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

Maximum
1,12
0,49
1,78
1,42
1,56
0,24
1,40

8.4.3.3. Opname verontreinigd water
Normaal wordt verontreinigd grondwater of oppervlaktewater van de dijk niet als drinkwater
gebruikt door mensen. Toch is het binnen de context van de ecotoxicologische studie
interessant om na te gaan wat de bijdrage is van deze blootstellingsroute aan de totale
opname door mensen. Bij de initiële modellering was de fractie opname verontreinigd
grondwater 0. Om de invloed van mogelijk opname na te gaan is nu een uniforme verdeling
voor deze fractie ingegeven van 0 tot 1. De resultaten van de risico-berekeningen voor de
risico-drijvende stoffen voor de mens zijn in Tabel 8.12 weergegeven.

Tabel 8.12

Berekende risico-indexen op basis van variaties in de wateropname

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

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

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

Minimum
1,12
0,49
1,78
1,41
1,44
0,03
0,72

Maximum
1,49
2,75
2,00
2,45
24,4
0,54
2,66

Er is een duidelijk invloed waarneembaar in de berekende RI voor de opname van
grondwater als drinkwater. Indien drinkwater onmiddellijk rond de dijken zou gewonnen
worden is dit van groot belang. In praktijk is dit zeer onwaarschijnlijk. De impact op termijn
door mogelijke uitloging van de baggerspecie op het grondwater wordt in paragraaf 6.3.14
besproken.
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8.4.3.4. Achtergrondconcentraties
Het is niet denkbeeldig dat de achtergrondconcentraties in de haven sterk kunnen variëren.
De invloed van emissies van de zware industrie in de haven kan mogelijk voor verhoogde
achtergrondconcentraties zorgen. De achtergrondwaarde gebruikt in het model zijn de
standaard waarden van het Vlier-Humaan model voor industrie gebied. Om na te gaan wat
de invloed van mogelijke variaties op deze achtergrondwaarden zijn is per stof een normaal
verdeling ingegeven met een variatie van 30% op de standaard waarde welke in VlierHumaan gebruikt worden.
De resultaten van de risico-berekeningen zijn in Tabel 8.13 voor de risico-drijvende stoffen
voor de mens weergegeven.

Tabel 8.13

Berekende risico-indexen op basis van variaties in de achtergrondconcentraties

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

Gemiddelde

Standaarddeviatie

Minimum

Maximum

1,12
0,48
1,79

0,15
0,06
0,25

0,58
0,30
1,00

1,56
0,69
2,57

1,41
1,43
0,07
1,72

0,06
0,0002
0,009
0,21

1,20
1,43
0,05
1,08

1,63
1,43
0,10
2,34

Hieruit blijkt dat voor stoffen met een lager TDI waarde zoals arseen, chroom en
benzo(a)pyreen de variatie in de achtergrondblootstelling duidelijk merkbaar is in de
berekeningen van de RI. Voor minder toxische stoffen is de spreiding kleiner.
Verhoogde achtergrondblootstelling kan in een gebied reeds een verhoogde kans op
nadelige invloed van bepaalde stoffen veroorzaken. Indien men reeds een regionale
verhoogde blootstelling heeft en daarbij nog een blootstelling aan een lokale verontreinigde
bodem kan men reeds bij zeer lage bodemconcentraties de TDI waarden overschrijden. Het
lijkt daarom aangeraden om in zulke gevallen meer in detail metingen uit te voeren om de
effectieve dosissen te bepalen.
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BUFFERFUNCTIES

VAN DIJKEN EN BOMEN

9.1. Inleiding
De vraag vanuit de publieke opinie naar groene buffers om op een efficiënte manier de mens en
zijn leefomgeving te beschermen, is reëel. Vooral mensen die in en rond probleemzones zoals
grootsteden en industriegebieden wonen, hebben hierbij grote belangen. Ook onderzoekers
benadrukken reeds lang de nood aan groene buffers in en rond industriezones en langs
autowegen om hinder door en de impact van polluenten en te verminderen.
Als gevolg van hun hoogte, grote biomassa, dicht bladerdek en diepe beworteling hebben bossen
een grotere bufferende werking op externe factoren dan andere landgebruiksvormen. De
schermfuncties van bomen en bossen omvatten volgende aspecten:

Milieubeschermende functies
•
•
•
•
•
•
•

Bescherming tegen water- en winderosie
Verbetering van de luchtkwaliteit
Creëren van habitats en corridors voor dieren
Bescherming tegen geluidshinder
Verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit
Verbetering van de bodemkwaliteit
Klimaatbuffering

Socio-economische functies
•
•
•
•
•
•

Bescherming tegen visuele horizonvervuiling
Esthetische waarde
Recreatie
Impact op de menselijke gezondheid (fysisch en mentaal)
Verhoogde eigendomswaarde van woningen
Productie van hout en andere bosproducten

Groene gordels kunnen er voor zorgen dat dicht opeen gelegen, niet-compatibele
landgebruiksvormen enigszins verzoend kunnen worden. In het dichtbevolkte Vlaanderen is dat
zeer belangrijk, bijvoorbeeld voor het afschermen van woonzones gelegen in de nabijheid van
industriegebieden.
Havengebieden zijn zones waarin industriële activiteiten sterk geconcentreerd zijn. Ze vormen een
aanzienlijke bron van polluentenemissies in de lucht, visuele verstoring en geluids- en geurhinder.
Het belang van buffers in en vooral rond havengebieden kan dus niet ontkend worden.
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In deze literatuurstudie wordt dan ook de nadruk gelegd op de rol van beplante landschapsdijken
als scheidend element tussen de haven en de omringende woonzones.
De specifieke bufferfuncties van deze scheidende beplante landschapsdijken omvatten volgende
aspecten:
•
•
•
•
•
•

Klimaatbuffering
Filterwerking tegen luchtpollutie
Bescherming tegen visuele horizonvervuiling
Bescherming tegen geurhinder
Bescherming tegen geluidshinder
Vrijwaring van de eigendomswaarde van omliggende woonkernen

Hierbij zal de link tussen deze bufferfuncties en de impact op de fysische en mentale gezondheid
van de mens besproken worden en zullen de functies zoveel mogelijk gekwantificeerd worden naar
geldwaarde.
Waar mogelijk worden de resultaten uit de literatuurstudie toegepast op twee concrete situaties in
de haven: de proefsite te Magershoek en de Zoutendijk te Berendrecht-Zandvliet, waar de
inrichting van een bufferzone overwogen wordt in het kader van het Strategisch Plan
Rechteroever.

9.2. Klimaatbuffering
Een bomenrij kan de windsnelheid doen afnemen en het microklimaat verbeteren over een afstand
van 2 tot 5 maal de schermhoogte aan loefzijde en tot op een afstand van 10 tot 35 maal de
schermhoogte aan lijzijde. Loofboomsoorten zijn over het algemeen beter geschikt als windscherm
dan naaldboomsoorten.
Beplante baggerdijken kunnen op termijn dienen als CO2-sink. De C-opslag in de biomassa van
populieren en wilgen kan oplopen tot 10 - 12 ton C/ha/jr.

Bossen vervullen een duidelijke schermfunctie met betrekking tot de klimaatregeling en wel op
lokaal, regionaal en mondiaal niveau. Er kan gesteld worden dat bossen op al deze niveaus een
positieve en actieve impact hebben. Op lokale schaal kunnen bossen het microklimaat
beïnvloeden, bijvoorbeeld door het breken van de wind of door hun koelend effect via de
verdamping. Een ander positief effect is het creëren van schaduw. Om deze functies te vervullen,
zijn echter niet altijd bossen noodzakelijk, bomenrijen of –groepen kunnen hier ook al een
belangrijke invloed hebben (Vlaamse Hoge Bosraad, 2003).

9.2.1.

WINDBREKEND EFFECT

Bomengordels worden wereldwijd al eeuwen gebruikt als bescherming tegen de wind (Vigiak et al.,
2003; Brandle et al., 2004). De groene windschermen reduceren de windsnelheid en wijzigen de
karakteristieken van de windstroming, zowel aan loef- als aan lijzijde van het scherm (Cleugh,
1998, in Vigiak et al., 2003; Brandle et al., 2004). Wanneer de wind het windscherm nadert, gaat
een deel van de luchtstroom er doorheen, terwijl het overige gedeelte errond of erover heen
geduwd wordt. De stroomlijnen van de wind worden dan samengedrukt (van Eimern et al., 1964, in
Brandle et al., 2004). De windstroming wordt vanaf een bepaalde afstand voor het windscherm
opwaarts gestuwd en op die manier onstaat er een zone met gereduceerde windsnelheid aan de

Hoofdstuk 9 – Bufferfunctie van landschapsdijken

217

loefzijde van het scherm. Deze windluwe zone strekt zich uit over een afstand van 2h tot 5h voor
het scherm, waarbij h staat voor de hoogte van het windscherm. Aan de lijzijde van het scherm
wordt een veel grotere windluwe zone gecreëerd, tot op een afstand van 10h tot zelfs 35h achter
het scherm (zie Figuur 9.1) (Wang & Takle, 1995, in Brandle et al., 2004; Vigiak et al., 2003). Een
ander effect van natuurlijke windschermen is een verhoging van de turbulentie-intensiteit. Dit wordt
veroorzaakt door de hoge ruwheidsfactor van een kronenscherm.
Het effect van natuurlijke windschermen is dus tweeërlei: enerzijds kunnen ze de windsnelheid
doen afnemen aan de lijzijde en het microklimaat verbeteren, maar anderzijds kunnen ze de
turbulentie doen toenemen (Cornelis & Gabriels, 2000).
De afname in windsnelheid en toename van turbulentie worden beheerst door de hoogte h en de
aërodynamische porositeit van het windscherm (van Eimern et al., 1964, in Cornelis, 1998;
Heisler & Dewalle, 1988, in Vigiak et al., 2003; Peri & Bloomberg, 2002; Brandle et al., 2004).
De schermhoogte is doorslaggevend in het bepalen van de afstand waarover de windluwe zone
zich uitstrekt. Deze afstand wordt dan ook algemeen uitgedrukt als een veelvoud van de hoogte h
(Peri & Bloomberg, 2002; Vigiak et al., 2003; Brandle et al., 2004). De schermhoogte bepaalt ook
de turbulentie aangezien de ruwheidsfactor toeneemt met de hoogte van het windscherm.
De aërodynamische porositeit wordt omschreven als de fractie aan open ruimten in het
windscherm. Deze factor bepaalt de mate waarin de windsnelheid gereduceerd wordt, de positie
van de minimum windsnelheid en de snelheid waarmee de windsnelheid terug de initiële waarde
herneemt (Peri & Bloomberg, 2002; Vigiak et al., 2003). Ook op de turbulentie-intensiteit oefent de
porositeit een grote invloed uit. In de praktijk is de aërodynamische porositeit van natuurlijke
windschermen niet te meten, daarom wordt deze geschat aan de hand van de optische porositeit
(Loeffler et al., 1992, in Vigiak et al., 2003).

Figuur 9.1

Windsnelheidsprofiel rond een scherm: de windsnelheid (U), relatief ten opzichte van de initiële
windsnelheid (Uapproach), in functie van de afstand van het scherm x(h) voor 4 porositeitsklassen (WEPS,
1999, in Vigiak et al., 2003)

Uit Figuur 2.1 blijkt dat de minimum windsnelheid bereikt wordt aan de lijzijde op een afstand
tussen 3h en 6h, afhankelijk van de porositeit. Hoe minder poreus het windscherm is, hoe
effectiever de beschutting tegen de wind is. De windsnelheid zal dan echter sneller haar initiële
waarde hernemen. Zeer dense windschermen (porositeit < 20%) genereren verhoogde
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turbulenties meteen achter het scherm en zorgen ervoor dat de stroomlijnen van de wind abrupter
opnieuw in contact komen met het bodemoppervlak (Plate, 1971, in Cornelis, 1998; Vigiak et al.,
2003). In de praktijk mogen windschermen dus niet té dens zijn. In dit opzicht zijn loofboomsoorten
over het algemeen beter geschikt als windscherm dan naaldboomsoorten. Gewone esdoorn (Acer
pseudoplatanus) wordt in Ierland op grote schaal gebruikt voor de aanleg van windschermen
(Rushton & Toner, 1989).
In het geval van beplante dijken kan gesproken worden over een windscherm met een porositeit
van 0% onderaan (het dijkgedeelte) en een semi-permeabel scherm bovenaan (het vegetatief
gedeelte). De optimale distributie van de porositeit volgens de hoogte staat echter nog steeds ter
discussie. Rosenberg (1974, in Cornelis, 1998) stelde dat de porositeit best afneemt met de
hoogte, en ook de FAO (1969, in Cornelis, 1998) raadde windschermen aan die bovenaan
gesloten en onderaan semi-permeabel zijn. Raine (1974, in Cornelis, 1998) en Raine & Stevenson
(1977, in Cornelis, 1998) rapporteerden daarentegen dat een betere beschutting kan worden
bereikt door dense zones in het bovenste gedeelte van het windscherm te beperken. In praktijk
suggereerden ze een verloop in de porositeit van 0% aan de basis tot 100% aan de top, met een
gemiddelde porositeit van 20 tot 30%. Hagen & Skidmore (1971, in Cornelis, 1998) stelden dat een
porositeit van minder dan 40% in het bovenste gedeelte aanleiding geeft tot verhoogde
turbulenties, terwijl dit in het onderste gedeelte een zone van recirculatie induceert in de lijzijde.
Het is dus zeer sterk te betwijfelen dat een windscherm optimale beschutting kan geven als de
boven- of onderzijde te dens is (Hagen, 1976, in Cornelis, 1998).
In de praktijk moet bij een windscherm dus gestreefd worden naar een uniforme
porositeitsverdeling volgens de hoogte om een optimaal windbrekend effect te bekomen.
Andere eigenschappen van een windscherm die het beschuttend effect beïnvloeden, zijn lengte,
oriëntatie en continuïteit (Heisler & Dewalle, 1988, in Vigiak et al., 2003; Peri & Bloomberg,
2002; Brandle et al., 2004).
De lengte van het windscherm zou ten minste 10 maal de hoogte moeten bedragen, om de
effecten van de windstroming rondom de randen te beperken. Voor een dijk van ongeveer 20
meter hoog (zoals de situatie in Magershoek zal zijn eens de beplanting volgroeid is) is dus een
minimale dijklengte van 200 meter noodzakelijk. De lengte en de hoogte bepalen samen de totale
beschutte oppervlakte (Brandle et al., 2004).
De reductie van de windsnelheid is maximaal als het windscherm loodrecht op de overheersende
windrichting georiënteerd is. De mate van reductie en de oppervlakte van de windluwe zone
nemen af wanneer de invalshoek van de wind verkleint (Skidmore et al., 1991, in Cornelis, 1998;
Wang & Takle, 1996, in Brandle et al., 2004).
De continuïteit is belangrijk gezien een opening in het scherm ervoor zorgt dat de windstroming
daar geconcentreerd wordt, hetgeen resulteert in een zone aan de lijzijde waarin de
windsnelheden deze van in het open veld overtreffen (Brandle et al., 2004).
De breedte van het windscherm blijkt weinig effect te hebben op de reductie van de windsnelheid
(Woodruff et al., 1953, 1963, in Cornelis, 1998).

9.2.2.

CO2-OPSLAG

Industriegebieden zijn zones met een hoge uitstoot aan koolstofdioxide (CO2), een broeikasgas dat
mede verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.
De CO2-emissie van de industrie in Vlaanderen steeg tussen 1990 en 2003 met 8.7% en had in
2003 een aandeel van 23.6% in de totale Vlaamse CO2-emissie. De industrie is hiermee, samen
met transport, de hoofdverantwoordelijke voor de stijging van de CO2-emissies in Vlaanderen
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sinds 1990. In 2003 bereikte de industriële CO2-emissie in Vlaanderen een waarde van 18 050
kton (MIRA-T 2004).
Planten nemen CO2 op uit de lucht en via fotosynthese wordt de koolstof vastgelegd in de
bovengrondse biomassa en in de wortels. Op die manier kunnen bomen en bossen bijdragen tot
de reductie van broeikasgassen in het kader van het Kyoto-protocol. De CO2-opslag wordt
uitgedrukt in de biomassaproductie (ton C/ha/jr) of in CO2-equivalenten (ton CO2/ha/jr).
Een enkele boom legt gemiddeld 6 kg C/jr vast en een bos kan ongeveer 6.4 ton C/ha/jaar opslaan
(Coder, 1996). Jonge aanplantingen in Groot-Brittannië legden 2 tot 5 ton C/ha/jr vast in de bovenen ondergrondse biomassa. Beginnend van een laag koolstofgehalte in de bodem, kan bebossing
op termijn 145 tot 235 ton C/ha vastleggen in hout, bodem en strooisellaag (Dewar & Cannell,
1992). In Europese beuken- en gemengde loofbossen werd 1.7 tot 3.6 ton C/ha/jr opgeslaan
volgens een studie van Spiecker et al. (1996, in Watson et al., 2000).
Literatuurgegevens geven echter aan dat er verschillen zijn in de biomassaproductie naargelang
de boomsoort, de leeftijd, de bodemkwaliteit en de behandeling (intensief of extensief beheer). In
het geval van de beplante baggerdijken in de haven kan gesproken worden van rijke bodems en
een extensief beheer. Voor een gelijkaardige situatie in Vlaanderen werd 10 tot 12 ton C/ha/jr
vastgelegd door populieren (Populus spp.) en wilgen (Salix spp.) (Ceulemans et al., 2001, in Van
de Casteele, 2004).
Om de globale C-balans van een bos te kunnen inschatten, moeten ook de C-fluxen in rekening
worden gebracht die veroorzaakt worden door respiratie en mineralisatie. Deze C-fluxen zullen
bepalen of het bos als opslag (sink) of als bron (source) voor CO2 fungeert.
Het is bekend dat er een C-verlies is vanuit de wortels naar de atmosfeer door de respiratie die
verbonden is met de wortelgroei. Het gaat hierbij over ongeveer 40% van de hoeveelheid C die
opgenomen werd (Farrar & Williams, 1991, Atkin et al., 2000, in Farrar & Jones, 2000).
Op een jonge aanplanting op arme grond in Zwijnaarde (Gent) werd de C-balans bepaald
gedurende de eerste 4 groeiseizoenen van populier, wilg, esdoorn en berk. Dit gebeurde aan de
hand van maandelijkse metingen van C-opname door stammen, takken, bladeren en wortels en
van tweewekelijkse metingen van de bodemrespiratie. Uit de resultaten bleek dat de C-verliezen
door bodemrespiratie de C-opname overstegen, waardoor de aanplanting als C-source fungeerde.
Dit was niet het geval voor de populierenplots, waar tijdens het laatste groeiseizoen de netto Copname positief werd en deze plots dus als C-sink fungeerden (Vande Walle et al., 2005).
Baggerslib is, gezien de hoge OM- en nutriëntengehalten, zeer rijk bodemmateriaal, hetgeen
impliceert dat de mineralisatiesnelheden er hoger zullen zijn dan op arme gronden. Algemeen zal
een bodem met een hoog initieel C-gehalte (OM) veel respireren na verstoring, zoals bijvoorbeeld
plantengroei. Bodems die initieel een laag C-gehalte bevatten, zullen minder respireren bij
verstoring en sneller overgaan tot de opslag van C in de bodem.
Dit betekent dat de beplante baggerdijken gedurende de eerste jaren zeer waarschijnlijk een Csource kunnen zijn. Experimenten die de invloed van slib op de emissie van broeikasgassen
onderzochten, bevestigden dit gegeven (Fernandes et al., 2005; Sheppard et al., 2005). In een
experiment dat gedurende 4 jaar liep, werd na toevoeging van baggerslib aan een bodem een
significant verhoogde CO2-flux naar de atmosfeer vastgesteld. Deze liep op tot een verhoging van
224% ten opzichte van een niet-behandelde bodem. De verhoging van de flux bleek afhankelijk te
zijn van de hoeveelheid toegevoegd baggerslib. Er werd echter ook geconstateerd dat een
significant gedeelte van de C die via het baggerslib werd toegevoegd, vastgelegd werd in de
bodem (Fernandes et al., 2005). Dit laatste werd ook vastgesteld in een studie door Alvarez et al.
(1999, in Fernandes et al., 2005).
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Op langere termijn wordt verwacht dat de C-opslag in de boven- en ondergrondse biomassa in die
mate zal toenemen, dat de beplante baggerdijken kunnen dienen als C-sink. Dit was ook het geval
op de aanplanting in Zwijnaarde, waar de C-opslag in de bodem van de beplante plots tijdens de 4
groeiseizoenen toegenomen bleek te zijn in vergelijking met de niet-beplante plots (Vande Walle et
al., 2005).

9.3. filterwerking tegen luchtpollutie
Uit een rapport van de WHO blijkt dat er meer mensen vroegtijdig sterven door de effecten van fijn
stof in de lucht, dan door verkeersongevallen. In Vlaanderen gaat er per persoon ongeveer een
kwart tot een derde levensjaar verloren bij levenslange blootstelling aan de huidige
stofconcentraties.
Een onderzoek wees uit dat meer dan 50% van het stof, geproduceerd door een koolmijn,
geïntercepteerd werd door een berkenbestand van slechts 15 m breed. Een studie in een
industriegebied in India toonde aan dat de SO2-concentratie met een factor 3 verminderd werd
door de filterende werking van een groene buffer, die als een gordel van 150 m breed op een
afstand van 75-100 m rond de vervuilingsbron werd geconstrueerd. De bomen uit de regio van
Chicago verwijderden samen 5575 ton polluenten uit de lucht in 1991, hetgeen volgens een
milieueconomische studie overeenkwam met 9.2 miljoen dollar aan luchtkwaliteit. De
gezondheidseffecten veroorzaakt door de bosoppervlakte in Groot-Brittannië kwamen overeen met
een waarde van € 1.3 miljoen per jaar. Schattingen voor Vlaanderen tonen aan dat bij een
bosindex van 10% (loofbos) de stofconcentratie bijna 10% kan dalen, wat aanleiding geeft tot een
vermeerdering van de levensverwachting met gemiddeld 1 maand per persoon.

9.3.1.

LUCHTPOLLUTIE

Luchtvervuiling vormt een belangrijk deel van de globale leefmilieuproblematiek en een
wereldwijde bedreiging voor de menselijke gezondheid (zie 3.5). De vervuiling bestaat zowel uit
partikels als uit gassen, die voornamelijk door antropogene activiteiten worden geproduceerd. De
problemen zijn dan ook het grootst in stedelijke en industriële gebieden.
Een van de algemeen voorkomende, zeer schadelijke polluenten is zwevend stof. Dit is een
mengsel van afzonderlijke partikels met uiteenlopende samenstellingen en afmetingen (VMM,
2004). De luchtconcentratie van zwevend stof wordt bepaald aan de hand van de PM10-waarde,
d.i. de fractie met een diameter kleiner dan 10 µm (Beckett et al., 1998). Deze PM10-waarde werd
ingesteld als norm voor de schadelijke fractie voor de mens (Dockery et al., 1993, in Beckett et al.,
2000a). Om deze reden stelt de EU sinds 1999 als standaard PM10-metingen voorop. De EU
formuleerde in 1999 een aantal grenswaarden voor PM10 in de omgevingslucht tegen 2005 en
2010 (zie Tabel 9.1). De EU heeft de mogelijkheid opengelaten om de grenswaarden die tegen
2010 gerespecteerd moeten worden nog te herzien, wanneer bijkomende informatie beschikbaar
wordt over de effecten op gezondheid en milieu en over de technische haalbaarheid van
maatregelen om deze doelstellingen na te streven (MIRA, 2004f).
Sinds de start van de PM10-metingen in Vlaanderen in 1996 is een lichte daling vast te stellen. De
laatste jaren kenden de concentraties aan PM10 in de lucht een schommelend verloop rond het
niveau van de 2005-doelstelling en dit ondanks dalende PM10-emissies. Het secundaire stof
(zwevend stof dat ontstaat in de atmosfeer door chemische reacties uit gasvormige componenten),
de weersomstandigheden, onbekende en buitenlandse bronnen kunnen deze discrepantie deels
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verklaren. In 2003 zijn de concentraties aan PM10 in de lucht weer gestegen. De 2010doelstelling wordt op geen enkel meetpunt gehaald (MIRA, 2004f). Het verloop van de
jaarlijkse PM10-concentratie tussen 1996 en 2003 in Vlaanderen staat weergegeven in Figuur 9.2.
Tabel 9.1

Overzicht van de doelstellingen voor PM10 in omgevingslucht (EU, 1999, in MIRA, 2004f)
doelstelling

grenswaarde (µg/m³)

24 u

50 (niet meer dan 35 overschrijdingen per jaar)

jaar

40

2010

24 u

50 (niet meer dan 7 overschrijdingen per jaar)

(indicatief)

jaar

20

2005

Figuur 9.2

middelingstijd

Evolutie van de jaarlijkse PM10-concentratie in de lucht in Vlaanderen (VMM, MIRA-T 2004)

Meer recent wordt de aandacht ook gevestigd op de PM2.5-waarde, zijnde de fijne fractie (< 2.5
µm), en op de ultrafijne fractie (< 0.1 µm) van het zwevend stof, gezien deze fijnere fracties dieper
kunnen doordringen in de longen (WHO, 2003). De fijne fractie bevat vooral partikels van
antropogene bronnen (DoE, 1995, in Powe & Willis, 2004). De belangrijkste bronnen zijn het
verkeer en de industrie.
Momenteel zijn er geen grenswaarden voor PM2.5 bepaald. Tijdens de mogelijke herziening van de
PM10-grenswaarde voor 2010 zal ook de mogelijkheid tot het formuleren van grenswaarden voor
PM2.5 onderzocht worden. De PM2.5-metingen zijn pas sinds 2000 begonnen. Het aantal stations
wordt gestaag uitgebreid (VMM, MIRA-T 2004).
Op lange termijn speelt zwevend stof ook een belangrijke rol in het transport van bepaalde
toxische stoffen zoals zware metalen en persistente organische polluenten (bv. polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en dioxines) (MIRA, 2004f).
Zware metalen worden hoofdzakelijk verspreid in de lucht onder de vorm van stofdeeltjes. In
Vlaanderen worden nabij ferro- en non-ferro bedrijven verhoogde concentraties gemeten voor
zware metalen in zwevend (As, Cd, Ni en Pb) en neervallend (As, Cd, Cu, Ni, Pb en Zn) stof in
vergelijking met stedelijke en achtergrondgebieden (MIRA, 2004e).
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De belangrijkste vervuilingsbron van PAK’s is de verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij het
transport via de lucht de belangrijkste vervuilingsroute is (Edwards, 1983). Het zijn vooral de 5- en
6-ring PAK’s die gebonden zijn aan partikels in de lucht, gezien hun lage vluchtigheidsgraad. De 2en 3-ring componenten zijn veel vluchtiger en komen dan ook vooral in de gasfase van de
atmosfeer voor. Voor de 4-ring PAK’s bestaat er een temperatuursafhankelijke gas/partikelverdeling (Bidleman, 1988, McLachlan, 1996, in Howsam et al., 2000).
Dioxines is een verzamelnaam voor zo’n 210 verschillende scheikundige stoffen, waarvan er 17
uiterst giftig zijn (“dirty 17”). Dioxines worden gevormd als ongewenst bijproduct door onvolledige
verbranding, en worden eveneens verspreid via de lucht onder de vorm van stofdeeltjes (VMM,
2004).
Naast zwevend stof maken ook gasvormige polluenten deel uit van de luchtvervuiling. In
industriegebieden worden voornamelijk gassen geëmitteerd zoals zwaveldioxide (SO2),
stikstofoxiden (NOx), koolstofmonoxide (CO), waterstoffluoride (HF), ammoniak (NH3), vluchtige
PAK’s en vluchtige organische verbindingen (VOS). VOS omvatten de gasvormige verbindingen
die koolstof vormt met waterstof, zuurstof, stikstof, zwavel, chloor, fluor en tegelijkertijd met zichzelf
om rechte ketens, vertakte ketens, cyclische verbindingen en cyclische verbindingen met
vertakkingen te vormen. Het aantal VOS is dus praktisch onbeperkt. Belangrijke bronnen van
VOS-emissies in Vlaanderen zijn het verkeer, het gebruik van solventen, de raffinaderijen,
chemische productieprocessen, verbrandingsprocessen en afvalverwerking (VMM, 2004).
Ozon (O3) is een secundaire polluent die gevormd wordt op basis van NOx en VOS onder invloed
van zonlicht op warme dagen. De vorming van ozon, als secundaire verontreiniging, kan optreden
op plaatsen en in regio’s die ver verwijderd zijn van emissiebronnen (VMM, 2004).
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat vegetatie in staat is om de luchtvervuiling te doen
afnemen (o.a. Bernatzky, 1983, in Bolund & Hunhammar, 1999; Beckett et al., 1998, 2000; Khan &
Abbasi, 2000a, 2000b, 2001; Rao et al., 2004; Yang et al., 2005). Dit concept wordt wereldwijd
meer en meer toegepast in de ontwikkeling van groene buffers rond pollutiebronnen, de
zogenaamde “greenbelts”.
Ruth & William (1994, in Khan & Abbasi, 2000a) definiëren een “greenbelt” als een vegetatiestrook
die bestaat uit zulke soorten en ontworpen is volgens zulke geometrie dat, wanneer rond een
vervuilingsbron geplant, deze de luchtvervuiling significant zal verminderen door de polluenten te
intercepteren en assimileren op een duurzame manier.

9.3.2.

DEPOSITIEPROCESSEN VAN LUCHTPOLLUENTEN

Vegetatie fungeert als biologische filter tegen luchtpollutie doordat ze in staat is stofpartikels en
gasvormige polluenten op te vangen en te absorberen in de bladeren en takken (Rao et al., 2004).
De filtercapaciteit is te verklaren door het verschijnsel van droge depositie.
Natte depositie is het proces waarbij atmosferische polluenten vasthangen aan en oplossen in
wolken- en regendruppels en op de aarde worden afgezet door neerslag (regen, hagel, sneeuw).
Dit verschijnsel is doeltreffend voor het verwijderen van oplosbare gassen, zoals SO2, NO2, O3 en
HF (Khan & Abbasi, 2000a, 2001), en is eveneens effectief voor het verwijderen van partikels uit
de atmosfeer (Lee & Longhurst, 1992). Natte depositie is echter een algemeen proces en draagt
dus niet specifiek bij tot de filtercapaciteit van vegetatie.
Bij droge depositie daarentegen worden de gassen of partikels onder invloed van de turbulentie
getransporteerd vanuit de atmosfeer naar bijvoorbeeld vegetatieoppervlakken. Vervolgens gebeurt
het transport doorheen de grenslaag (nabij het blad- of takoppervlak), om ten slotte geadsorbeerd
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te worden op het blad- of takoppervlak of geabsorbeerd te worden in het blad via de huidmondjes
(Khan & Abbasi, 2000b).
De depositiesnelheid (Vd) is de verhouding van de polluentenflux vanuit de atmosfeer naar een
oppervlak ten opzichte van de polluentenconcentratie in de atmosfeer (Chamberlain & Chadwick,
1953, in Ould-Dada, 2002). Deze depositiesnelheid geldt als een maat voor de efficiëntie van de
droge depositie.
De depositiesnelheid wordt beheerst door de luchtconcentratie van de polluent en zijn chemische
en fysische eigenschappen; evenals door de windsnelheid u en het transport doorheen de
grenslaag. Verder wordt de depositiesnelheid bepaald door de eigenschappen van het
depositieoppervlak: Vd neemt toe naarmate het oppervlak ruwer, groter qua oppervlakte en
complexer van structuur is (Khan & Abbasi, 2001). De hoofdreden hiervoor is dat de ruwheid en
complexiteit een hogere turbulentie veroorzaken, hetgeen resulteert in een grotere impactie van
partikels op een object. Turbulentie zorgt er immers voor dat partikels een grotere inertie
verkrijgen, hetgeen de drijvende kracht is voor het transport doorheen de grenslaag en naar het
ontvangende oppervlak (Gregory, 1973, in Beckett et al., 1998, 2000b).
Gezien hun grotere bladoppervlakte (LAI, Leaf Area Index) en aërodynamische ruwheidsfactor is
de filtercapaciteit van bomen dus hoger dan deze van struiken en grasland (Fowler et al., 1989, in
Freer-Smith et al., 2004; Vlaamse Hoge Bosraad, 2003).
Naaldbomen hebben een grotere filtercapaciteit dan loofbomen omwille van de grotere totale
bladoppervlakte van naaldbomen en de fijne naaldstructuur (De Schrijver et al., 2004). Bovendien
verliezen naaldbomen hun naalden niet in de winter, wanneer de luchtkwaliteit over het algemeen
slechter is. Naaldbomen zijn echter gevoeliger voor luchtpollutie en loofbomen blijken beter gassen
te absorberen (Stolt, 1982, in Bolund & Hunhammar, 1999).
In Tabel 9.2 staat een literatuuroverzicht weergegeven van gemiddelde Vd-waarden van fijne
partikels (0.1 – 2.0 µm) voor verschillende vegetatietypes. Hieruit kan afgeleid worden dat
depositie het efficiënst zal verlopen boven een naaldbos en ook boven een loofbos. Grasvegetatie
daarentegen vertoont een zeer lage filtercapaciteit.

Tabel 9.2

Gemiddelde Vd-waarden (cm/s) van fijne partikels (0.1 – 2.0 µm) voor verschillende types vegetatie (Zhang
et al., 2001)
Vd

Gras

0.1

referentie

Allen et al. (1991)

Ruig grasland

0.22

Wesely et al. (1985)

Landbouwgewas

0.37

Sievering (1987)

Loofbos

0.6

Hicks et al. (1989)

Naaldbos

0.7

Hicks et al. (1982); Wyers & Duyzers (1997)

0.73

Wyers & Veltkamp (1997)

De efficiëntie van de depositie is eveneens een boomsoort-specifiek gegeven. De kennis van
boomsoort-specifieke Vd-waarden over een bereik van windsnelheden geeft de mogelijkheid om
bepaalde beplantingsschema’s op te stellen en daarbij accurate schattingen te maken voor de
polluenten-opname. Hiervoor moet de relatie tussen Vd en de windsnelheid u gekend zijn, evenals
LAI-waarden, gemiddelde windsnelheden en partikelconcentraties in de lucht (Beckett et al.,
2000b; Freer-Smith et al., 2004).
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Beckett et al. (2000b) bepaalden, aan de hand van experimenten in een windtunnel,
depositiesnelheden Vd van 1 µm-partikels bij verschillende windsnelheden u voor volgende
boomsoorten: Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima), cipres (Cupressocyparis leylandii),
veldesdoorn (Acer campestre), Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) en populier (Populus
deltoides x trichocarpa ‘Beaupré’). De resultaten staan weergegeven in Tabel 9.3.

Tabel 9.3

Gemiddelde (n=3) Vd-waarden (cm/s) van fijne partikels (1 µm), voor verschillende windsnelheden u (m/s)
en boomsoorten (Beckett et al., 2000b)
u

P. trichocarpa

P. nigra

C. leylandii

A. campestre

S. intermedia

1

0.13 ± 0.02

0.08 ± 0.0

0.03 ± 0.02

0.04 ± 0.02

0.03 ± 0.0

3

1.15 ± 0.09

0.76 ± 0.13

0.08 ± 0.02

0.39 ± 0.17

0.12 ± 0.04

8

19.24 ± 3.65

8.24 ± 2.10

0.46 ± 0.11

1.82 ± 0.90

1.05 ± 0.08

10

28.05 ± 2.22

12.2 ± 4.67

0.57 ± 0.01

2.11 ± 0.50

1.18 ± 0.22

(m/s)

x deltoides

Freer-Smith et al. (2004) baseerden zich op dit onderzoek van Beckett et al. (2000b) en bepaalden
op analoge wijze de depositiesnelheden in functie van windsnelheid u, voor enkele boomsoorten
waar voordien nog geen windtunnel-experimenten mee waren uitgevoerd: wintereik (Quercus
petraea), zwarte els (Alnus glutinosa), gewone es (Fraxinus excelsior), gewone esdoorn (Acer
pseudoplatanus) en Douglasspar (Pseudotsuga menziesii). Freer-Smith et al. (2004) maakten
tevens onderscheid tussen de deposities op de bladeren en deze op de stam/takken. Het verschil
in aërodynamica tussen bladeren en stam/takken zal immers de depositiesnelheid beïnvloeden
(Beckett et al., 2000b). Onderzoek heeft aangetoond dat schors eveneens fungeert als belangrijk
substraat voor het opvangen en opslaan van atmosferische polluenten (o.a. Symeonides, 1979, in
Becker et al., 2000; Becker et al., 2000; Watmough & Hutchinson, 2003). De resultaten staan
weergegeven in Tabel 9.4.

Tabel 9.4

Gemiddelde (n=3) Vd-waarden (cm/s) van fijne partikels (1 µm) op bladeren en stam, voor verschillende
windsnelheden u (m/s) en boomsoorten (Freer-Smith et al., 2004)
u

A.

Q. petraea

A. glutinosa

F. excelsior

3

0.83 ± 0.96

0.13 ± 0.06

0.18 ± 0.56

0.04 ± 0.03

1.27 ± 1.17

6

1.76 ± 2.58

0.17 ± 0.06

0.38 ± 0.12

0.20 ± 0.12

1.60 ± 0.67

9

3.13 ± 4.31

0.80 ± 0.42

0.73 ± 0.28

0.34 ± 0.94

6.04 ± 4.00

stam/

3

0.28 ± 0.13

0.08 ± 0.01

0.25 ± 0.12

0.34 ± 0.12

0.01 ± 0.0

takken

6

1.26 ± 0.53

0.22 ± 0.04

0.88 ± 0.13

1.01 ± 0.02

0.04 ± 0.01

9

2.91 ± 1.89

0.36 ± 0.12

1.16 ± 0.42

1.47 ± 0.32

0.09 ± 0.03

(m/s)

blad

pseudoplatanus

P. menziesii

Uit Tabellen 9.3 en 9.4 is duidelijk dat de depositiesnelheden algemeen toenemen met de
windsnelheid u. Dit strookt met de theorie dat hogere windsnelheden de partikels meer inertie
geven, waardoor ze efficiënter doorheen de grenslaag kunnen penetreren (Beckett et al., 2000b;
Freer-Smith et al., 2004). Verder komt de boomsoort-specificiteit duidelijk naar voren. In Tabel 9.3
is te zien dat de naaldbomen (Corsicaanse den en cipres) de grootste Vd-waarden vertonen, te
verklaren door hun complexe structuur, grote LAI en door de theorie (Gregory, 1973, Chamberlain,
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1975, in Freer-Smith et al., 2004) dat kleine objecten met smalle dimensies (de naalden) een
grotere efficiëntie hebben in het capteren van partikels. Onder de loofbomen heeft Zweedse
meelbes de grootste depositiesnelheid, aangezien deze soort zeer harige bladeren heeft en dus
een hoge ruwheid bezit. In Tabel 9.4 is naast de boomsoort-specificiteit ook het verschil tussen
blad- en stam/takdeposities te zien. De naalden van Douglasspar hebben de hoogste Vd-waarden,
terwijl de stam/takken ervan zeer lage waarden hebben; wat verklaard kan worden doordat de
boom een eenvoudige structuur met relatief brede takken heeft, maar wel beschikt over smalle,
kleine naalden. Het tegenovergestelde kan worden gesteld voor gewone esdoorn, een soort met
complexe structuur en relatief smalle takken maar met grote eenvoudige bladeren (Freer-Smith et
al., 2004). Loofbomen die hoge stam/takdeposities hebben (gewone esdoorn, eik, gewone es) zijn
dus van groot belang in de winter aangezien ze dan toch nog kunnen bijdragen tot de luchtfiltering,
ondanks het feit dat ze kaal zijn.
De atmosferische depositie boven een bosbestand wordt nog versterkt door het windbrekend
effect (zie 2.1). De plaatselijke daling van de windsnelheid resulteert in een versnelde sedimentatie
van deeltjes, terwijl de dispersieafstand verkleind wordt. De verhoging van de turbulentie (door de
ruwheid van het scherm) zorgt voor een grondige menging van de lucht, wat een verdunning van
de pollutie en een verhoogde stofsedimentatie tot gevolg heeft (Fritschen & Edmonds, 1976,
Croxford et al. 1996, in Beckett et al., 1998; Vlaamse Hoge Bosraad, 2003). Het is echter zo dat
het windbrekend effect er eveneens voor zorgt dat ook áchter de buffer een plaatselijk
geconcentreerde stofsedimentatie zal plaatsvinden. Dit gebeurt voorbij de windluwe zone, waar de
luchtstroom opnieuw in contact komt met het bodemoppervlak (Goossens, 1987, in Cornelis &
Gabriels, 2000). Afgaande op de literatuurgegevens is dit doorgaans het geval op een afstand van
10h tot 35h achter het scherm (zie Figuur 9.1).
Door de filtering verhoogt echter de depositie van polluenten en verzurende elementen op de dijk
zelf. De gecapteerde polluenten bereiken de bodem via neerslag of via bladval in de herfst. Deze
eigenschap kan een bedreiging van het systeem tot gevolg hebben door bodemverzuring en
verminderde vitaliteit.
Naast ecologische overwegingen, is dit een belangrijke reden om te opteren voor loofboomsoorten
in plaats van naaldbomen, bij het aanleggen van een groene buffer.
Baggerslib bevat hoge CaCO3-concentraties in vergelijking met andere gronden, waardoor
slibheuvels goed gebufferd zijn tegen verzurende deposities. Mertens et al. (2004) berekenden
voor een baggerslibheuvel in Antwerpen dat het 1150 jaar zal duren vooraleer de zuur
neutraliserende capaciteit van de bovenste 0.5 m volledig uitgeput is. Dit werd bepaald op basis
van de interne (oiv plantengroei) en externe (oiv deposities) verzuring en hierbij werd de zuur
neutraliserende capaciteit van CaCO3, klei en organisch materiaal in rekening gebracht (Luyssaert
et al., 2001; Mertens et al., 2004).

9.3.3.

FILTERWERKING VAN BOMEN

Vegetatie reduceert de luchtpollutie, maar het niveau van de reductie blijkt afhankelijk te zijn van
de lokale omstandigheden (Svensson & Eliasson, 1997, in Bolund & Hunhammar, 1999). Zowel de
lokatie als de structuur van de vegetatie is belangrijk voor de filterende capaciteit. Aangezien de
opname van atmosferische polluenten door bomen bepaald wordt door zovele factoren, is de
kwantificering ervan onder terreincondities zeer variabel (Khan & Abbasi, 2000a).
In een park kan tot 85% van de luchtvervuiling worden uitgefilterd en in een straat met laanbomen
tot 70% (Bernatzky, 1983, in Bolund & Hunhammar, 1999). Sommige auteurs schatten dat 1 ha
gemengd bos 15 ton stofdeeltjes per jaar kan filteren uit de lucht (Tolly, 1988, Bramryd &
Fransman, 1993, in Bolund & Hunhammar, 1999).

226

Onderzoeksproject Landschapsdijken

De luchtkwaliteit verbetert met toenemende bosindex. In een bosgebied (100%) kan de
luchtkwaliteit op korte termijn verbeteren met 15% voor O3, 14% voor SO2, 13% voor PM10, 8%
voor NO2 en 0.05% voor CO (Nowak & Crane, 2000, in Nowak, 2004).
In de Chinese hoofdstad Beijing verwijderden de 2.4 miljoen bomen van het stadsbos in totaal
1260 ton polluenten uit de lucht in 2002. Dit komt neer op een pollutie-opname van 275 kg/ha/jr.
Hiervan maakte PM10 met 61% (772 ton) de hoofdbrok uit; ook NO2, O3 en SO2 maakten een
belangrijk deel uit van het totaal, respectievelijk met 11%, 20% en 8% (Yang et al., 2005). Deze
waarden werden bekomen aan de hand van het Urban Forest Effects-model (UFORE), dat
ontwikkeld werd door USDA Forest Service. Het UFORE-model werd reeds in verscheidene
grootsteden aangewend om een beeld te krijgen over de samenstelling van stadsbossen en om de
functies en waarden ervan te kwantificeren (effect op luchtvervuiling, klimaat, energieverbruik)
(USDA Forest Service, 2005). Ook in enkele Amerikaanse grootsteden werd de pollutie-opname
berekend aan de hand van het UFORE-model: 137 kg/ha/jr in New York, 122 kg/ha/jr in Baltimore
en 106 kg/ha/jr in Atlanta (Nowak & Crane, 2000, in Nowak, 2004). De hogere
verwijderingssnelheid in Beijing is waarschijnlijk te wijten aan een hogere concentratie aan
luchtpolluenten (Yang et al., 2005).
De bomen uit de regio van Chicago verwijderden samen 5575 ton polluenten uit de lucht in 1991,
hetgeen volgens een milieueconomische studie overeenkwam met 9.2 miljoen dollar aan
luchtkwaliteit. De bomen verwijderden vooral O3 (2000 ton) en PM10 (1840 ton). De
verwijderingssnelheden piekten tijdens de zomermaanden - wanneer de bomen in blad stonden en
de concentraties vaak het hoogst waren (Nowak, 1994, in McPherson et al., 1997). In New York
werd door de bomen 1821 ton polluenten verwijderd in 1994, met een geschatte maatschappelijke
waarde van 9.5 miljoen dollar (Nowak, 2004). Het feit dat in beide steden de maatschappelijke
waarde van de polluentenopname even hoog ligt, terwijl in Chicago 3 maal zoveel polluenten
werden verwijderd, is te wijten aan het gebruik van verschillende berekeningsmethoden.
Niet enkel (stads)bossen, maar ook groene gordels vertonen een bufferende capaciteit tegenover
atmosferische polluenten. Spitsyna & Skripal’shchikova (1991, in Beckett et al., 1998)
rapporteerden dat meer dan 50% van het stof, geproduceerd door een koolmijn, geïntercepteerd
werd door een berkenbestand (Betula pendula) van slechts 15 m breed. Volgens Khan & Abbasi
(2001) kunnen boomgordels tussen industriële zones en woonwijken de luchtpollutie aanzienlijk
verminderen. Een aanplanting van 30 m breedte gaf ongeveer een volledige onderschepping van
stofdeeltjes en significante reducties in concentraties van gasvormige polluenten. Zelfs een enkele
bomenrij was in staat de vervuilingsgraad te doen afnemen, wanneer ze geplant werd op een
groene berm met een eventuele onderlaag van struiken. Een rij laanbomen kan leiden tot 25%
reductie van de stofconcentratie (Khan & Abbasi, 2001).
Gezien de verwijdering van luchtpolluenten in grote mate beheerst wordt door de concentratie van
de polluenten, kunnen reducties door vegetatie in industriezones –waar de polluentenconcentraties
vaak hoog liggen- aanzienlijk hoge waarden aannemen.
Rao et al. (2004) rapporteerden een zeer efficiënte reductie van de luchtpollutie door een greenbelt
van 500 m breedte, ontwikkeld langs een petroleumraffinaderij in West-India. De
luchtconcentraties van SO2 en NOx werden door deze groene buffer gereduceerd met
respectievelijk 39% en 40%, de stofconcentratie verminderde met 37%, en CO- en VOSconcentraties vertoonden spectaculaire reducties van respectievelijk 93% en 87.1%. Khan &
Abbasi (2000b) onderzochten het vermogen van een greenbelt om de impact van toxische gassen
te temperen na een industrieel ongeluk (ontploffing, brand, …). Ze stelden vast dat de
concentraties van SO2, NH3 en H2S afgenomen waren met respectievelijk 33%, 51% en 41% en
dat ook het verspreidingsgebied van de gassen drastisch verkleind was onder invloed van de
greenbelt. Zonder groene buffer zouden de toxische concentraties van SO2, NH3 en H2S verspreid
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zijn over een gebied met een straal van respectievelijk 1725, 725 en 910 m; hetgeen door de
greenbelt gereduceerd werd tot respectievelijk 585, 225 en 315 m.
In een experiment van Dimbour et al. (2002) werd de dispersie van chloorgas (Cl2) bekeken bij
aan- en afwezigheid van een greenbelt. De greenbelt bevond zich op 1.5 m van de Cl2-bron en
bestond uit een struikenrij (Thuya orientalis, levensboom) van 1.4 m hoog en 1 m breed. De Cl2concentratie op 5 m afstand van de bron was door de struikenrij afgezwakt tot slechts 27% van de
concentratie die gemeten werd zonder de greenbelt. Verder van de bron was de reductie in
concentratie lager, wat aangeeft dat de invloed van de greenbelt beperkt bleef tot op korte
afstanden. Gemiddeld werd de Cl2-concentratie door deze kleine groene buffer gereduceerd met
een factor 2.1.
Een studie in een industriegebied in India toonde aan dat de SO2-concentratie met een factor 3
verminderd werd door de filterende werking van een greenbelt, die als een gordel van 150 m breed
op een afstand van 75-100 m rond de vervuilingsbron werd geconstrueerd (Khan & Abbasi, 2001).

9.3.3.1. Praktijk haven van Antwerpen
Om bovenstaande waarden in perspectief te plaatsen, werd aan de hand van het onderzoek van
Freer-Smith et al. (2004) (zie 3.2) een schatting gemaakt van de hoeveelheid stofpartikels die
opgenomen kan worden door een vegetatieve buffer in het Antwerpse havengebied. De schatting
geldt voor stofopname in het gebladerte van 3 loofboomsoorten die vaak aangeplant worden op
bufferheuvels: wintereik, gewone es en gewone esdoorn. Dit gebeurde aan de hand van volgende
gegevens:
•

de relatie tussen Vd(blad) en windsnelheid u (Tabel 9.4)

•

gemiddelde windsnelheid (3.2 m/s in 2004 (KMI, 2005))

•

LAI-waarden (wintereik, gewone es: 3.5; gewone esdoorn: 4.0)

•

luchtconcentratie van PM2.5 (jaargemiddelde (2003) in het Antwerpse: 19.0 µg/m³ (VMM,
2004))

De opname van de fijne fractie (PM2.5) door het gebladerte van deze 3 soorten werd geschat op
174 kg/ha/jr voor wintereik, 38 kg/ha/jr voor gewone es en 10 kg/ha/jr voor gewone esdoorn. Deze
waarden liggen in de lijn van de bevindingen van Beckett et al. (2000b). Ter vergelijking: de
globale PM2.5-emissie in Vlaanderen bedroeg 16 300 ton in 2003 (MIRA, 2004f). De PM2.5-opname
door es en esdoorn kunnen als verwaarloosbaar beschouwd worden. Voor eik daarentegen kan de
opname van de fijne fractie leiden tot een betrekkelijke reductie in de PM2.5-concentratie. In de
veronderstelling dat er een bosindex van 10% zou zijn (wat natuurlijk relatief veel is voor het
havengebied) bestaande uit eiken, zou de PM2.5-concentratiedaling 1.67 µg/m³ bedragen ten
opzichte van een nulsituatie. In vergelijking met de PM2.5-luchtconcentratie van 19.0 µg/m³,
betekent dit een daling van bijna 10%.
Voor PM10 werden geen boomsoort-specifieke Vd-waarden teruggevonden in de literatuur. De
opname van zwevend stof (PM10) werd geschat voor loofbomen in het algemeen, uitgaande van
een depositiesnelheid Vd van 1 cm/s, een LAI-waarde van 3.5 en jaargemiddelde (2003) PM10concentratie in het Antwerpse van 50 µg/m³ (VMM, 2004). De opname van PM10 door
loofboomsoorten kan oplopen tot 552 kg/ha/jr. De globale Vlaamse PM10-emissie bedroeg 40 500
ton in 2003 (MIRA, 2004f). Bij een bosindex van 10% (loofbos) zou de reductie in PM10concentratie volgens deze schatting 4.50 µg/m³ bedragen ten opzichte van een nulsituatie. Dit
betekent eveneens een daling van bijna 10%.
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9.3.3.2. BVOS-emissie en O3-balans
Naast de opname van polluenten, emitteert vegetatie zelf ook vluchtige organische verbindingen
(VOS). Het gaat vooral om isopreen en monoterpenen. Deze biogene VOS (BVOS) hebben een
belangrijke bijdrage in de productie van ozon (o.a. Benjamin & Winer, 1998; Kesselmeier & Staudt,
1999; Simon et al., 2001).
De impact van vegetatie op de O3-concentratie in de atmosfeer is echter velerlei. Het is een
interactie van de effecten die vegetatie heeft op: klimaat (koelend effect), atmosferische depositie
(zie 3.2), emissie van BVOS, en antropogene emissies. Er zijn echter weinig studies waarin de
gecumuleerde effecten van vegetatie op de O3-concentratie in de lucht geïntegreerd werden
(Nowak et al., 2000).
Cardelino & Chameides (1990, in Nowak et al., 2000) modelleerden de effecten van vegetatie op
ozongehalten in de lucht, waarbij de focus vooral lag op de interactie tussen VOS-emissies en
luchttemperatuur. Een afname van het bosareaal van 20% kon leiden tot een toename van O3concentratie van 14%. Ondanks het feit dat er dus minder bomen waren die BVOS konden
emitteren, zorgde de temperatuurstijging (door vermindering van het bosareaal) voor een toename
van VOS-emissies van de resterende bomen en van antropogene bronnen, waardoor de
ozonconcentraties in de lucht stegen.
In een hypothetische studie waar de bosindex van 20% opgedreven werd tot 40%, stelden Nowak
et al. (2000) vast dat de ozonconcentratie gemiddeld 2.4% zou afnemen overdag en 1.2% zou
afnemen over een volledige dag. Overdag waren de O3-concentraties gedaald door een
combinatie van het verhoogde O3-depositieproces (groter bosareaal deed Vd stijgen) en van de
verlaagde luchttemperaturen, waardoor emissies van CO en antropogene VOS gereduceerd
werden en de ozonvorming vertraagd werd. Het hogere aandeel aan bos zorgde ook voor een
algemene daling van de windsnelheid, waardoor dispersie gereduceerd werd, wat leidde tot
hogere O3-concentraties. Dit fenomeen zorgde ervoor dat het effect van de factoren die de O3concentratie reduceerden, licht afgezwakt werd; dit was duidelijkst op het middaguur wanneer de
windsnelheid haar dieptepunt bereikte: de O3-concentratie vertoonde dan een kleine toename. ‘s
Nachts nam de ozonconcentratie voornamelijk toe door de verminderde dispersie en de hogere
atmosferische stabiliteit, onder invloed van de algemene daling van de windsnelheid. De BVOSemissies van het bijkomende areaal bomen hadden in deze studie echter geen detecteerbaar
effect op de O3-concentraties in de lucht (Nowak et al., 2000).
Bovenstaande studies (Cardelino & Chameides, 1990; Nowak et al., 2000) geven aan dat de
positieve effecten van bomen op de O3-concentratie in de lucht kunnen opwegen tegen het O3vormend potentieel dat ze inhouden door de emissie van BVOS.

9.3.3.3. kosten-baten analyse
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van beplante bufferheuvels kost uiteraard geld. Een
kosten-baten analyse is dan ook zeer relevant. McPherson et al. (1997) voerden een kosten-baten
analyse uit voor 95 000 aangeplante bomen in Chicago, aan de hand van het Cost-Benefit
Analysis of Trees computer model (C-BAT). Hiervoor werden de kosten (aanplanten en
onderhoud) en baten (vermindering van luchtpollutie, CO2-opname, energiebesparing voor
verwarmen of koelen van gebouwen, reductie van water runoff, landschappelijke waarde,
recreatie, stressvermindering, vastleggen van de bodem, geluidsreductie, biodiversiteit) geschat
over een periode van 30 jaar. De netto actuele waarde per geplante boom bedroeg 402 dollar. De
baten-kosten verhouding bedroeg 2.83, wat betekent dat de baten bijna 3 maal groter waren dan
de kosten. Aan de hand van het C-BAT model werd berekend dat de kosten overstegen werden
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door baten vanaf een leeftijd van 9 – 18 jaar, afhankelijk van de boomsoort, de standplaats en de
gezondheidstoestand van de bomen. In een gelijkaardige studie in Modesto, Californië, werden de
kosten en baten, die gemaakt werden in 1 jaar, van de straat- en parkbomen tegenover elkaar
afgewogen. De netto baten voor 1 jaar bedroegen 26 dollar per boom of 13 dollar per inwoner. De
baten-kosten verhouding bedroeg 1.89 (McPherson et al., 1999).
McPherson et al. (1998) onderzochten de economische haalbaarheid van het aanplanten van
bomen in een residentiële wijk in Sacramento, Californië, als maatregel ter verbetering van de
lokale luchtkwaliteit. Ze gingen uit van een hypothetische aanplanting van 100 bomen in een wijk
van 7 ha, waarvan de jaarlijkse kosten (aanplanten, onderhoud en BVOS-emissie) en baten
(polluentenopname) gedurende 30 jaar werden geschat. De basisberekening (0.5) toonde aan dat
de aanplanting niet kosteneffectief was. Wanneer de kosteneffectiviteit berekend werd voor het
beste scenario (bovengrens polluentenopname en ondergrens BVOS-emissie) en het slechtste
scenario (ondergrens polluentenopname en bovengrens BVOS-emissie), werd respectievelijk 2.2
en -0.8 bekomen. Dit geeft aan dat schattingen van zowel polluentenopname als van BVOSemissie gepaard gaan met grote onzekerheden. De resultaten van het model gaven geen
overtuigend bewijs dat zulke aanplantingen voordelig zouden zijn wanneer enkel baten beschouwd
worden die gebaseerd zijn op verbetering van de luchtkwaliteit. Wanneer echter ook andere
voordelen in rekening werden gebracht -zoals energiebesparingen (minder air conditioning nodig
door koelend effect van de bomen), CO2-opname en verhoging van de eigendomswaarde van de
huizen- dan werden de aanplantingen wel kosteneffectief (McPherson et al., 1998).

9.3.3.4. Voorbeeld Haven van Gent
In de Haven van Gent werd vrij recent een groene buffer aangelegd op het fabrieksterrein van een
bedrijf dat mangaan- (Mn) en molybdeenhoudend (Mo) stof uitstoot. De stoffractie werd met de
overheersende winden in de omgeving afgezet en er werden reeds problemen vastgesteld met
hoge Mo-concentraties in het hooi en in weidegrassen. Koperdeficiëntie bij runderen uit de buurt,
te wijten aan te hoge Mo-opname, werd eveneens herhaaldelijk vastgesteld. De aanleg van de
buffer gebeurde op basis van een advies van het IBW (Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer). De
terreinoppervlakte voor de beplanting was vrij beperkt (max breedte 28 m). Om het buffereffect te
optimaliseren op deze beperkte oppervlakte werd een aarden wal aangelegd die structureel als
groenmassief beplant werd. Op die manier wordt een fysische buffer gecreëerd en worden de
bomen en struiken met een filterend effect hoger gebracht zodat de vangoppervlakte aanzienlijk
vergroot. Bij de aanleg was een juiste soortenkeuze belangrijk: de aangewende boom- en
struiksoorten dienden enerzijds tolerant te zijn tegen de verontreinigingen en anderzijds toch een
hoog captatievermogen te hebben om een deel van de laaghangende stoffractie te filteren en
zoveel mogelijk op het fabrieksterrein te houden. Tolerante pionier- en halfpioniersoorten genieten
de voorkeur. Voor de beplanting van de buffer werden volgende tolerante boomsoorten gebruikt:
zwarte els (Alnus glutinosa), zomereik (Quercus robur), boswilg (Salix caprea), schietwilg (Salix
alba) en zachte berk (Betula pubescens); aangevuld met gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus),
veldesdoorn (Acer campestre) en gewone es (Fraxinus excelsior) als meerwaarde voor de
beplanting. De bomen werden aangevuld met volgende secundaire boomsoorten en struiksoorten:
éénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), hazelaar (Corylus avellana), lijsterbes (Sorbus
aucuparia), inlandse vogelkers (Prunus padus), katwilg (Salix viminalis), abeel (Populus alba) en
gewone vlier (Sambucus nigra). Momenteel is de groene buffer nog in volle ontwikkeling. Wanneer
de bomen en struiken enkele meters hoog zullen zijn en voldoende structuurdichtheid hebben, zal
er gemonitord worden naar stofvang (IBW, 1999).
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ONTWERPEN VAN GROENE BUFFERS ALS OPTIMALE LUCHTFILTER

Een studie toonde aan dat straatbomen zeer grote hoeveelheden partikels intercepteren, door hun
dichte nabijheid bij de verkeersemissies. Er was echter ook een groot gebrek aan groen in de
zones met de hoogste vervuilingsgraad, terwijl bomen daar het meest effectief zouden zijn (Impens
& Delcarte, 1979, in Beckett et al., 1998). De meest effectieve filterwerking treedt op wanneer de
bomen zo dicht mogelijk bij de vervuilingsbron worden geplant en ze als het ware een buffer
errond vormen (Madders and Lawrence, 1981, in Beckett et al., 1998).
Opdat een groene buffer doeltreffend en optimaal zou functioneren als filter tegen luchtpollutie, is
het inderdaad zeer belangrijk dat hij op een goede manier ontworpen wordt. Het ontwerp is
afhankelijk van vele factoren en moet voor elke situatie afzonderlijk bepaald worden. Vaak is
plaatsgebrek een beperkende factor waarmee rekening moet worden gehouden in de ontwerpfase.
Er zijn wiskundige modellen nodig om een buffer te ontwerpen, aangezien de polluenten zich niet
uniform en radiaal verspreiden vanaf de vervuilingsbron. Ze verspreiden zich in verschillende
richtingen, afhankelijk van zowel de eigenschappen van de polluent en van de bron (bijvoorbeeld
emissiesterkte en –hoogte) als van de meteorologische en topografische karakteristieken van de
streek. Wanneer bijvoorbeeld de maximale concentratie van een polluent zich voordoet op grote
afstand van de bron, dan zal een nabijgelegen buffer geen enkel effect hebben (Khan & Abbasi,
2001).
De meteorologische karakteristieken kunnen vertaald worden in atmosferische stabiliteitsklassen.
Er zijn 6 klassen beschreven: A - zeer onstabiel; B – onstabiel; C - licht onstabiel; D – neutraal; E –
stabiel; F - zeer stabiel. Klassen C, D en E komen meest frequent voor (Nivolianitou et al., 2004).
Het is bekend dat greenbelts doeltreffender en noodzakelijker zijn tijdens stabiele of neutrale
atmosferische condities (D - E - F) dan wanneer de atmosferische condities onstabiel (A – B – C)
zijn. Onder stabiele of neutrale condities verloopt de dispersie van de polluenten immers niet
efficiënt, wat leidt tot accumulatie van polluenten in een bepaald gebied. Bij een onstabiele
atmosfeer daarentegen zijn de turbulenties voldoende om de polluentenconcentraties te
verzwakken door snellere dispersie en verdunning (Khan & Abbasi, 2001).
Er bestaat dus geen kant-en-klaar recept voor het ontwerpen van groene buffers, gezien dit voor
een deel afhankelijk is van factoren die moeilijk beïnvloed kunnen worden, zoals meteorologie,
beschikbaarheid van land en de eigenschappen van de vervuilingsbron (aard polluenten,
schouwhoogte, sterkte bron). Het is dus van groot belang de parameters die wel kunnen beïnvloed
worden te optimaliseren; hierin hebben de afstand van de vervuilingsbron tot de greenbelt (lokatie)
en de breedte ervan (geometrie) een zeer groot aandeel. De hoogte van de groene buffer speelt
eveneens een belangrijke rol (Khan & Abbasi, 2001).
Verder moeten weloverwogen keuzes gemaakt worden bij het beplanten van de buffer. Bij de
selectie van de boom- en struiksoorten moet rekening gehouden worden met het pollutietolerantieniveau, en zijn volgende eigenschappen eveneens een troef: snelle groei (snelle
ontwikkeling van een scherm), dicht bladerdek en grote bladoppervlakte voor betere captatie en
filtratie van polluenten, en sterke takken om te weerstaan aan de sterk blootgestelde ligging ten
opzichte van de wind. Daarnaast speelt op vervuilde baggergronden ook de accumulatie van
polluenten in de bladeren een belangrijke rol bij de keuze van de meest geschikte soorten (zie
hoofdstuk 7). Het beplantingsschema is van even groot belang als de soortselectie. Een dicht
plantverband is ideaal, bijvoorbeeld 1 x 1 m of 1.5 x 1.5 m. Dit zorgt immers voor een grote
bladoppervlakte, en hoge bomen met een diep wortelstelsel, wat uiteindelijk resulteert in meer
biomassa per ha en dus een grotere absorptie van polluenten (Khan & Abbasi, 2000b). Het
plantverband mag echter niet té dicht zijn, gezien een dichte vegetatie enkel de turbulentie
verhoogt, terwijl een wat ijlere begroeiing de lucht doorlaat en deze kan filteren (Bernatzky, 1983,
in Bolund & Hunhammar, 1999). Het is aangeraden om de bomen en struiken aan te planten in
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rijen loodrecht op de heersende windrichting om een betere captatie te verzekeren, en de rijen te
schranken om ervoor te zorgen dat de beplanting geen windgaten zal vertonen (Khan & Abbasi,
2000b). De groene buffer die recent werd aangelegd in de Haven van Gent, werd beplant in een
1.5 x 1.5 m verband op de hellingen en een 2 x 2 m verband op het vlakke gedeelte bovenaan. Dit
is een vrij dicht plantverband, bedoeld om mogelijke uitval te compenseren en snel een groen
massief te verkrijgen (IBW, 1999).
Wanneer er reeds bestaande bomen aanwezig zijn, is het aangewezen om deze te laten staan en
zoveel mogelijk te incorporeren in de greenbelt. Een boom met een diameter van 77 cm kan
immers tot 70 maal meer polluenten uit de lucht verwijderen per jaar dan een met een diameter
van 8 cm (Nowak, 1994, in Nowak, 2004).
De doeltreffendheid van een groene buffer kan vertaald worden in de attenuatiefactor Af. Deze
factor drukt uit in welke mate een polluentenstroom afgezwakt wordt onder invloed van een groene
buffer, ten opzichte van de situatie zonder de buffer:

Af =
waarbij

Q ZB
QB

QZB = polluentenstroom zonder buffer
QB = polluentenstroom bij aanwezigheid buffer

(Kapoor & Gupta, 1984; Khan & Abbasi, 2000a).

Aan de hand van een model dat beschreven werd door Kapoor & Gupta (1984) kan de
attenuatiefactor (Af) geschat worden. Dit model gaat uit van een pollutiebron met een bepaalde
hoogte en emissiesterkte. Rond deze bron ligt op een afstand x1 een groene buffer met een
breedte x2 en een hoogte h. Het model is gebaseerd op een combinatie van de exponentiële
afname van polluenten binnen de greenbelt en de afname van polluenten buiten de greenbelt. Er
wordt ook rekening gehouden met de meteorologische eigenschappen: de Af-waarden van een
bepaald bufferontwerp zullen variëren volgens verschillende atmosferische stabiliteitsklassen.
Door x1, x2 en h te variëren in het model, kunnen de optimale lokatie (x1) en geometrie (x2) bepaald
worden en op die manier kan het bufferontwerp geoptimaliseerd worden.
We hebben zelf het model van Kapoor & Gupta (1984) aangewend om een beeld te krijgen van de
attenuatiefactor Af en van het optimale bufferontwerp voor een realistische situatie, bij twee
verschillende atmosferische stabiliteitsklassen. Er werd uitgegaan van een pollutiebron met een
emissiesterkte van 45 kg/s op een hoogte van 30 m. In het model werd een dijkhoogte van 6 m
beschouwd en werd Af berekend voor 4 boomhoogten (5 m, 10 m, 15 m, 20 m). De situatie is
schematisch voorgesteld in Figuur 9.3.
Het model werd berekend voor de atmosferische stabiliteitsklassen E (stabiel) en C (licht
onstabiel). Deze klassen werden gekozen om de doeltreffendheid (Af) van de buffer tijdens
stabiele en onstabiele condities te vergelijken. Daarbij behoren E en C tot de frequentst
voorkomende klassen; stabiele condities (E) komen ’s nachts voor, onstabiele condities (C)
overdag (Nivolianitou et al., 2004). De resultaten zijn dus representatief voor realistische
meteorologische condities.
De resultaten staan voorgesteld in Figuren 9.4 en 9.5. Gezien het hier over een theoretisch model
gaat dat uitgaat van een puntbron en weinig experimenteel gevalideerd werd, moeten de Afwaarden niet te absoluut beschouwd worden. De resultaten dienen vooral om een beeld te krijgen
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over het verloop en de grootte-orde van de attenuatiefactor Af (en dus van de doeltreffendheid van
de buffer) wanneer de parameters x1, x2 en h gevarieerd worden.
Zoals benadrukt werd door Madders & Lawrence (1981, in Beckett et al., 1998), treedt de meest
effectieve filterwerking van een groene buffer op wanneer deze zo dicht mogelijk bij de
vervuilingsbron aangelegd wordt. Dit is duidelijk te zien in Figuur 9.4. Deze figuur toont hoe, voor
een buffer van 300 m breed, de attenuatiefactor Af varieert met de afstand x1, respectievelijk voor
de atmosferische stabiliteitsklassen E en C.
De doeltreffendheid van de buffer is zeer hoog (hoge Af-waarden) wanneer deze zich op een
afstand van 50 m bevindt van de vervuilingsbron, maar neemt snel af wanneer de afstand tussen
bron en buffer toeneemt. In de praktijk is het echter niet altijd mogelijk om een buffer aan te leggen
op slechts 50 m van de bron. Het effect van de boomhoogte is significant bij kleine afstanden,
maar neemt eveneens af naarmate de afstand groter wordt. De Af-waarde benadert 1 vanaf een
afstand van 300 m, ook voor de grote boomhoogten. Wanneer Figuur 9.4(a) vergeleken wordt met
Figuur 9.4(b), is te zien dat de buffer veel doeltreffender is onder stabiele atmosferische condities
(E) dan onder onstabiele condities (C). Dit werd ook beschreven door Khan & Abbasi (2001).

Figuur 9.3

Schematische voorstelling met boven- en zijaanzicht van de gemodelleerde situatie
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Af in functie van afstand x1 tot de vervuilingsbron en 4 boomhoogten, voor een breedte van de buffer x2
van 300 m. Atmosferische stabiliteitsklassen E (a) en C (b). Bemerk het verschil in grootte-orde van Af
tussen (a) en (b).

De attenuatiefactor Af varieert eveneens met de breedte x2 van de buffer. Dit wordt, voor beide
atmosferische stabiliteitsklassen, voorgesteld voor een buffer gelegen op een afstand van 100 m
(Figuren 9.5(a,b)) en van 500 m (Figuren 9.5(c,d)) van de bron.
De doeltreffendheid van de buffer neemt toe met de breedte van de buffer, maar blijft stabiel eens
de buffer een bepaalde breedte heeft, afhankelijk van de boomhoogte. Opnieuw is te zien dat de
buffer doeltreffender is wanneer de atmosfeer stabiel is (E) dan wanneer deze onstabiel is (C). Dit
effect is meer uitgesproken voor de buffer gelegen op 100 m afstand dan voor deze op 500 m
afstand. Ook het effect van de boomhoogte is meer uitgesproken voor de buffer op 100 m afstand.
Uit Figuur 9.4 kan inderdaad worden opgemaakt dat boomhoogte en atmosferische
stabiliteitsklasse weinig invloed hebben op de Af-waarde op een afstand van 500 m.
Uit Figuur 9.4 kan afgeleid worden dat -voor deze situatie- de optimale lokatie om een buffer aan
te leggen zich voordoet tot op een afstand van 250 m van de bron; hoe dichter echter hoe beter.
Figuren 9.5(a,b) zijn dus een representatieve voorstelling van een buffer die optimaal gelokaliseerd
is. Uit deze figuren kan afgeleid worden dat de optimale geometrie –voor deze situatie- zich
voordoet wanneer de bufferbreedte 400 m bedraagt. Vanaf deze waarde blijft de Af-waarde immers
stabiel. Enkel voor de bomen met een hoogte van 20 m, blijft onder stabiele atmosferische
condities de Af-waarde toenemen met de breedte.
Voor de optimale hoogte kan gesteld worden dat de filterwerking van de groene buffer toeneemt
met de hoogte. De boomhoogte is een kwestie van tijd, maar hieruit blijkt nogmaals dat eventueel
bestaande bomen best geïncorporeerd worden in het bufferontwerp, zoals ook aangeraden werd
door Nowak (1994, in Nowak, 2004). De landschapsdijk waarop de bomen worden aangeplant,
zorgt er meteen ook voor dat de bufferhoogte toeneemt.
Hieruit kan besloten worden dat de filterwerking van groene buffers in de praktijk geoptimaliseerd
kan worden door deze aan te leggen binnen de industrieterreinen, in plaats van errond.
Ten slotte werd het model van Kapoor & Gupta (1984) aangewend om de filterende werking van
de groene buffer op de Zoutedijk te schatten. De Zoutedijk ligt ter hoogte van de woonkernen van
Zandvliet en Berendrecht en is ongeveer 3 km lang. De breedte varieert en bedraagt maximum
300 m; in totaal gaat het over een oppervlakte van een kleine 40 ha. Het dijklichaam is ongeveer 3
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m hoog en de boomhoogte bedraagt gemiddeld 18 m. Het model is vereenvoudigd in die zin dat de
Zoutendijk in praktijk niet overal en niet over de volledige breedte beplant is.
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(d)
Af in functie van breedte x2 en 4 boomhoogten, op een afstand x1 van 100 m (a,b) en 500 m (c,d).
Atmosferische stabiliteitsklassen E (a,c) en C (b,d).

Er werd verondersteld dat de pollutiebron (Q0 = 45 kg/s; h = 30 m) zich bevindt op het terrein van
BASF, gelegen op een afstand x1 = 1200 m van de Zoutedijk. Volgens de schattingen werden
volgende waarden bekomen: Af = 1.22 voor stabiele condities (klasse E) en Af = 1.07 voor
onstabiele condities (klasse C). Dit zijn zeer lage waarden en dus zou de groene buffer op de
Zoutedijk slechts een verwaarloosbare hoeveelheid kunnen filteren van een polluentenstroom
gegenereerd door een puntbron op het BASF-terrein. De lage doeltreffendheid van de buffer is
volledig te verklaren door de grote afstand x1.
Het model van Kapoor & Gupta (1984) gaat uit van een polluentenstroom die gegenereerd wordt
door een puntbron. Buffers op een grote afstand x1 of met een kleine breedte x2 blijken volgens het
model weinig doeltreffend te zijn. In de literatuurgegevens werden daarentegen meer algemene
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situaties beschouwd (zie 3.3). Hieruit kwamen de groene buffers wel als zeer efficiënte luchtfilters
naar voor.

9.3.5.

GEVOLGEN VOOR DE MENS

Gedurende de afgelopen 15 jaar hebben wereldwijde en Europese studies verbanden aangetoond
tussen luchtvervuiling en negatieve effecten op de menselijke gezondheid, inclusief verhoogde
hospitalisaties en mortaliteit (Samet et al., 2000; WHO, 2000; Katsouyanni, 2003). De effecten zijn
vooral bestudeerd voor zwevend stof (PM10), ozon (O3), zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2)
en koolstofmonoxide (CO), en zijn in hoofdzaak terug te brengen tot ademhalingsproblemen, acute
of chronische aandoeningen van de longen, de luchtwegen en het hart, en kankers.
Momenteel wordt zwevend stof gezien als één van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen
die leiden tot nadelige gezondheidseffecten. Er is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) geen veilige drempelwaarde voor PM10 waaronder geen nadelige effecten voorkomen. Bij
korte episodes (24 uur) van luchtvervuiling worden bestaande gezondheidsproblemen zoals
luchtweginfecties en astma ernstiger. Het aantal spoedopnames voor luchtwegklachten neemt ook
toe, evenals het aantal acute sterfgevallen, vaak bij ouderen met reeds verzwakte hart- en
longfuncties. Er bestaat stilaan een overweldigende database aan korte termijn studies die een
consistent verband aantonen tussen vervroegde sterfte door acute blootstelling aan zwevend stof
(zowel PM10 als PM2.5). Naast de korte termijn effecten zijn er ook gegevens over chronische
gezondheidseffecten. De WHO maakt melding van een vermindering van longfunctie, een
toename van chronische luchtwegaandoeningen en een verminderde levensverwachting (VMM,
2004).
Uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat er meer mensen vroegtijdig sterven
door de effecten van fijn stof in de lucht, dan door verkeersongevallen (WHO, 1999, in Beckett et
al., 2000b).
Studies van de WHO maken gebruik van verloren gezonde levensjaren, uitgedrukt in het aantal
DALY’s (disability adjusted life years). Het aantal DALY’s is een maat voor het aantal gezonde
levensjaren die een populatie verliest door ziekte of vroegtijdige sterfte, en is een weergave van
het
verlies
aan
levenskwaliteit
door
bijvoorbeeld
milieufactoren.
Door de WHO en anderen zijn schattingen gemaakt voor de verloren levensduur van een
bevolking ten gevolge van PM-gehalten in de lucht: het aantal verloren levensjaren varieert tussen
1 en 3 jaar per persoon. Volgens MIRA-T 2002 gaat er in Vlaanderen ongeveer een kwart tot een
derde levensjaar verloren per persoon bij levenslange blootstelling aan de huidige PM10concentraties, wat ongeveer 70% uitmaakt van het totaal aantal verloren gezonde levensjaren te
wijten aan milieufactoren (VMM, 2004).
Onderzoekers van het APHEA-project (Air Pollution on Health: European Approach) vonden aan
de hand van data uit 12 Europese steden dat een toename van 50 µg/m³ in het dagelijkse
pollutieniveau resulteerde in een mortaliteitsstijging van 2.1% voor PM10 en 3% voor SO2 in de
West-Europese steden (Katsouyanni et al., 1997). Gemiddeld werd een stijging in acute mortaliteit
gerapporteerd van 0.06% per µg/m³ PM10 (Rabl, 2003).
Een studie naar de korte termijn effecten van O3-concentraties op mortaliteit in 23 Europese
steden toonde aan dat een O3-toename van 10 µg/m³ geassocieerd was met een toename van
0.33% in het aantal totale dagelijkse sterfgevallen, een toename van 0.45% in het aantal
cardiovasculaire sterfgevallen en een toename van 1.13% in het aantal sterfgevallen naar
aanleiding van luchtwegaandoeningen. Deze effecten manifesteerden zich voornamelijk tijdens de
warme periode van het jaar (Gryparis et al., 2004). Wanneer in Beijing de air pollution index steeg
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met 10%, nam het dagelijkse aantal doden veroorzaakt door luchtwegaandoeningen toe met
3.52% (Zhang et al., 2003, in Yang et al., 2005).
Krupnick (1995, in Boardman et al., 2001) schatte de kosten van luchtpollutie, gebaseerd op de
hospitalisatie- en mortaliteitskosten, en kwam tot volgende conclusies: PM10: € 52 per
(µg/m³)/pers/jr; SO2: € 14 per (µg/m³)/pers/jr; O3: € 12 per (20 µg/m³)/pers/jr (in 1999 waarden).
De positieve invloed van bomen op de reductie van luchtvervuiling draagt dus ook bij tot een
positief effect op de menselijke gezondheid. De verbetering van de luchtkwaliteit door bomen is het
meest kwantificeerbare aspect van hun impact op de menselijke gezondheid (Pearce & Willis,
2003).
Powe & Willis (2004) voerden een onderzoek in Groot-Brittannië naar de voordelen van bos (> 2
ha) op de menselijke gezondheid onder invloed van de absorptie van PM10 en SO2. De gemiddelde
concentratiedalingen, door de positieve invloed van bos, bedroegen 0.144 µg/m³ voor PM10 en
0.027 µg/m³ voor SO2. Vergeleken met de gemiddelde nationale luchtconcentraties (PM10: 20.14
µg/m³; SO2: 6.67 µg/m³) zijn deze dalingen zo goed als verwaarloosbaar. Toch werd in deze studie
ook vastgesteld dat door de aanwezigheid van bos, in plaats van andere landgebruiksvormen, er
jaarlijks 5 - 7 mensen niet gestorven waren en 4 – 6 ziekenhuisopnames vermeden waren over
heel Groot-Brittannië. Dit kwam overeen met een nationale waarde van € 1.3 miljoen per jaar.
Vergeleken met de andere voordelen van bos zijn echter de gezondheidseffecten ervan relatief
klein: recreatie heeft de hoogste maatschappelijke waarde (€ 574 miljoen/jaar), gevolgd door
biodiversiteit (€ 564 miljoen/jaar), landschappelijke waarde (€ 219 miljoen/jaar) en koolstofopslag
(€ 137 miljoen/jaar) (Willis et al., 2003, in Powe & Willis, 2004).
De benadering om impact van luchtpollutie uit te drukken in mortaliteitscijfers, is niet altijd even
zinvol gezien er geen rekening gehouden wordt met de grootte-orde van de verminderde
levensverwachting per sterfgeval. Om informatie te bekomen over de vermindering van de
levensverwachting moeten lange termijn studies worden uitgevoerd. Deze werden in de praktijk
echter zelden gevoerd. Rabl (2003) baseerde zich op een lange termijn studie (16 jaar) van Pope
et al. (2002, in Rabl, 2003) om het verlies aan levensverwachting te bepalen dat veroorzaakt wordt
door een stijging van de PM10-concentratie gedurende 1 jaar. Rabl (2003) schatte dat het verlies
aan levensverwachting, gebaseerd op de chronische mortaliteit van volwassenen (> 30 jaar), 330
levensjaren bedraagt per 1 miljoen personen voor een PM10-stijging van 1 µg/m³. Een permanente
daling in PM10-gehalten van 15 µg/m³ zou dan de gemiddelde levensverwachting per persoon
vermeerderen met 4.5 maanden. Om dit in perspectief te plaatsen: PM10-concentraties in
Vlaanderen liggen gemiddeld tussen 20 – 50 µg/m³ (VMM, 2004) en de gemiddelde reducties in
PM10-concentratie bij een bosindex van 10% (loofbos) werden geschat op respectievelijk 1.80 –
4.50 µg/m³. Een gemiddelde daling van 3.15 µg/m³ geeft aanleiding tot een vermeerdering van de
levensverwachting met gemiddeld 1 maand per persoon.
Bovenstaande gegevens geven aan dat de positieve impact van bomen op de levensverwachting
van de mens bestaande maar miniem is. In industriegebieden mag deze impact echter niet
verwaarloosd worden, gezien de polluentenconcentraties er hoger liggen dan de gemiddelde
waarden. Vegetatieve buffers die optimaal ontworpen zijn, kunnen daarom een relevant aandeel
van de luchtpolluenten filteren ten opzichte van omliggende woongebieden.

9.3.6.

BESLUIT

Gezien hun grote bladoppervlakte en hoge aërodynamische ruwheidsfactor fungeren bomen als
luchtfilter, waarbij ze via het proces van droge depositie zwevend stof en gasvormige polluenten uit
de lucht kunnen halen. Uitgebreid onderzoek in grote steden en industriegebieden heeft deze
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filterende capaciteit bevestigd. De mate waarin de lucht gefilterd wordt, blijkt vooral af te hangen
van zowel de lokatie als de structuur van de vegetatie.
Het is dan ook van groot belang dat de buffer op een goede manier ontworpen wordt om een
optimale filterwerking te garanderen. Het bufferontwerp is afhankelijk van vele factoren en moet
voor elke situatie afzonderlijk bepaald worden. Aan de hand van het model dat beschreven werd
door Kapoor & Gupta (1984), kan voor een gegeven situatie de optimale lokatie (afstand) en
geometrie (breedte) bepaald worden. Op die manier kan het bufferontwerp geoptimaliseerd
worden om een maximale doeltreffendheid van de filterwerking te bekomen. De filtercapaciteit van
een bomengordel neemt toe met de breedte, maar ook relatief smalle buffers kunnen al een groot
aandeel polluenten uit de lucht filteren, wanneer ze op niet te grote afstand van de bron aangelegd
worden. De meest effectieve filterwerking treedt immers op wanneer de bomen zo dicht mogelijk
bij de vervuilingsbron worden geplant. In dit opzicht is het dus aangeraden om buffers aan te
leggen binnen de industrieterreinen, in plaats van errond.
Gezien de verwijdering van luchtpolluenten in grote mate beheerst wordt door de luchtconcentratie
van de polluenten, kunnen reducties onder invloed van vegetatie in industriezones –waar de
polluentenconcentraties vaak hoog liggen- aanzienlijk hoge waarden aannemen.
De afgelopen jaren is er uitgebreid wetenschappelijk bewijs geleverd dat luchtpollutie een zware
impact heeft op de menselijke gezondheid. De positieve invloed van bomen op de reductie van
luchtvervuiling draagt dus ook bij tot een positief effect op de menselijke gezondheid. Er bestaan
relaties tussen polluentenconcentraties en mortaliteitscijfers, ziekenhuisopnames en verminderde
levensverwachting. Uit verschillende studies komt naar voor dat het positieve effect van bomen op
de reductie van luchtpollutie eerder een minieme impact blijkt te hebben op de menselijke
gezondheid. In industriegebieden mag deze impact echter niet verwaarloosd worden, gezien de
polluentenconcentraties er hoger liggen dan de gemiddelde waarden. Vegetatieve buffers die
optimaal ontworpen zijn, kunnen daarom een relevant aandeel van de luchtpolluenten filteren ten
opzichte van omliggende woongebieden.

9.4. Bescherming tegen visuele horizonvervuiling
Groene buffers die voldoende hoog en dens zijn, kunnen storende elementen in het landschap op
een efficiënte manier visueel afschermen. Om optimaal hun bufferfunctie te kunnen vervullen,
moeten de buffers zo dicht mogelijk bij de omwonenden worden aangelegd.
Mensen voelen minder stress, angst en agressie, maar zijn rustiger en alerter bij het zien van een
natuurlijke omgeving ten opzichte van een stedelijke. De visuele afscherming speelt een grote rol
in de psychologische bescherming tegen geur- en geluidshinder voor de omwonenden.

9.4.1.

GROENE BUFFERS ALS VISUEEL SCHERM

Havengebieden zijn zones waarin industriële activiteiten van allerlei aard sterk geconcentreerd
zijn. Deze gebieden vormen aldus een aanzienlijke bron van visuele verstoring in het landschap.
Door de hoge bevolkingsdichtheid en het typische Vlaamse ruimtegebruik komen niet-compatibele
landgebruiken veel te dicht bij elkaar voor zoals woonzones en industrie. Groene gordels kunnen
er voor zorgen dat deze toch enigszins visueel verzoend kunnen worden. Visuele afscherming is
dan ook een zeer belangrijke functie van buffers.
Een baggerslibheuvel is op zich een efficiënt scherm tegen visuele horizonvervuiling. Dit wordt
geïllustreerd in Figuren 9.7 en 9.8, foto’s die genomen werden aan Magershoek (zie figuur 9.6 voor
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de exacte locatie van waaruit de foto’s werden genomen). Hieruit blijkt dat het grootste gedeelte
van het BASF-terrein visueel gebufferd wordt door enkel het dijklichaam. De aanplanting op de dijk
is nog maar 4 jaar oud en verwaarloosbaar naar afschermende capaciteit.
Beplanting van landschapsdijken is een natuurlijke en zeer efficiënte manier om de dijk het jaar
rond in te passen in het landschap. De efficiëntie waarmee de beplanting storende elementen in
het landschap kan afschermen, zal vooral afhangen van de dichtheid van de beplanting, de
kruinarchitectuur en het al dan niet voorkomen van een struiklaag. De hoogte van de buffer is
uiteraard ook doorslaggevend; het dijklichaam zorgt ervoor dat de vegetatie hoger gebracht wordt.

#

zoutendijk

Op de Zoutedijk (3 m hoog) is er een bomengordel aanwezig die reeds een betrekkelijke hoogte
heeft bereikt (± 18 m). Deze zorgt voor een significante visuele afscherming, zoals te zien is in de
Figuren 9.9 – 9.13. Figuur 9.9 toont het beeld dat te zien is vanop het jaagpad aan de Zoutedijk,
ter hoogte van de Boxpane-wijk (Berendrecht). In Figuren 9.10 – 9.13 staat het uitzicht vanuit de
Boxpane-wijk voorgesteld van op verschillende afstanden. Het is duidelijk dat de goed ontwikkelde
vegetatieve buffer zeer efficiënt fungeert als visueel scherm. Vanuit de woonwijk is amper iets te
zien van de haven (Figuren 9.10 – 9.12). Op grotere afstand, vanuit de Dorpsstraat (Figuur 9.13)
komen slechts enkele hoge elementen boven de buffer uit.

1A

# 1B
kanaaldok

Figuur 9.6

Overzicht van de locaties waar de foto’s genomen werden

# 2A

# 2E
#
2B
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#
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Figuur 9.7

Zicht op het BASF-terrein vanop de Magershoekdijk (locatie 1A).

Figuur 9.8

Zicht op de Magershoekdijk. Erachter ligt het BASF-terrein (locatie 1B).

Figuur 9.9

Zicht op de haven vanop de Zoutedijk, ter hoogte van de Boxpane-wijk (locatie 2A).
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Figuur 9.10 Zicht op de Zoutedijk vanuit de Boxpane-wijk (locatie 2B).

Figuur 9.11 Zicht in de Boxpane-wijk, met op de achtergrond de Zoutedijk (locatie 2C).

Figuur 9.12 Zicht vanuit de rand van de Boxpane-wijk, met in de verte de Zoutedijk (locatie 2D).
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Figuur 9.13 Zicht vanuit de Dorpsstraat. Op de achtergrond de haven, die grotendeels visueel afgeschermd wordt door
de Zoutedijk (locatie 2E).

Naast de bufferhoogte en de dichtheid van de beplanting, zal de afschermende capaciteit van de
buffer ook bepaald worden door de afstand van de observeerder en de afstand van het te bufferen
element tot de buffer. Immers, hoe groter de afstand tot de observeerder wordt, hoe meer storende
elementen zichtbaar kunnen worden boven de buffer. Hoe verder het te bufferen element hoe
meer het afgeschermd wordt door de buffer. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 9.14. In de praktijk
moeten buffers dus zo dicht mogelijk bij de omwonenden worden aangelegd en zo ver mogelijk
van de te bufferen elementen om optimaal hun visuele bufferfunctie te kunnen vervullen.

Figuur 9.14 Het effect van de afstand van de waarnemer (A) en de afstand van het te bufferen element (B) ten opzicht
van de buffer op de visuele buffercapaciteit van de dijk.
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Figuur 9.15 Gebufferde hoogte in functie van afstand tussen waarnemer en buffer voor verschilende afstanden van de
buffer tot het te bufferen object (zie Tabel 9.5 voor concrete richtwaarden)
Tabel 9.5

Enkele voorbeelden van gebufferde hoogtes bij variërende afstanden tussen waarnemer, te bufferen
element en buffer

Afstand waarnemer tot

Gebufferde hoogte

Gebufferde hoogte (m)

Gebufferde hoogte (m)

buffer (m)

(m)

bij 500 m tussen buffer

bij

en te bufferen element

buffer en te bufferen

bij

100

m

tussen buffer en te

m

tussen

element

bufferen element
50

60

220

420

100

40

120

220

250

28

60

100

500

24

40

60

1000

22

30

40

2000

21

25

30

9.4.2.

1000

PRAKTIJK HAVEN VAN ANTWERPEN

De efficiëntie van een beplante landschapsdijk als visueel scherm werd berekend aan de hand van
driehoeksmeetkunde. Er werd een beplante dijk beschouwd met een hoogte van 20 m, die zich op
een afstand x1 van 500 m van de storende elementen bevond.
Voor een persoon die zich op 100 m voor de bufferdijk bevindt, zouden alle elementen tot 120 m
hoog achter de buffer visueel afgeschermd zijn. Wanneer deze persoon zich van de bufferdijk
verwijdert tot op een afstand van 500 m van de buffer, zouden de elementen tot 40 m hoog
onzichtbaar blijven achter de buffer. Indien de persoon zich 1 km van de buffer zou verwijderen,
blijven de elementen tot 30 m hoog visueel gebufferd achter het groene scherm. De meeste
antropogene elementen vallen binnen deze hoogtecategorieën.
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Een storend element van 50 m hoog zou achter de gegeven buffer pas zichtbaar worden vanop
een afstand van 330 m van de buffer.
De windmolens voor het BASF-terrein (zie Figuren 9.7 - 9.8) hebben een totale hoogte van 150 m.
De gegeven buffer zou deze volledig visueel afschermen zolang de persoon zich niet verder dan
80 m van de buffer bevindt. Dit is uiteraard niet realistisch. Zeer hoge antropogene elementen
kunnen in de praktijk niet visueel afgeschermd worden. Er zijn echter in de praktijk weinig
elementen die zulke grote hoogten bereiken.

9.4.3.

GEVOLGEN VOOR DE MENS

De positieve impact van een groen uitzicht op de menselijke gezondheid is uitgebreid beschreven
in verschillende studies.
Uitzicht op natuurlijke landschappen reduceert negatieve gevoelens zoals angst en agressie,
terwijl het positieve stemmingen opwekt zoals vrolijkheid en rust (Ulrich, 1979, Hartig et al., 1991,
1996, Ulrich et al., 1991, Honeyman, 1992, in Han, 2003; Ulrich, 1986; Rohde & Kendle, 1994, in
Leger, 2003). De afname van stress en het terugvinden van rust na een stress-opwekkende
gebeurtenis bleken eveneens duidelijk gelinkt te zijn aan natuurlijke in plaats van stedelijke
omgevingen (Ulrich, 1981, Coss, 1990, Hartig et al., 1991, Parsons, 1991, Ulrich et al., 1991,
Hartig, 1993, in Han, 2003; Parsons et al., 1998). Uit alle resultaten bleek dat personen minder
geprikkeld, maar rustiger en alerter waren bij het zien van een natuurlijke omgeving ten opzichte
van een stedelijke (Ulrich, 1981, in Han, 2003). Werknemers ervaarden minder stress en meer
voldoening van hun werk wanneer ze vanuit hun bureau groen konden zien dan wanneer dat niet
het geval was (Kaplan & Kaplan, 1989, Lewis, 1996, Leather et al., 1998, in Leger, 2003).
Ziekenhuispatiënten met uitzicht op het park toonden 10% sneller herstel en hadden 50% minder
pijnstillers nodig dan patiënten die uitkeken op gebouwen (Ulrich, 1984, in Bolund & Hunhammar,
1999). Ook onder gevangenen speelde het uitzicht uit het raam een rol in het aantal gemelde
ziektegevallen (Moore, 1981, in Frumkin, 2003).
Een groene buffer als visueel scherm tegen storende antropogene elementen heeft dus een grote
impact op de omwonenden. Verder speelt de visuele afscherming een grote rol in de
psychologische bescherming tegen geur- en geluidshinder voor de omwonenden (Bolund &
Hunhammar, 1999; Vlaamse Hoge Bosraad, 2003; Warrington Borough Council, 2004). “Mensen
horen en ruiken met hun ogen”, wordt wel eens gezegd. Wanneer de bron niet zichtbaar is,
ondervinden mensen minder hinder van geur- en geluidsoverlast.

9.4.4.

BESLUIT

Visuele afscherming geldt als een zeer doeltreffende bufferfunctie van groene barrières. Op die
manier kunnen ze bijdragen tot de verzoening van niet-compatibele landgebruiken in ons dicht
bevolkte Vlaanderen. De dichtheid en de hoogte van een buffer zijn de voornaamste parameters
die de efficiëntie van het scherm bepalen. Bij beplante landschapsdijken zorgt zowel het
dijklichaam als de vegetatie voor de visuele afscherming. In de praktijk moeten de buffers zo dicht
mogelijk bij de omwonenden worden aangelegd. Immers, hoe groter de afstand tussen een
observeerder en de buffer wordt, hoe meer storende elementen zichtbaar kunnen worden boven
de buffer.
Er werd in verschillende studies een afname van stress en andere negatieve gevoelens
gerapporteerd bij het zien van natuurlijke landschappen in plaats van stedelijke. Het uitzicht op
natuurlijke omgevingen bracht rust en positieve stemmingen teweeg.
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Tot slot heeft de visuele afscherming een grote impact op de psychologische bescherming tegen
geur- en geluidshinder voor de omwonenden.

9.5. Bescherming tegen geurhinder
Groene gordels kunnen indirect bijdragen tot de afname van geurhinder door de geurpluim te
verdunnen en door als filter op te treden tegen de geurstoffen die meegevoerd worden met
partikels. Verder kunnen ze de emissiebron aan het gezichtsveld onttrekken, met als gevolg dat de
omwonenden minder zullen klagen over geurhinder.

Geurhinder wordt gedefinieerd als het cumulatieve resultaat van een herhaalde verstoring door
geur. Met geurhinder wordt geen momentaan optredende hinder bedoeld, maar wel die hinder die
het gevolg is van een herhaalde blootstelling aan geurstoffen. Daarbij zijn piekconcentraties
meestal bepalend voor de mate waarin mensen hinder ervaren (MIRA, 2004a). In 2004 was
algemeen 10.2% van de Vlaamse bevolking tamelijk gehinderd en 5.2% ernstig tot extreem
gehinderd door geur. Geur afkomstig van de industriesector veroorzaakte toen 3.8% tamelijk en
2.2% ernstig tot extreem gehinderden (MIRA, 2004a).

9.5.1.

HET DISPERSIEPROCES EN HET EFFECT VAN GROENE BUFFERS

Geurhinder begint bij de emissie van chemische verbindingen door een bron, waarna de
geëmitteerde stoffen zich verspreiden in de atmosfeer. Het gaat hierbij vooral om gassen, maar
ook partikels kunnen geurstoffen met zich meevoeren. De ruimtelijke verspreiding van geurhinder
kenmerkt zich door een geurdrempelafstand. Die afstand beperkt zich van enkele honderden
meters tot enkele kilometers, maximaal een tiental kilometer. De geurdrempelafstand varieert
naargelang de aard en de hoeveelheid geëmitteerde stoffen, de bronhoogte, de windsterkte en –
richting, de atmosferische stabiliteit en de topografische en klimatologische omstandigheden. Deze
factoren zijn dus bepalend voor de geurconcentratie die de omwonenden zal bereiken (MIRA,
2004a).
Door verspreiding en menging met de omgevingslucht treedt verdunning op van de emissie.
Hierdoor dalen de concentraties en verkleint de kans op overschrijding van de
geurwaarnemingsdrempel (MIRA, 2004a).
Een rechtstreeks effect van bomen op de afname van geurhinder (door afbraak van de
geurcomponenten) wordt betwijfeld. Indirect kunnen groene buffers wel een bijdrage leveren tot de
afname van geurhinder aan de hand van het windbrekend effect (zie 2.1). Door hun grote
oppervlakteruwheid verhogen ze immers de turbulentie, waardoor de lucht grondig gemengd
wordt. Dit heeft tot gevolg dat de geurpluim verdund wordt. Tevens fungeert het groene scherm als
filter tegen geurstoffen die meegevoerd worden met partikels (zie 3.2) (Hamilton & Carlson, 1999;
Leuty, 2004; Powers, 2004). Het windbrekend effect van een groene buffer kan er ook voor zorgen
dat áchter het scherm een plaatselijk geconcentreerde sedimentatie van geurstoffen plaatsvindt
(Goossens, 1987, in Cornelis & Gabriels, 2000). Dit is doorgaans het geval op een afstand van 10
tot 35 maal de hoogte van het scherm (zie Figuur 9.1). Om de geurstoffen zo effectief mogelijk te
filteren, is het aangeraden om de groene buffer volledig rondom de emissiebron aan te leggen. Op
die manier wordt de wind reeds gebroken voor hij in contact komt met de geurstoffen. De daling
van de windsnelheid zal er dan voor zorgen dat de geurpartikels sneller neerslaan en minder ver
verspreid worden, waardoor ook de filterwerking van de buffer windafwaarts effectiever is. De
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verhoging van de turbulentie zal ervoor zorgen dat de geurpluim sneller verdund wordt (Leuty,
2004).
Een optimale bescherming tegen geurhinder zal optreden als het vegetatief scherm voldoende
dens is. Dit impliceert dat er best een struiklaag aangeplant wordt onder de hoofdboomsoorten.
Een bijkomend effect van groene buffers is hun visuele afscherming. Een natuurlijke barrière die
de geurbron aan het gezichtsveld onttrekt, heeft een niet te onderschatten psychologische impact
en zorgt ervoor dat er minder geurhinder zal gerapporteerd worden door de omwonenden
(Warrington Borough Council, 2004).

9.5.2.

GEVOLGEN VOOR DE MENS

Geurhinder manifesteert zich op het psychisch-mentaal vlak als een gevoel van onbehagen,
meestal verwoord als een lagere waardering voor de woonomgeving. Het hindergevoel gaat vaak
samen met een gevoel van onrust omdat mensen onaangename geurwaarnemingen vaak in
verband brengen met gevaar en toxiciteit. Toch is er geen directe relatie aangetoond tussen de
geur van verbindingen en toxiciteit in de zin van ziekteverwekkende effecten. Wel werden niettoxische fysiologische reacties waargenomen door inwerking op het centraal of autonoom
zenuwstelsel. Verder blijkt uit enquêtes en vaststellingen ter plaatse dat perioden van geurhinder
kunnen gepaard gaan met hoofdpijn, verstoring van de slaap en een verlies aan eetlust (Schamp &
Van Langenhove, 1987, in MIRA, 2004a). Omdat het hindergevoel zich situeert op het psychischmentaal vlak is het moeilijk te kwantificeren (MIRA, 2004a).
In de meeste gevallen zullen groene buffers als effectgerichte maatregel niet voldoende zijn om
hoge geurconcentraties onder de waarnemingsdrempel voor de omwonenden te brengen.
Brongerichte maatregelen blijven in dit opzicht een must.

9.6. Bescherming tegen geluidshinder
Reeds bij lage geluidsniveaus wordt verstoring van slaap, communicatie en intellectuele activiteit
vastgesteld en veroorzaakt geluid algemene hinder. Geluidsoverlast kost de gemeenschap tussen
0.2% en 2% van het BNP in de EU.
Wanneer het geluidsreducerend effect van natuurlijke buffers vergeleken werd met het
afstandseffect, bleek dat de afstand tussen bron en ontvanger verdubbeld tot verviervoudigd zou
moeten worden om dezelfde geluidsafname te bekomen als deze bekomen onder invloed van een
natuurlijke buffer. Beplante dijken leveren betere resultaten op dan een aarden dijk of een
vegetatiestrip afzonderlijk. Bovendien beslaat het netto geluidsreducerend effect van beplante
dijken een groter frequentiebereik dan enkel een geluidswal of enkel een vegetatiestrook.
Er is sprake van psychologische geluidsdemping wanneer de buffer hoog genoeg is zodat de
geluidsbron aan het gezichtsveld onttrokken wordt.

Het gebruik van geluidsproducerende machines en voertuigen is de afgelopen decennia sterk
toegenomen, waardoor de druk op het geluidsklimaat eveneens vergrootte. In 2004 was algemeen
17.7% van de Vlaamse bevolking tamelijk gehinderd en 11.8% ernstig tot extreem gehinderd door
geluid. Transport neemt het grootste aandeel van de verstoring voor zijn rekening, maar ook
haven- en industriegebieden zorgen voor geluidsoverlast voor de omwonenden. In 2004 was 3.3%
van de Vlaamse bevolking tamelijk gehinderd en 2.1% ernstig tot extreem gehinderd door geluid

246

Onderzoeksproject Landschapsdijken

afkomstig van industriële activiteiten (MIRA, 2004d). De industrie heeft een aandeel van 8% als
bron van ernstige tot extreme geluidshinder in het Vlaamse milieuprofiel (MIRA, 2004c).

9.6.1.

GELUIDSVOORTPLANTING

De voortplanting van geluid wordt bepaald door verschillende factoren: afstand, atmosferische
absorptie, het grondeffect, meteorologische condities en obstakels in het landschap (Peng & Lines,
1995; Truax, 1999; Brüel & Kjær, 2000; Albert, 2004). De invloed van deze verschillende factoren
hangt af van de situatie. Over korte afstanden spelen vooral het afstandseffect en barrières een
rol, over lange afstanden moeten het grondeffect, de atmosferische absorptie en de
meteorologische condities in beschouwing genomen worden (Peng & Lines, 1995; Truax, 1999).
Geluid neemt af met de afstand. Het afstandseffect wordt veroorzaakt door de verspreiding van de
geluidsgolven (divergentie) en is onafhankelijk van de frequentie van de golven. Per verdubbeling
van de afstand neemt het geluidsniveau van een puntbron af met 6 dB, dat van een lijnbron met 3
dB (Peng & Lines, 1995; Truax, 1999; Brüel & Kjær, 2000).
De atmosferische absorptie zorgt eveneens voor een geluidsafname, door de omzetting van
geluidsenergie in warmte. Atmosferische absorptie is groter voor de hogere frequenties en neemt
toe met de afstand. Ook luchtvochtigheid en –temperatuur spelen hierin een rol (Peng & Lines,
1995; Truax, 1999; Brüel & Kjær, 2000; Albert, 2004). Gemiddeld kan een reductie van 0.1 – 1 dB
per 100 m aangenomen worden (Peng & Lines, 1995).
Het grondeffect kan het geluidsniveau reduceren met een waarde tot 30 dB, onder invloed van een
proces dat steunt op absorptie, reflectie en interferentie van geluidsgolven (Peng & Lines, 1995).
Wanneer een geluidsgolf zich dichtbij het bodemoppervlak voortplant, zal een deel van zijn energie
geabsorbeerd worden door de bodem, terwijl het overblijvende gedeelte gereflecteerd wordt. Deze
gereflecteerde golf kan dan onder invloed van destructieve interferentie met de directe golf (deze
die zich boven het bodemoppervlak verplaatst, zonder bodemabsorptie) het geluidsniveau nog
meer doen dalen (Wiener & Keast, 1962, in Truax, 1999; Peng & Lines, 1995; Albert, 2004). De
mate waarin een geluidsgolf gereflecteerd wordt door de bodem is afhankelijk van de akoestische
bodemimpedantie, die bepaald wordt door de aard van de bodem. Poreuze bodemoppervlakken,
zoals bijvoorbeeld een bosbodem, resulteren in een grotere afname van geluidsenergie (Cook &
Van Haverbeke, 1972; Peng & Lines, 1995; Albert, 2004). Het grondeffect is vooral significant in
het frequentiebereik tussen 200 – 600 Hz (Wiener & Keast, 1962, in Truax, 1999; Embleton, 1963,
in Aylor, 1972; Aylor, 1972).
De meteorologische condities die een rol spelen, zijn wind- en temperatuurgradiënten en
atmosferische turbulentie. Door de gradiënten kunnen de geluidsgolven naar of weg van het
aardoppervlak gebogen worden, waardoor het geluidsniveau versterkt of verminderd wordt (Ingard,
1959, in Truax, 1999; Peng & Lines, 1995; Albert, 2004).
De obstakels in het landschap kunnen zowel geluidsbarrières als landschappelijke elementen of
bebouwing zijn, of veroorzaakt worden door de topografie van een streek. Ze beïnvloeden het
geluidsniveau onder invloed van verstrooiing, absorptie en diffractie (Herrington, 1976, Harris,
1979, in Fang & Ling, 2003; Pal et al., 2000; Albert, 2004). De invloed van beplante heuvels op de
geluidsreductie wordt in volgende paragraaf besproken.

9.6.2.

GROENE BUFFERS ALS GELUIDSBARRIÈRE

Experimenteel onderzoek naar geluidsreductie door vegetatie heeft uiteenlopende resultaten
opgeleverd, maar over het algemeen werd aangetoond dat een vegetatieve buffer meer voordeel
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biedt op esthetisch vlak dan op akoestisch vlak. Aarden dijken daarentegen functioneren wel als
doeltreffende geluidsbarrières als ze hoog genoeg zijn (Truax, 1999). Wat betreft geluidsbuffering
is de baggerslibheuvel op zich dus efficiënter dan de bomen die erop staan. Een combinatie van
beide, onder de vorm van beplante dijken, blijkt bovendien effectiever te zijn dan enkel een aarden
dijk of enkel een vegetatiestrip (Cook & Van Haverbeke, 1972). De Vlaamse Hoge Bosraad (2003)
stelde dat een beboste geluidswal de meest effectieve manier is om bijvoorbeeld woongebieden af
te schermen van geluidsproducerende zones (autowegen, industrie,...). Hiermee wordt immers een
combinatie bekomen van geluidsdemping en visuele afscherming. Ook Peng & Lines (1995)
stelden dat de geluidsafname die veroorzaakt wordt door de combinatie van het grondeffect en
een barrière aangeeft dat er een zeker geluidsreducerend potentieel bestaat wanneer het
landschap rond geluidsbronnen of –ontvangers goed ingericht wordt.
De afname van het geluidsniveau onder invloed van een natuurlijke barrière wordt veroorzaakt
door absorptie, verstrooiing en diffractie. Gebladerte absorbeert een deel van de geluidsenergie en
zorgt eveneens, samen met de stammen en takken, voor de verstrooiing van het geluid (Aylor,
1972; Martens & Michelsen, 1981, Fricke, 1984, in Pal et al., 2000). Het verstrooiingseffect neemt
toe bij hogere frequenties (kortere golflengten) en wordt relevanter naarmate de golflengte de
grootte van de verstrooiende objecten benadert (Aylor, 1972; Albert, 2004). Het absorptie-effect is
enkel significant in de hoge frequenties en is beduidend kleiner dan het verstrooiingseffect (Albert,
2004). Diffractie komt voor wanneer een geluidsgolf zich rondom de barrière kan voortbewegen,
doordat de afmetingen van de barrière kleiner of benaderend zijn aan de golflengte (Truax, 1999).
Een geluidsbarrière is dus vooral effectief voor hoge frequenties, aangezien de golflengten van
geluid in het lage frequentie-domein vaak langer zijn dan de barrière en er zich gemakkelijk
rondom heen kunnen buigen. Hoge frequentie-geluiden vertonen rond de meeste barrières geen
diffractie, maar worden erdoor geabsorbeerd of gereflecteerd, waardoor er een geluidsluwe zone
gevormd wordt achter de barrière (Truax, 1999). Verder speelt ook het grondeffect zeker een rol in
de geluidsafname door natuurlijke barrières, gezien natuurlijke bodemoppervlakken een relatief
grote akoestische bodemimpedantie hebben (zie 6.1).
Aylor (1972) besloot uit zijn studie naar de invloed van gebladerte, stammen en bodem dat
gebladerte het geluidsniveau reduceert, en dan vooral in de hoge frequenties gezien het
verstrooiingseffect daar relevant is. Wanneer slechts weinig gebladerte aanwezig is (’s winters),
wordt het hoge-frequentie geluid vooral gereduceerd door de stammen en takken. Het grondeffect
zorgt vooral voor reductie van het geluidsniveau in de lagere frequenties, waar het
verstrooiingsproces weinig significant is. Gebladerte, stammen en het grondeffect hebben dus
allemaal belang in de geluidsafname en samen beslaan hun effecten het belangrijkste
frequentiedomein (Aylor, 1972). Dit wordt voorgesteld in Figuur 9.16. Hieruit blijkt dat een
combinatie van een aarden wal en vegetatie, onder de vorm van beplante dijken, een netto
geluidsreducerend effect oplevert over een groter frequentiebereik dan enkel een geluidswal of
enkel een vegetatiestrook.
Bij onderzoek naar het geluidsreducerend effect van groene buffers wordt hun netto effect bepaald
(geen invloed van de afstandseffecten) door het verschil te maken tussen het geluidsniveau, dat
op een bepaalde afstand van een geluidsbron gemeten wordt, met en zonder de buffer.
Uit een experiment van Cook & Van Haverbeke (1972) bleek dat het netto geluidsreducerend
effect van een bomengordel van 6 m breed varieerde van 3 dB, gemeten onmiddellijk achter de
bomen, tot 5 dB op een afstand van 100 m achter de bomengordel. Een aarden dijk zonder
begroeiing leverde een netto geluidsreductie van 10 dB, onmiddellijk achter de dijk, tot 5 dB, 100 m
verder. Een combinatie van beide, in de vorm van een beplante dijk, gaf een netto geluidsreductie
van 12 dB tot 16 dB, onmiddellijk achter de buffer, en 7 dB tot 9 dB op een afstand van 100 m
achter de buffer, voor dijkhoogten van respectievelijk 1.5 m en 3.3 m. Het is duidelijk dat de
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combinate van de dijk met de bomen betere resultaten opleverde dan beide elementen
afzonderlijk. Het geluidsreducerend effect neemt echter snel af met de afstand van de buffer.

Figuur 9.16 Netto geluidsreducerend effect (excess attenuation, dB) van verschillende types natuurlijke barrières over
een afstand van 30 m bij frequenties van 100 tot 10 000 Hz (Aylor, 1972)

Pal et al. (2000) onderzochten de geluidsafname op verschillende afstanden in groene gordels van
50 m breed. Ze stelden vast dat de netto geluidsreductie toenam met de afstand en groter was
voor de hoge frequenties (> 250 Hz) dan voor de lage frequenties (< 125 Hz). Op een afstand van
50 m in de groene buffers bedroeg de netto geluidsreductie 3.3 – 6.0 dB. Op basis van hun
resultaten stelden ze een multivariate lineaire relatie op, waaruit bleek dat de bestandsdichtheid de
parameter was die meest invloed uitoefende op de geluidsreductie.
Aylor (1972) vergeleek het geluidsreducerend effect van natuurlijke buffers met het afstandseffect
en benadrukte dat de afstand tussen de bron en ontvanger verdubbeld tot verviervoudigd zou
moeten worden om dezelfde geluidsafname te bekomen als deze bekomen onder invloed van een
natuurlijke buffer. In dichtbevolkte gebieden, waar met ruimtegebrek gekampt wordt, is het dus
aangeraden om natuurlijke buffers aan te wenden om de geluidsafname te realiseren in plaats van
te rekenen op het afstandseffect (Aylor, 1972).

9.6.3.

ONTWERPEN VAN NATUURLIJKE GELUIDSBARRIÈRES

Net zoals bij filterwerking tegen luchtpollutie, is het van belang dat een buffer goed ontworpen
wordt om optimaal te kunnen functioneren als geluidsbarrière. Fang & Ling (2003) voerden
onderzoek naar de invloed van de parameters transparantie, breedte, hoogte en lengte van
vegetatieve buffers op de geluidsreductie. Naar analogie met het windbrekend effect zal de
parameter transparantie in deze studie vertaald worden in optische porositeit. Uit hun
waarnemingen konden Fang & Ling (2003) afleiden dat porositeit negatief gecorreleerd was en
breedte, hoogte en lengte positief gecorreleerd waren met de geluidsreductie. Verder bleken
porositeit en breedte de invloedrijkste parameters te zijn, terwijl hoogte en lengte minder
doorwogen. Het effect van de lengte van de buffer werd stabiel eens deze langer was dan 50 m.
De netto geluidsreductie van de vegetatieve buffers werd uitgezet in een raster ten opzichte van de
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porositeit en de breedte (Figuur 9.17). Bij het ontwerpen van een vegetatieve buffer kan uit Figuur
9.17 relevante informatie gehaald worden met betrekking tot het geluidsreducerend effect (Fang &
Ling, 2003).

Figuur 9.17 Relatie tussen de netto geluidsreductie en porositeit (visibility) en breedte (width) van een vegetatieve
buffer (Fang & Ling, 2003)

Het belang van lage porositeit in een vegetatieve buffer voor een optimale geluidsreductie komt uit
vele studies naar voor. Het beste effect kan aldus bekomen worden aan de hand van dense
begroeiing, hetgeen zich vertaalt in het feit dat beuk, haagbeuk en eik beter geschikt zijn voor
gebruik als geluidsbuffer. Zij behouden namelijk in de winter langer hun verdorde bladeren
(Peeters, 1984). Daarnaast wordt ook de aanwezigheid van een struiketage met klem aanbevolen
(Cook & Van Haverbeke, 1972; Peeters, 1984; Fang & Ling, 2003). Het beste effect kan bekomen
worden door de bomen en struiken aan te planten in geschrankte rijen loodrecht op de richting
waarin het geluid zich voortplant (Martens, 1981).
Het significante effect van de porositeit in een groene buffer op de netto geluidsreductie kan
verklaard worden door lage porositeit te vertalen in hoge bestandsdichtheid. Een hoge dichtheid
impliceert dat er meer vegetatie aanwezig is die de geluidsenergie kan absorberen en verstrooien
(Aylor, 1972; Cook & Van Haverbeke, 1974, in Fang & Ling, 2003). Hetzelfde principe kan
toegepast worden op het breedte-effect: een bredere buffer betekent dat er zich meer vegetatie
bevindt op de voortplantingsweg van het geluid, waardoor er meer absorbtie en verstrooiing van
geluidsenergie kan gebeuren (Cook & Van Haverbeke, 1974, in Fang & Ling, 2003).
De hoogte van de buffer blijkt vooral belang te hebben in relatieve zin, ten opzichte van de
geluidsbron en –ontvanger. Hoe hoger de buffer is ten opzichte van de bron en ontvanger, hoe
groter het geluidsreducerend effect is en hoe verder het reikt (Fang & Ling, 2005). Dit werd
duidelijk uit een experiment van Fang & Ling (2005) waarin de invloed onderzocht werd van de
parameters porositeit, breedte, hoogte van de buffer en de afstand tussen geluidsbron en –
ontvanger en de hoogte van bron en ontvanger. Ze concludeerden dat de vegetatieve buffers een
betrekkelijk goed geluidsreducerend effect (3 – 7 dB) vertoonden wanneer de buffer 3.3 tot 6.6
maal hoger was dan de hoogte van de geluidsbron en –ontvanger. De geluidsluwe zone reikte tot
op een afstand van 8 maal de bufferhoogte. Wanneer echter de verhouding tussen de hoogte van
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de buffer en de geluidsbron en –ontvanger kleiner was, nam het geluidsreducerend vermogen af
en reikte de geluidsluwe zone slechts tot op een zeer beperkte afstand achter de buffer.
De belangrijkste voorwaarde waaraan de bufferhoogte dient te voldoen opdat de geluidsafname
optimaal zou zijn, is dat ze hoger dan de ontvanger is en de geluidsbron aan het gezichtsveld kan
onttrekken (Cook & Van Haverbeke, 1972; Truax, 1999; Fang & Ling, 2003, 2005). Gezien de
visuele afscherming is er sprake van psychologische geluidsdemping (Bolund & Hunhammar,
1999; Vlaamse Hoge Bosraad, 2003). Dit effect heeft een niet te onderschatten impact.
Ten slotte is een buffer het effectiefst wanneer hij zo dicht mogelijk bij de geluidsbron of bij de –
ontvanger wordt geplaatst (Aylor, 1972). De afstand van de buffer ten opzichte van de bron of de
ontvanger dient dus zo klein mogelijk gehouden worden. In de praktijk is het dus aangeraden om
ofwel buffers aan te leggen binnen de industrieterreinen, in plaats van errond, ofwel deze aan te
leggen vlakbij de omliggende woonkernen.

9.6.4.

GEVOLGEN VOOR DE MENS

De invloed van geluid op de mens is afhankelijk van een aantal karakteristieken van het geluid,
waarvan het niveau de belangrijkste is. Bij hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging ontstaan,
maar zulke hoge niveaus komen nauwelijks voor in de omgeving van woningen. Reeds bij veel
lagere niveaus echter wordt verstoring van slaap, communicatie en intellectuele activiteit
vastgesteld en veroorzaakt geluid algemene hinder (MIRA, 2004d).
In 2004 was algemeen 17.7% van de Vlaamse bevolking tamelijk gehinderd en 11.8% ernstig tot
extreem gehinderd door geluid. Geluid afkomstig van industriële activiteiten zorgde bij de Vlaamse
bevolking in 2004 voor 3.3% tamelijk gehinderden en 2.1% ernstig tot extreem gehinderden.
Algemene geluidshinder resulteerde in 2004 in permanente slaapverstoring (elke nacht) bij 2.2%
van de inwoners van Vlaanderen. Globaal werd de nachtrust van 15% van de Vlaamse bevolking
regelmatig verstoord door geluid van allerhande bronnen. De gezondheidsinvloed hiervan wordt
verrekend in de DALY’s (zie 3.5) (MIRA, 2004d).
De effecten van geluidsoverlast waren in Vlaanderen (2003) verantwoordelijk voor 18% van het
totale aantal aan verloren gezonde levensjaren (DALY’s). Daarmee heeft geluidsoverlast de op
één na grootste impact op de levenskwaliteit van de Vlaamse bevolking, na de effecten
veroorzaakt door PM10 en PM2.5 (MIRA, 2004b).
Algemene geluidsoverlast kost de gemeenschap tussen 0.2% en 2% van het bruto nationaal
product (BNP) in de EU (Kommunförbundet, 1998, in Bolund & Hunhammar, 1999; Brüel & Kjær,
2000).
Lambert et al. (1994, in WHO, 2002) schatten dat 22% van de bevolking in de EU overdag
blootgesteld is aan een geluidsniveau LAeq hoger dan 65 dB, hetgeen voor de meeste landen een
onaanvaardbare waarde is. Meer dan 30% van de EU-bevolking wordt ’s nachts blootgesteld aan
LAeq-waarden hoger dan 55 dB, hetgeen voor slaapverstoringen zorgt (WHO, 1999). De LAeqwaarde is het gemiddelde geluidsniveau over een bepaalde tijdsduur. De tijdsduur waarover de
LAeq-waarden bepaald worden overdag en ’s nachts bedraagt respectievelijk 16 u en 8 u (WHO,
1999). Nachtelijke geluidsniveaus zouden 10 dB lager moeten liggen dan deze overdag (Harris,
1979, in Peng & Lines, 1995; WHO, 1999).
Er bestaat geen eenduidige grenswaarde voor geluid. Er werden verschillende geluidsdrempels
vastgesteld, afhankelijk van de specifieke omgeving en gezondheidsimplicaties (WHO, 1999; Brüel
& Kjær, 2000; WHO, 2002). Deze staan voorgesteld in Tabel 9.6.
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Geluidsdrempels voor omgevingslawaai (WHO, 1999)

omgeving

buitenshuis

binnenshuis
slaapkamer
leslokaal

gezondheidsimplicaties

LAeq (dB)

tijdsduur (u)

ernstige hinder

55

16

matige hinder

50

16

35

16

30

8

35

lesduur

30

8 - 16

slechte verstaanbaarheid en
matige hinder
slaapverstoring
slechte verstaanbaarheid en
verstoring van informatie-opname
slaapverstoring

ziekenhuis

(’s nachts – overdag)
verstoring van rust en herstel

industrie, winkelcentra,
drukke verkeerszones

gehoorbeschadiging

zo laag
mogelijk
70

-
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Afgaande op de waarden uit de literatuur kan de vraag gesteld worden of beplante buffers kunnen
dienen als effectgerichte maatregel om het geluidsniveau onder de drempelwaarden voor de
omwonenden te brengen. Dit is uiteraard afhankelijk van het geluidsniveau dat geproduceerd
wordt aan de bron. De geluidsreducerende capaciteit van beplante dijken blijft echter beperkt. Dit
impliceert dat de aanwezigheid van een buffer geen vrijgeleide mag zijn om de brongerichte
maatregelen met betrekking tot geluidsreductie te verwaarlozen.

9.6.5.

BESLUIT

De netto geluidsreductie van vegetatie op zich is bestaande maar miniem. Beplante dijken kunnen
echter meer voordeel bieden met betrekking tot geluidsafname. Hierbij zorgt vooral de dijk voor de
geluidsdemping, terwijl deze samen met de vegetatie ook een meerwaarde vormt voor de visuele
afscherming van de geluidsbron. Dit laatste geeft aanleiding tot psychologische geluidsdemping.
Een combinatie van een aarden wal en vegetatie geeft eveneens aanleiding tot een netto
geluidsreducerend effect over een groter frequentiebereik. In dichtbevolkte gebieden zijn
natuurlijke geluidsbarrières zeker een plaatsbesparend alternatief voor de geluidsafname die
bekomen kan worden onder invloed van het afstandseffect.
Om een optimaal geluidsreducerend vermogen te bekomen, is het belangrijk dat de beplante
dijken goed ontworpen worden. Hierbij zijn vooral de transparantie/porositeit (zo laag mogelijk) en
de breedte (zo breed mogelijk) doorslaggevend. Ook de bufferhoogte speelt een rol, in de zin dat
deze hoog genoeg moet zijn zodat de geluidsbron aan het gezichtsveld onttrokken wordt. De
afstand van de buffer ten opzichte van de bron of de ontvanger dient geminimaliseerd te worden,
wat in de praktijk gerealiseerd kan worden door ofwel buffers aan te leggen binnen de
industrieterreinen, in plaats van errond, ofwel deze aan te leggen vlakbij de omliggende
woonkernen.
De effecten van geluidsoverlast op de menselijke gezondheid zijn niet gering. Reeds bij lage
geluidsniveaus veroorzaakt geluid algemene hinder en wordt verstoring van slaap, communicatie
en intellectuele activiteit vastgesteld. In Vlaanderen vertegenwoordigt geluidsoverlast 18% van het
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totale aantal aan verloren gezonde levensjaren (DALY’s) en heeft daarmee de op één na grootste
impact op de levenskwaliteit van de Vlaamse bevolking, na de effecten veroorzaakt door PM10 en
PM2.5.
Gezien het relatief beperkte geluidsreducerend effect van beplante dijken, kan de vraag gesteld
worden of het ontwerpen van beplante dijken als effectgerichte maatregel tegen geluidshinder
kostenefficiënt is. Om de geluidsoverlast voor de omwonenden te verlagen, zullen zeker ook
brongerichte maatregelen noodzakelijk zijn. Het is echter wel zo dat er een positieve bescherming
tegen geluidshinder zal optreden wanneer een natuurlijke buffer ontworpen wordt met het oog op
andere bufferende aspecten.

9.7. Vrijwaring van de eigendomswaarde van omliggende
woonkernen
Het uitzicht op groen of de nabijheid bij groen vanuit de woning kan de transactieprijs van de
woning doen stijgen met 6%.

Zeer weinig mensen zouden ervoor kiezen om vanuit hun woning uit te kijken op een
industriezone. De aanwezigheid van een groene buffer kan in dit opzicht functioneren als een
efficiënt visueel scherm (zie 4). Verschillende studies hebben aangetoond dat het uitzicht op groen
of de nabijheid bij groen vanuit de woning gegeerd is (Garrod & Willis, 1992; Willis & Garrod, 1993;
Powe et al., 1997; Tyrväinen, 1997, 2001; Tyrväinen & Miettinen, 2000; Morancho, 2003; Bervaes
& Vreke, 2004).
Bovendien blijken het uitzicht en de omgeving rondom een woning de eigendomswaarde ervan te
beïnvloeden. Dit werd meermaals onderzocht aan de hand van de Hedonic Price Method (HPM).
HPM is een economische werkwijze om de invloed van specifieke kenmerken van een product op
de prijs of de waarde van dat product te schatten (Freeman, 1979, in Garrod & Willis, 1992). Deze
methode vindt haar meeste toepassingen in de vastgoedmarkt (Tyrväinen & Miettinen, 2000). Zo
kan onder andere de waarde van groen in de omgeving van woonkernen geschat worden aan de
hand van de transactieprijzen van woningen.
In het kader van de bufferfuncties van beplante landschapsdijken kan deze functie gelden als een
indicator om voorgaande bufferaspecten te kwantificeren naar hun globale invloed op de
omwonenden.
Uit een onderzoek waarin zes wijken in Nederland werden geanalyseerd, bleek dat uitzicht op een
park de transactieprijs van een woning deed stijgen met gemiddeld 6%; uitzicht op een plantsoen
resulteerde in een stijging van gemiddeld 5%. Wanneer echter vanuit de woning werd uitgekeken
op een flatgebouw, daalde de transactieprijs van de woning met gemiddeld 7%. Hierbij werden
geen regionale verschillen in de percentages gesignaleerd, overal deed zich dezelfde teneur voor
(Bervaes & Vreke, 2004).
In Athens (USA) werd een studie uitgevoerd die aangaf dat de aanwezigheid van bomen nabij een
woning gelinkt was met een toename van 3.5% tot 4.5% in de transactieprijs ervan. Deze toename
werd vooral veroorzaakt door de middelgrote tot grote bomen. Er werd tevens verondersteld dat de
boomsoort hierin een rol kan spelen; zo zouden bijvoorbeeld esdoorn en eik hogere prijsstijgingen
kunnen veroorzaken (Anderson & Cordell, 1988, in Garrod & Willis, 1992).
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Een HPM-studie in het zuidwesten van Finland toonde aan dat woningen met een uitzicht op een
bos gemiddeld 4.9% duurder waren dan woningen die identiek waren maar een ander uitzicht
hadden vanuit hun ramen. Verder speelde ook de afstand tot de meest nabije groenzone een
significante rol in de transactieprijs van een woning: een afstandstoename van 1 km leidde tot een
gemiddelde daling van 5.9% (Tyrväinen & Miettinen, 2000).
Een analoge studie in Castellón (Spanje) bepaalde de invloed van het uitzicht op een plantsoen of
park, de afstand tot en de grootte van de dichtstbijzijnde groenzone op de woningprijzen
(Morancho, 2003). Uit de resultaten bleek dat noch het uitzicht vanuit de woning, noch de grootte
van de dichtstbijzijnde groenzone de woningprijzen significant beïnvloedde. De afstand van de
woning tot meest nabije groenzone had wel een effect op de eigendomswaarden. De schattingen
toonden aan dat elke afstandstoename van 100 m de eigendomswaarde van een woning deed
dalen met ongeveer € 1900. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van Tyrväinen &
Miettinen (2000). Uit de resultaten bleek dat de nabijheid bij groen vanuit de woning belangrijker
was dan de grootte van de groenzone. Dit kan een indicatie zijn dat de aanwezigheid van vele
kleine groenzones in een stad geschikter is dan een beperkt aantal grote parken (Morancho,
2003).
In de regio van Southampton (Engeland) werd tijdens de periode 1990–92 een onderzoek gevoerd
naar de fluctuatie in eigendomswaarden volgens de parameters afstand tot en oppervlakte van een
bosgebied in de omgeving. Er werd een bereikbaarheidsindex opgesteld waarin beide parameters
verenigd werden en waarbij de afstand tot het bosgebied meer gewicht kreeg dan de oppervlakte
ervan. Deze index werd berekend voor de 872 woningen die opgenomen waren in het onderzoek.
De eigendomswaarde van een woning zou volgens de HPM-schattingen fluctueren met € 790 voor
een eenheidsverandering van de index (Powe et al., 1997).
Naast de belangrijke invloed op de eigendomswaarden van de parameters uitzicht op en nabijheid
bij groen vanuit de woning en oppervlakte van de dichtstbijzijnde groenzone, werden in sommige
studies ook andere parameters beschouwd. Zo werd in Groot-Brittannië een relatie gezocht tussen
eigendomswaarden en de boomsoort- en leeftijdsverdeling van de plaatselijke beboste oppervlakte
(Garrod & Willis, 1992). Dit gebeurde door toepassing van HPM bij meer dan 1000 woningen
verspreid over het land. Er werd gekeken naar de invloed van loofboomsoorten; lork (Larix spp.),
grove den (Pinus sylvestris) en Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) geplant voor 1920; en
alle andere coniferen (vooral Sitka spar (Picea sitchensis)) geplant voor 1940. Uit deze studie
bleek dat een toename van 1% loofboomsoorten in de relatieve proportie beboste oppervlakte
binnen 1 km² de transactieprijs van een woning deed stijgen met € 63. Een analoge 1% toename
van coniferen in de relatieve proportie beboste oppervlakte binnen 1 km² zorgde echter voor een
daling van de transactieprijs met € 206. Wanneer de 1% toename in loofboomsoorten het resultaat
was van een 1% afname in coniferen, dan steeg de transactieprijs van een woning met € 269 (alle
prijzen in 1992 waarden). Een toename van de proportie lork, grove den en Corsicaanse den
binnen 1 km² deed de eigendomswaarde van een woning licht stijgen. Met een aantal woningen
binnen dezelfde 1 km² kan de impact van de leeftijds- en soortenverdeling in de beboste
oppervlakte oplopen wanneer de prijsverschillen gecumuleerd worden (Garrod & Willis, 1992).

9.8. Besluiten
Beplante landschapsdijken als scheidend element tussen de haven en de omringende woonzones
kunnen de omwonenden beschermen en afschermen tegen verschillende vormen van pollutie en
hinder. Om deze bufferfuncties optimaal te kunnen vervullen, is het belangrijk dat enkele
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ontwerpparameters in acht genomen worden. De voornaamste zijn: de afstand tussen de buffer
en de emissiebron of de omwonenden, de breedte, de hoogte en de dichtheid van de groene
buffer.
Alles op een rijtje gezet gelden volgende aanbevelingen:
Algemeen dient de afstand tussen de buffer en de emissiebron of de omwonenden
geminimaliseerd te worden. Om een optimale filterwerking tegen luchtpollutie te bekomen, moeten
buffers zo dicht mogelijk bij de emissiebron worden aangelegd. In dit opzicht is het dus
aangeraden om de buffers aan te leggen binnen de industrieterreinen, in plaats van errond. Voor
de bescherming tegen geluidsoverlast moeten de buffers zo dicht mogelijk bij de geluidsbron of ontvanger liggen. Dit impliceert dat ze ofwel binnen de industrieterreinen, ofwel vlakbij de
omliggende woonkernen moeten worden aangelegd. Om een optimale visuele afscherming tegen
horizonvervuiling te bekomen, moeten de buffers zo dicht mogelijk bij de omwonenden worden
aangelegd. De grote impact van deze visuele bufferfunctie zorgt ervoor dat de aanleg van buffers
vlakbij de omwonenden eveneens optimaal zal zijn naar bescherming tegen geurhinder.
Buffers dienen best zo breed mogelijk te zijn. Enkel voor het windbrekend effect speelt de
bufferbreedte weinig rol. De breedte is vooral relevant bij de filterwerking tegen luchtpollutie en bij
de bescherming tegen geluidshinder. Voor de andere bufferaspecten is deze parameter indirect
van belang omdat een bredere buffer impliceert dat vegetatie denser zal zijn.
Een optimale dichtheid van de groene buffer moet voor elk bufferaspect nagestreefd worden. Een
voldoende dense vegetatie kan immers op een doeltreffende manier de wind breken, het
microklimaat verbeteren, de luchtpollutie filteren, storende elementen visueel afschermen, de
geluidsenergie absorberen en verstrooien en de geurhinder doen afnemen. Een goede visuele
afscherming heeft daarenboven een grote impact op de psychologische bescherming tegen geuren geluidshinder voor de omwonenden. In de praktijk levert een beplanting bestaande uit
loofboomsoorten met een goed ontwikkelde struiklaag een optimale dichtheid op.
De hoogte is eveneens van belang voor alle bufferfuncties. Hoe hoger de natuurlijke buffer is, hoe
verder de windluwe zone zich zal uitstrekken, hoe meer polluenten uit de lucht zullen gefilterd
worden, hoe efficiënter de visuele afscherming en het geluidsreducerend effect zullen zijn en hoe
verder deze zullen reiken. Onrechtstreeks zal dan ook de geurhinder meer afnemen, aangezien dit
aspect gelinkt is aan het windbrekend effect en de visuele afscherming van de emissiebron. Het
dijklichaam zorgt ervoor dat de beplanting een stuk hoger gebracht wordt. De eerste jaren kan dat
doorslaggevend zijn, aangezien een aanplanting enkele jaren nodig zal hebben om een goede
hoogte te bereiken.
Ten slotte zullen door de aanwezigheid van goed ontwikkelde beplante landschapsdijken de
eigendomswaarden van omliggende woningen significant hoger zijn dan wanneer deze woningen
zouden uitkijken op het havengebied.
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HOOFDSTUK 10. MECHANISCH ONTWATERD SLIB
Mechanische ontwatering van baggerslib wordt als mogelijke toekomstige beleidskeuze voor
de haven van Antwerpen naar voren geschoven in het zogenaamde Amoras-project (zie
bijvoorbeeld Betech Engineering, 2001;SPRO, 2005). Bij dit proces wordt het baggerslib na
menging met toeslagstoffen in mechanische persen tot dichte koeken geperst (zie Figuur
10.1), waardoor het volume aanzienlijk beperkt wordt. De perskoeken kunnen gestort
worden, maar zijn in principe ook bruikbaar voor de aanleg van dijken. Binnen dit project
wordt onderzocht of plantengroei mogelijk is op dergelijke heuvels en wat de
randvoorwaarden en risico’s zijn van begroeid mechanisch ontwaterd slib (MOS).

Figuur 10.1
Verschillende stappen in het proces van
de mechanische ontwatering: (1) verwijdering van zand
door hydrocyclonage (linksboven), (2) mengtanks voor het
toevoegen van kalkmelk en ijzersulfiet (rechtsboven), (3)
de mechanische persinstallatie (linksonder) en (4) het
eindresultaat: de perskoeken (rechtsonder).
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10.1.Proefopzet
Met mechanisch ontwaterd slib uit het Amoras-experiment werden twee kleine heuvels
aangelegd. (Figuur 10.2). De eerste heuvel (MOS1) werd gebouwd in april 2001, de tweede
(MOS2) in januari 2002. Voor het mechanisch ontwateren van het slib werd kalkmelk en
ijzersulfiet toegevoegd en werd het slib mechanisch geperst. Bij dit pilootproject werden vrij
grote hoeveelheden toeslagstoffen gebruikt, de uiteindelijke samenstelling zal anders zijn.
De twee heuvels zijn beperkt in grootte: ze hebben een topvlak van ongeveer 3 op 7 meter
en zijn ongeveer anderhalve meter hoog.

Figuur 10.2
Overzicht
van
de
proefsite met links de baggerdijk, centraal
de afwateringsgracht en poel en rechts
de twee MOS-dijkjes

De eerste heuvel werd voor de helft beplant met es en esdoorn op 25/04/2001, de andere
helft en de flanken van de heuvel werd ingezaaid (Figuur 61). Voor het inzaaien werd
hetzelfde grassen/kruidenmengsel gebruikt als op de proefdijk (zie hoofdstuk 6).
De pH van het mechanisch ontwaterd baggerslib ligt rond de 9. Es en Esdoorn werden
gekozen omdat deze soorten vrij goed bestand zijn tegen hoge pH’s. De helft van het
plantsoen werd geplant met blote wortel, de andere helft werd geplant met wortelkluit zodat
er geen rechtstreeks contact is tussen de wortels en het slib.
De tweede heuvel werd beplant in maart 2002, samen met de rest van de heuvel. De
beplanting gebeurde hier met berk en es omdat dit de 2 hoofdboomsoorten zijn uit de
aanplanting van de grote heuvel (Figuur 10.4). De heuvel werd niet ingezaaid en de
kruidvegetatie kon volledig spontaan ontwikkelen.
Op geen van beide heuvels werd maaibeheer of een andere beheersvorm toegepast. De
vegetatie werd opgevolgd aan de hand van streeplijsten en een beperkt aantal opnames.
Er dient opgemerkt dat de randeffecten bij deze proefdijkjes zeer groot zijn. Het is
bijvoorbeeld onmogelijk om nieuwe vestigingen van planten of kolonisatie via ondergrondse
uitlopers vanuit de directe omgeving te onderscheiden. Door de geringe hoogte is het ook
niet uit te sluiten dat de beworteling van de bomen na verloop van tijd tot onder de dijken
reikt. De resultaten zijn dan ook louter indicatief.
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Figuur 10.3 Beplantingsplan van het mechanisch ontwaterd baggerslib (MOS1), aanplant in april 2001

Figuur 10.4 Beplantingsplan van de tweede heuvel met mechanisch ontwaterd slib (MOS2), aanplant in maart
2002

10.2.Chemische bodemeigenschappen
Het Ca-gehalte en de pH van het mechanisch ontwaterd slib zijn opmerkelijk hoger dan van
het gewone slib. Dit is het gevolg van de toeslagstoffen CaCO3 en FeCl3 die toegevoegd
werden tijdens het ontwateringsproces. De andere parameters zijn zeer vergelijkbaar (Tabel
10.1)
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0-15 cm
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Totaal N

2251

2294

Plantopneembaar P

167

213

pH-KCl

8.6

8.9
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Resultaten van het bodemstaal dat genomen werd op 13/06/01 op MOS1

Nutr

Tabel 10.1

326

280

Cl

1823

1353

Gloeiverlies

10.0

9.2

2.1

2.2

Totaal Al

32390

33810

Totaal Fe

28340

27810

Totaal Mn

720

750

Uitw. Al

<160

<160

Uitw. Ca

9026

8744

Uitw. Fe

<110

<110

Uitw. K

592

564

organische koolstof

Uitw. Mg

352

206

Uitw. Na

1359

1154

6.3

5.8

metalen

Zware

Totaal Cd
Totaal Cu

80

77

Totaal Pb

99

97

Totaal Zn

440

440

De zoutwaarden op het MOS waren vergelijkbaar met de waardes op de dijk en vertoonden
een vergelijkbare daling (Figuur 10.5). Enkel de waardes op de MOS2 waren vrij hoog en
vertoonden weinig daling in 2004.

0

MOS 1
50
100

EC (ms/m)
150
200

0-15 cm

2003
2004

30-45 cm

0

MOS 2
50
100

EC (ms/m)
150
200

0-15 cm

2003
2004

30-45 cm

30-45 cm

0-15 cm

30-45 cm

0-15 cm

2003

122.7

31.5

2003

141.1

45.4

2004

93.9

26.7

2004

152.2

40.3

Figuur 10.5

Conductiviteit op de dijken van mechanisch ontwaterd slib gemeten in het najaar
van 2003 en 2004

Hoofdstuk 10 – Mechanisch ontwaterd slib

259

In september 2004 was de pH in de bovenste laag (0-15 cm) van MOS1 en MOS2 gedaald
tot 8.0. De pH van de diepere laag (30-45 cm) was 8.1 voor MOS1 en 8.3 voor MOS2. Dus
ook de pH van de diepere laag was gedaald terwijl dit op de dijk niet het geval was.

10.3.Groei en overleving van de bomen op MOS
Op MOS1 bleken van de aanplant op 2 jaar tijd in totaal 5 bomen (25%) gestorven te zijn
(Tabel 10.2; Figuur 10.6 en 10.7). Na het eerste groeiseizoen was er slechts 1 boom
afgestorven. Op MOS2 blijkt na 1 groeiseizoen ook slechts 1 exemplaar gestorven te zijn. In
2003 en 2004 werd geen bijkomende sterfte opgetekend. De gemiddelde groei op MOS1 is
zeer beperkt gebleven, wat duidt op een ongunstige situatie voor es en esdoorn. De groei op
MOS2 was wel goed, hoewel ook minder dan op de gewone baggerdijk. Het is niet duidelijk
wat de oorzaak kan zijn van het verschil in groei tussen de twee MOS-dijken.
Waarschijnlijk is droogte een belangrijke stress-factor op MOS-dijken. De structuur van de
perskoeken blijft ook in goed gecompacteerde dijken zeer duidelijk aanwezig. Het
neerslagoverschot wordt langs de vele breukvlakken snel afgevoerd, vergelijkbaar met het
systeem van de krimpscheuren op een gewone baggerdijk. In de laatste situatie zijn de
scheuren echter beperkt tot de bovenste laag en vinden we daaronder lagen met een
geringe hydraulische conductiviteit. Bij MOS-dijken lopen de scheuren doorheen het hele
dijklichaam en wordt er dus zeer weinig water vastgehouden.
Tabel 10.2

Groei en overleving van de aanplant op het mechanisch ontwaterd baggerslib op 26/02/03 (na 2
groeiseizoenen op MOS1 en 1 groeiseizoen op MOS2)

Soort
MOS1
MOS2

Aantal

Aantal

Gemiddelde

Std Dev

geplant

overlevend

groei (cm)

groei

Gewone es

10

7

2.1

2.5

Gewone esdoorn

10

8

11.5

14.2

Gewone es

10

10

24.2

14.4

Zachte berk

10

9

55.1

14.5

Figuur 10.6
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ontwaterd slib. De structuur van de perskoeken is nog
duidelijk zichtbaar
Figuur 10.7

Es

met

mechanisch ontwaterd slib.

bladrandnecrose
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10.4.Vegetatieonderzoek
Tabel 10.3 geeft een overzicht van alle kruidachtige soorten die op het mechanisch
ontwaterd slib voorkwamen. In totaal gaat het om 74 soorten, waarvan het grootste deel
voorkwam op een aantal losse hopen met testslibkoeken die qua samenstelling niet volledig
overeenkomen met het materiaal uit de productiefase van de Amoras-proefopstelling (Betech
Engineering 2001) dat gebruikt werd voor de aanleg van MOS1 en MOS2. Slechts een
beperkt aantal soorten is dominant aanwezig op MOS1 en MOS2.
Een eerste opname op 23/05/2002 op het topvlak van MOS1 (zie bijlage 12) toonde een
codominantie van Glanshaver en Gestreepte witbol. Deze grassen groeien zeer weelderig
met hoogtes tot anderhalve meter (Figuur 10.8). Vooral op de flanken van de dijk komen ook
heel wat andere soorten voor, zij het met beperkte bedekkingen. In totaal werden 31 soorten
geteld. De opname werd een jaar later herhaald (20/05/2003) en gaf een gelijkaardig beeld.
Glanshaver en Witbol domineerden nog steeds sterk. Het aantal begeleidende soorten was
echter aanzienlijk gedaald tot 16. Wellicht heeft dat te maken met de dikke strooisellaag die
zich hier en daar gevormd heeft en waar vele soorten niet meer doorheen kunnen dringen.
Er werden ook verschillende beginnende brandnetel- en akkerdistelhaarden vastgesteld die
zich via de flanken van de dijk lijken uit te breiden. Op 27/05/2004 was Glanshaver nog
steeds dominant, maar de plaats van Witbol was grotendeels ingenomen door kweek. Ook
kleine zandkool was opvallend sterk vertegenwoordigd.
Een opname van 20/09/02 op MOS2 toont een ander beeld. Hier zien we eerst een sterke
dominantie van Zeeaster met Reukeloze kamille, Melganzevoet, Beklierde duizendknoop en
in mindere mate rode ganzevoet als subdominante soorten. In 2005 werden nog slechts drie
soorten aangetroffen: Cirsium arvense en Urtica dioica codomineerden, naast Senecio
inaequidens.

Figuur 10.8 MOS-dijk direct na (links) aanleg en tijdens (rechts) het eerste groeiseizoen: een uitbundige groei
van glanshaver

Wat opvalt als we de soortenlijst in Tabel 10.3 bekijken is het zeer hoge aantal ruderale
soorten die vrijwel allemaal ook aanwezig zijn op de opgespoten zandgronden in de
onmiddellijke omgeving. Het gaat doorgaans om algemene soorten van verstoorde terreinen,
waaronder een aantal typische spoorwegbegeleiders (Wilde reseda, Kleine leeuwebek). Ook
de spontane vestiging van Loogkruid is het vermelden waard.
Een deel van de slibkoeken uit de productiefase werden zeer sterk gecompacteerd als test
voor het eventuele gebruik in wegfunderingen. Op dit slib is de begroeiing zeer schaars zie
Figuur 10.9). Er werden alleen geïsoleerde exemplaren van straatgras, rode ganzevoet,
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varkenskers, melganzevoet, heermoes en teunisbloem spec. waargenomen. Wellicht wordt
de kolonisatie niet zozeer vertraagd door de verschillende samenstelling maar louter door de
sterke compactie van het slib.

Figuur 10.9 Sterk gecompacteerde MOS-heuvel
met schaarse begroeiing

We kunnen besluiten dat MOS-dijken bij niet al te sterke compactie snel gekoloniseerd
worden. De combinatie van abiotische condities die we op MOS aantreffen (droog, hoge
conductiviteit, voedselrijkdom en kalkgehaltes) vinden we zelden of nooit onder natuurlijke
omstandigheden. Hoewel de meeste soorten geen noemenswaardige problemen hadden
met het ongewone substraat is het vanuit ecologisch standpunt dan ook aan te raden om
MOS alleen als bulkmateriaal te gebruiken en daarna af te dekken met een dikke laag
normaal gerijpt slib.
Wordt MOS toch gebruikt als bewortelingssubstraat, dan zal de pioniersvegetatie naast een
aantal zoutindicatoren vooral elementen bevatten uit de ruderale gemeenschappen van het
Artemisietea. Inzaaien (bijvoorbeeld een mengsel met hoofdzakelijk glanshaver en een
bijmenging van margriet en knoopkruid) in combinatie met maaibeheer is aan te raden om op
termijn tot een vorm van het glanshavergrasland te komen. Spontane ontwikkeling leidt op
korte termijn tot sterke dominantie van akkerdistel en grote brandnetel en is dus af te raden
voor dit substraat.
Beplanting met es en esdoorn bleek mogelijk, maar de condities waren niet optimaal. Ook
voor beplanting is het aan te raden om MOS te gebruiken als kernmateriaal en af te dekken
met een leeflaag, eventueel bestaande uit gerijpt slib.
Tabel 10.3

Soorten die werden aangetroffen op MOS-substraat. De soorten aangeduid met een asterisk zaten
in het zaaimengsel. Soorten die in een bepaalde fase domineerden zijn in het vet weergegeven.

Alopecurus geniculatus

Geknikte vossestaart

*Leucanthemum vulgare

Margriet

*Anthriscus sylvestris

Fluitekruid

Lolium perenne

Engels raaigras

Arenaria serpyllifolia

Zandmuur

Malva sylvestris

Groot kaasjeskruid

*Arrhenaterum elatius

Glanshaver

Matricaria maritima

Reukeloze kamille

Artemisia vulgaris

Bijvoet

Melandrium album

Avondkoekoeksbloem

Aster tripolium

Zeeaster

Oenothera biennis

Teunisbloem

Atriplex littoralis

Strandmelde

Papaver dubium

Bleke klaproos

Atriplex prostrate

Spiesmelde

Phragmites australis

Riet

Berteroa incana

Grijskruid

Picris hieracioides

Echt bitterkruid

Bromus hordeaceus

Zachte dravik

Plantago lanceolata

Smalle weegbree
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Capsella bursa-pastoris

Herderstasje

Plantago major

Grote weegbree

Cardamine hirsuta

Kleine veldkers

Poa annua

Straatgras

*Centaurea jacea

Knoopkruid

Poa trivialis

Ruw beemdgras

Chaenorhinum minus

Kleine leeuwebek

Polygonum aviculare

Varkensgras

Chenopodium album

Melganzevoet

Polygonum convolvulus

Zwaluwtong

Chenopodium ficifolium

Stippelganzevoet

Polygonum lapathifolium

Beklierde duizendknoop

Chenopodium rubrum

Rode ganzevoet

Polygonum persicaria

Perzikkruid

Cirsium arvense

Akkerdistel

Populus canadensis

Canadapopulier

Cirsium vulgare

Speerdistel

Reseda luteola

Wilde reseda

Coronopus didymus

Kleine varkenskers

Rumex acetosella

Schapezuring

Crepis capillaris

Klein streepzaad

Rumex palustris

Moeraszuring

*Cynosurus cristatus

Kamgras

Salsola kali

Loogkruid

Dactylis glomerata

Kropaar

Sambucus nigra

Vlier

*Daucus carota

Wilde peen

Senecio inaequidens

Bezemkruiskruid

Diplotaxis tenuifolia

Grote zandkool

Senecio jacobaea

Jacobskruiskruid

Elymus repens

Kweek

Senecio vulgaris

Klein kruiskruid

Epilobium hirsutum

Harig wilgeroosje

Sisymbrium altissimum

Hongaarse raket

Epilobium tetragonum

Kantige basterdwederik

Solanum nigrum

Zwarte nachtschade

Equisetum arvense

Heermoes

Sonchus asper

Gekroesde melkdistel

Erigeron canadensis

Canadese fijnstraal

Sonchus oleraceus

Gewone melkdistel

*Festuca pratensis

Beemdlangbloem

Stellaria media

Vogelmuur

*Festuca rubra

Rood zwenkgras

Taraxacum officinale

Paardebloem

Galium aparine

Kleefkruid

Trifolium dubium

Kleine klaver

Geranium molle

Zachte ooievaarsbek

Tussilago farfara

Klein hoefblad

Holcus lanatus

Gewone witbol

Urtica dioica

Grote brandnetel

Lactuca serriola

Kompassla

Verbascum thapsus

Koningskaars

Lamium purpureum

Paarse dovenetel

Veronica arvensis

Veldereprijs

Hoofdstuk 11 – Praktische Richtlijnen

HOOFDSTUK 11.

263

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

VOOR DE AANLEG, DE INRICHTING EN HET
ONDERHOUD VAN BRAKKE BAGGERDIJKEN

In dit hoofdstuk worden praktische richtlijnen gegeven voor de aanleg van een
landschapsdijk met baggerslib. Het ontwerp wordt bepaald door (zie figuur):
• de functies die de dijk zal vervullen;
• de praktische beperkingen die er zijn, bijvoorbeeld als gevolg van de aard van het
substraat (graad van uitrijping, contaminatie) of het kostenplaatje van het geplande
beheer.
Op basis hiervan worden concrete inrichtings- en beheersmethodes vooropgesteld. In drie
uiteenlopende voorbeelden worden tenslotte een aantal mogelijkheden van landschapsdijken
besproken en geïllustreerd.

Doelstellingen
•

Visuele buffer

•

Stof/geurfilter

•

Geluidsbuffer

•

Ecologische
verbinding

•

Aanleg

Beperkingen

Ontwerp

Aanleg van
de dijk

Biomassaproductie
Ingroening

Beheer

•

Uitrijping

•

Vervuiling

•

Locatie

•

Soortenkeuze

•

Toegankelijkheid

•

Kosten

11.1. Doelstellingen
Het ontwerp van een landschapsdijk hangt in eerste instantie af van het uiteindelijke doel.
Naast slibberging als primaire functie kan de heuvel functioneren als visuele buffer, stof- en
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geurfilter, geluidsbuffer, ecologisch verbindingsgebied of recreatiegebied of het kan de
bedoeling zijn om biomassa te produceren (groene energie, timmerhout of veevoer). Elk van
deze doelstellingen gaat gepaard met een aantal specifieke eisen omtrent ontwerp, inrichting
en beheer. In onderstaande tabel wordt hiervan een overzicht gegeven. Verder in deze
paragraaf worden de verschillende doelstellingen met hun specifieke vereisten besproken.

Doel

Dimensies

Begroeiing/
aanleg

Locatie

Recreatie
mogelijk?

Beheer

Visuele
buffering

Hoog

Bomen/struiken, dense
vegetatie

Dicht bij
bewoning

Ja

Na aanplant geen
specifiek beheer nodig

Ecologische
verbinding

Breed

Spontaan, zaaien of
beplanten, structuurrijk

Aansluitend op
andere natuurlijke
entiteiten

Beperkt

Geen of maaibeheer

Stof- en
geurfilter

Hoog en
breed

Bomen/struiken, matig
dense vegetatie

Dicht bij de bron

Nee

Na aanplant geen
specifiek beheer nodig

Geluidsbuffer

Hoog en
breed

Bomen/struiken, dense
vegetatie

Dicht bij de bron
of ontvanger

Ja indien dicht
bij ontvanger

Na aanplant geen
specifiek beheer nodig

Biomassapro-

Naar keuze

Bomen/hooiland/weiland

Bepaald door

Tijdelijk

ductie

eventuele
nevenfunctie

Cyclisch oogsten
(hakhoutbeheer)/maaien/
begrazen

11.1.1. VISUELE BUFFERING
• Om een optimale visuele afscherming tegen horizonvervuiling te bekomen, moeten de
buffers zo dicht mogelijk bij de omwonenden worden aangelegd. De groene buffers
dienen voldoende hoog en dens (ondoorzichtig) te zijn om storende elementen in het
landschap op een efficiënte manier visueel af te schermen. Een goede visuele
afscherming speelt ook een grote rol in de psychologische beleving van geur- en
geluidshinder voor de omwonenden.
• Indien er voldoende ruimte beschikbaar is valt een visuele buffer goed te combineren met
de functie ecologische verbinding en met recreatie.

11.1.2. STOF/GEURFILTER
• Om een optimale filterwerking tegen luchtpollutie te bekomen, moeten buffers zo dicht
mogelijk bij de emissiebron worden aangelegd. Het is dus aan te raden om de buffers
binnen de industrieterreinen aan te leggen in plaats van er rond. Vanaf 250 m afstand van
de bron wordt het filtereffect op de bronuitstoot verwaarloosbaar en rest enkel nog het
algemeen filtereffect. De optimale afstand tot de bron is 50 tot 100 m, de optimale
bufferbreedte is 400 m, maar veel smallere buffers zullen ook al een groot effect hebben.
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• Geurbuffering blijkt vooral een psychologisch effect te zijn dat samenhangt met visuele
buffering: als de buffer de emissiebron aan het gezichtsveld onttrekt, daalt het aantal
klachten over geurhinder.
• Hoe hoger de buffer, hoe beter de werking tegen stof- en geurhinder. Een bomenrij kan
de windsnelheid doen afnemen en het microklimaat verbeteren over een afstand van 2 tot
5 maal de schermhoogte aan loefzijde en tot op een afstand van 10 tot 35 maal de
schermhoogte aan lijzijde. De lengte van het windscherm zou ten minste 10 maal de
hoogte moeten bedragen, om de effecten van de windstroming rondom de randen te
beperken. Voor een dijk van ongeveer 20 meter hoog is dus een minimale dijklengte van
200 meter optimaal. De lengte en de hoogte bepalen samen de totale voor wind beschutte
oppervlakte.
• De reductie van de windsnelheid is maximaal als het windscherm loodrecht op de
overheersende windrichting georiënteerd is. De mate van reductie en de oppervlakte
van de windluwe zone nemen af wanneer de invalshoek van de wind verkleint.
• De continuïteit van het bufferscherm is zeer belangrijk. Een opening in het scherm zorgt
ervoor dat de windstroming daar geconcentreerd wordt, wat resulteert in een zone aan de
lijzijde waar de windsnelheden deze van het open veld overtreffen.
• Loofboomsoorten zijn over het algemeen beter geschikt als windscherm dan
naaldboomsoorten. Een dicht plantverband is ideaal, bijvoorbeeld 1 x 1 m of 1.5 x 1.5 m.
Dit zorgt voor een grote bladoppervlakte en hoge bomen met een diep wortelstelsel, wat
uiteindelijk resulteert in meer biomassa per ha en dus in een grotere absorptie van
polluenten. Het plantverband mag echter niet té dicht zijn: een dichte vegetatie verhoogt
vooral de turbulentie, terwijl een wat ijlere begroeiing de lucht doorlaat en deze kan
filteren. Het is aangeraden om de bomen en struiken aan te planten in rijen loodrecht op
de heersende windrichting om een betere captatie te verzekeren, en de rijen te schranken
om ervoor te zorgen dat de beplanting geen windgaten zal vertonen.

11.1.3. GELUIDSBUFFER
• Voor de bescherming tegen geluidsoverlast moeten de buffers zo dicht mogelijk bij de
geluidsbron of -ontvanger liggen. Buffers worden dus ofwel aangelegd binnen de
industrieterreinen in plaats van er rond, ofwel vlakbij de omliggende woonkernen.
• Om een optimaal geluidsreducerend vermogen te bekomen, zijn vooral de
transparantie/porositeit (zo laag mogelijk) en de breedte (zo breed mogelijk)
doorslaggevend. Een lage porositeit betekent ook hier een dicht plantverband. Ook de
bufferhoogte speelt een rol, in de zin dat deze hoog genoeg moet zijn zodat de
geluidsbron aan het gezichtsveld onttrokken wordt.

11.1.4. ECOLOGISCHE VERBINDING
• Voor het optimaliseren van de ecologische verbindingsfunctie gelden twee
basisprincipes: hoe groter het terrein en hoe meer gradiënten er gecreëerd worden, hoe
beter.
• Brede dijken zijn te verkiezen omdat het randeffect kleiner wordt, minder verstoring
optreedt en bijvoorbeeld meer vogelsoorten tot broeden zullen komen. Net zoals voor de
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stoffilterende functie geldt echter dat ook smallere systemen een duidelijke meerwaarde
kunnen betekenen. Door de recreatie te beperken of goed te sturen kan de verstoring ook
beperkt gehouden worden.
• Gradiëntsituaties kunnen gecreëerd worden via de topografie (werken met een centrale
depressie) of door een goede inrichting van de dijk (bijvoorbeeld door de aanleg van een
mantel-zoom vegetatie (bos-struweel-ruigte-grasland)).
• Een combinatie van verschillende beheersvormen (zie 11.3) leidt tot grotere
biotoopdiversiteit, een groter aantal soorten en dus een hogere ecologische waarde. Door
voldoende aandacht te besteden aan de randinrichting kan de ecologische waarde verder
geoptimaliseerd worden (11.3.6).

11.1.5. BIOMASSAPRODUCTIE
• Als de heuvel specifiek bedoeld is om hout te produceren is een aangepast beheer
nodig. Door productie van hout worden de hoge nutriëntengehaltes in het baggerslib op
een nuttige manier hergebruikt. De teelt van biomassa voor omzetting in groene energie is
in de huidige context een economisch en ecologisch alternatief. Wanneer houtige
biomassa geteeld wordt op voormalige akkergronden met een intensief beheer kunnen
momenteel opbrengsten van 10 MWh elektriciteit en 10 GJ warmte per hectare verkregen
worden. Voor de productie van biomassa is een hakhoutbeheer nodig waarbij hakken in
korte of langere rotaties noodzakelijk is. De vegetatie wordt periodiek geoogst en
verbrand voor de productie van elektriciteit en/of warmte. De kans dat de dijken zullen
gebruikt worden voor houtproductie is eerder klein en bijgevolg werd deze optie hier niet
verder uitgewerkt.
• Biomassaproductie kan ook in ruimere zin gezien worden als productie van hooi of gras
voor grazers. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is de kwaliteit van het maaisel. Het
bulkmateriaal van het maaisel was van goede kwaliteit te Magershoek. De
biomassaproductie via maaien ligt op 6 ton DS/ha maximum standing crop en rond de 10
ton/ha bij twee keer maaien per jaar, wat vergelijkbaar is met de opbrengst van
energieplantages met populier. Ook maaisel kan gebruikt worden voor groene
energieproductie.

11.1.6. RECREATIE
• Recreatie op baggerdijken is geen hoofdfunctie, maar kan eventueel wel een
nevenfunctie zijn, vooral op dijken die dienen voor visuele buffering, geluidsbuffering of
ecologisch verbindingsgebied.
• Als stoffiltering de hoofdfunctie van de dijk is, is recreatie af te raden omdat het terrein op
termijn meer vervuild zal raken door de depositie van polluenten. Aangezien in dit geval
de locatie van de dijk dicht bij de bron dient geplaatst te worden (dus in het
industriegebied) zal recreatie sowieso geen optie zijn.
• Recreatie gaat gepaard met extra kosten die hier niet in rekening gebracht worden
(aanleg en onderhoud van wandelpaden, infoborden, etc.). In het ontwerp moet met deze
voorzieningen natuurlijk ook rekening gehouden worden.
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• Zones op een dijk die niet voor recreatie geschikt zijn (bijvoorbeeld een slibpartij met
grotere contaminatiegraad of een rustgebied voor fauna) kunnen door een goede
plantkeuze of inrichting van het randgebied ontoegankelijk gemaakt worden
(doornstruwelen of brede grachten met riet).

11.2. Beperkingen
11.2.1. UITRIJPINGSGRAAD
• De bouwtechnische kwaliteit van baggerslib hangt nauw samen met de rijpingsgraad.
Hoe beter uitgerijpt, hoe beter behandelbaar. De hoogte die kan gerealiseerd worden en
dus ook de buffercapaciteit hangen hier rechtstreeks van af.
• Ook voor boomgroei dient het substraat zo goed mogelijk uitgerijpt te zijn omwille van de
snelle uitspoeling van zouten, goede doorluchting en kleinere kans op compactie van de
bodem. De bodemstructuur wordt verbeterd door te diepspitten en te rijven voor het
beplanten.
• Voor de ontwikkeling van een interessante spontane ontwikkeling geldt het
omgekeerde: slecht uitgerijpt slib zal resulteren in het ontstaan van vocht- en
zoutgradiënten en zal interessante gradiëntvegetaties tot ontwikkeling laten komen.

11.2.2. VERVUILINGSGRAAD EN SOORTENKEUZE
• Met de gemiddelde samenstelling van het slib van de Antwerpse haven zijn er volgens
het Vlier-Humaan model zeer weinig risico’s voor de mens bij dagrecreatie. Bij het
ontwerp kan rekening gehouden worden met verschillen in kwaliteit van slibpartijen.
Recreatie kan zo gestuurd worden dat recreanten niet of minimaal in contact komen met
slib van slechtere kwaliteit (bijvoorbeeld door aanleg van doornstruwelen of door de
toegankelijkheid van de dijk te kanaliseren via een goede randinrichting). Zwaar vervuild
slib van blackspots in de haven is ongeschikt voor landschapsbouw.
• Fytoextractie van metalen bleek geen optie, dus moet in alle scenario’s gekozen worden
voor stabilisatie van de polluenten. Dat kan bijvoorbeeld via een geschikte
soortenkeuze. Slechts enkele soorten komen in aanmerking: es en esdoorn en in
mindere mate eik. Ook struiksoorten zoals vlier, sleedoorn, liguster en gelderse roos
komen in aanmerking. Grassen zijn beter geschikt dan andere kruidachtige soorten.

11.2.3. LOCATIE EN TOEGANKELIJKHEID
• Een landschapsdijk moet geïntegreerd zijn in de omgeving (goede randinrichting,
aansluitend op bestaande landschapselementen).
• Als beheer nodig is (maaien, dunnen, oogsten) moet het terrein toegankelijk zijn voor de
machines die hiervoor nodig zijn. Toegangswegen dienen voorzien te worden.
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• Als recreatie een nevenfunctie is moeten ook hiervoor de nodige toegangswegen
gecreëerd worden. Recreatie kan gekanaliseerd worden door middel van begroeiing rond
de dijk indien dit nodig geacht wordt. Wanneer de dijk een ecologische verbindingsfunctie
heeft dient recreatie beperkt te worden voor de rust.

11.2.4. KOSTEN
Een belangrijk aspect bij de keuze van één of een combinatie van verschillende
beheersvormen is uiteraard de kostprijs. Er werd een rekenblad opgemaakt om de
inrichtings- en beheerskosten van een bepaald ontwerp snel te kunnen inschatten (bijlage 2).
De kostprijs voor de bouw van de dijk is hierbij niet meegerekend. Hieronder worden de
verschillende kostenstaten verder toegelicht. Schapenbegrazing werd niet uitgetest te
Magershoek, maar is als plausibele toekomstige beheersvorm voor landschapsdijken mee
uitgewerkt.

Screenshot van het rekenblad voor de berekening van inrichtings- en beheerskosten

Beplanting
Bij de prijzen voor het plantgoed wordt uitgegaan van een zeer dichte beplanting (1 op 1 m)
om de uitval door sterfte te compenseren en tot een snelle kroonsluiting te komen. Dat
betekent dat er ongeveer 10000 bomen per ha geplant worden. De prijsberekening is
gebaseerd op de gemiddelde kostprijs van verschillende grootschalige beplantingen (met
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bosplantsoen) door het Laboratorium voor Bosbouw (gemiddeld 3000 euro/ha voor
plantgoed en 5800 euro/ha voor de beplanting). In praktijk bleek de uitval voor es en eik op
de baggerdijk zeer laag te zijn. Er zou dus kunnen geopteerd worden voor een lagere
beplantingsdichtheid (lagere kost plantgoed) maar dan zal meer aandacht moeten besteed
worden aan het onderdrukken van de kruidgroei de eerste jaren zodat de totale kost wellicht
gelijkaardig blijft. Gezien de hoge beplantingsdichtheid en de lage uitval worden er twee
dunningen voorzien na 5 jaar en na 15 jaar.
Begrazing
Het begrazen met schapen brengt een hele reeks kosten met zich mee die hier niet apart
behandeld worden (verplaatsen van de dieren, scheren, dierenartskosten etc.). Gehanteerde
richtprijs is 10 eurocent per m² en werd berekend op basis van de gemiddelde kostprijs voor
het onderhoud met schapen van de Scheldedijken. Als afrastering wordt uitgegaan van een
vaste omheining met gegalvaniseerde draad in plaats van de meer gebruikelijke
verplaatsbare draadnetten met schrikbeveiliging. Naar landschappelijke waarde toe zijn de
vaste omheiningen te verkiezen. Poortjes zijn in de prijs inbegrepen. Er wordt gerekend aan
een prijs van € 8 per lopende meter voor een dijk van 200 bij 50 meter die ingedeeld is in
drie begrazingsvakken.
Bij begrazing wordt normaal eerst een grassenmengsel ingezaaid. De hoog opgaande
nitrofiele pioniersruigte is immers niet echt geschikt om te starten met begrazing.
Maaibeheer
Maaikosten met de cirkelmaaier worden op basis van de reële kost op het proefterrein te
Magershoek geschat op € 75 per uur. De geschatte duur voor het maaien van een hectare is
twee uur. De totale maaikost per ha bedraagt dus € 150 voor één maaibeurt. Dit is wel een
stuk lager dan de kostenraming voor Nederlandse dijken, waar € 350 /ha werd gerekend
voor grote, gemakkelijk toegankelijke dijkgedeeltes (Voskuilen, 2001).
Maaibeheer moet altijd gepaard gaan met afvoer van het maaisel. Anders heeft maaien een
veeleer negatief effect op de vegetatie (snelle dominantie van brandnetel en akkerdistel). Het
afvoeren betekent een belangrijke extra kost. Voor het afvoeren van het maaisel wordt
hetzelfde tarief gerekend als het maaien (€ 150 per ha). Het afgevoerde maaisel moet echter
ook naar een composteerinstallatie of stortplaats gebracht worden. De stortkosten worden
geraamd op € 50 per ton en zijn uiteraard afhankelijk van de biomassaproductie van het
gemaaide terrein. De biomassaproductie (maximum standing crop) van een productief
Glanshavergrasland zoals op de proefdijk bedraagt bij benadering 6 ton DS per ha. Gezien
de zeer hoge nutriëntengehaltes van het substraat mogen we ervan uitgaan dat het
maaibeheer niet snel zal leiden tot een daling van de biomassaproductie. Als benadering
voor het versgewicht werd het DG met een factor 3.5 vermenigvuldigd (indien het hooi goed
gedroogd is zal deze factor de 1 benaderen, maar dan komen er extra kosten bij voor het
keren van het hooi). De totale stortkost per ha bedraagt dus (50*6*3.5)=1050 euro per
hectare als er één keer per jaar in juli gemaaid wordt. Als er een tweede keer gemaaid wordt
op het einde van het groeiseizoen loopt de kost verder op, al is de biomassaproductie na de
eerste maaibeurt een stuk lager. Bij twee keer maaien wordt de kost geschat op
(75*6*3.5)=1575 euro per hectare per jaar. Voskuil (2001) schatte de transport- en
stortkosten van maaisel op 60 euro/ton. Als het maaisel als hooi kan gebruikt worden
(afhankelijk van de kwaliteit ervan) valt deze belangrijke kostenstaat weg.
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Inzaaien
De prijs van zaaimengsels is enorm afhankelijk van de leverancier én van de exacte
samenstelling van het mengsel. Standaardmengsels zijn goedkoper dan zelf samengestelde
mengsels, maar zijn meestal ook minder goed aangepast aan het substraat. Globaal kan
gesteld worden dat grasmengsels relatief goedkoop zijn. Als er kruiden aan toegevoegd
worden stijgt de prijs zeer snel. In deze berekening gaan we uit van een gemiddelde kostprijs
van 20 euro/kg voor een grassen/kruidenmengsel en 3 euro/kg voor een grassenmengsel.
De aanbevolen zaaidichtheden voor gras- en kruidenmengsels variëren (afhankelijk van
soort, bodem en de verhouding kruiden/grassen) meestal van 25 tot 60 kg/ha. We gaan bij
de kostenberekening uit van een lage zaaidichtheid van 30 kg/ha, enerzijds omdat het de
kostprijs drukt, anderzijds om ook spontane vestiging van soorten mogelijk te maken.
Daarnaast moet ook de kost van het inzaaien zelf in rekening gebracht worden.

11.3. Inrichting en beheer
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te verwachten natuurtypes onder
verschillende beheersvormen en verschillende abiotische condities op initieel brakke
baggerterreinen. De na te streven (d.w.z. de ecologisch meest waardevolle) types zijn in het
groen aangegeven. In de volgende paragrafen wordt per beheersvorm concreet aangegeven
hoe die streefbeelden kunnen bereikt worden en welke randvoorwaarden er gesteld worden.

Beheer
Spontaan

Nat/Zout

Verwacht natuurtype
Zilte ruigte
Zilte pioniersvegetatie

Nat/Zoet

Strooiselruigte
Pioniers van droogvallend slib
Riet- en verlandingsvegetatie

Droog

Brandnetelruigte
Ruderale ruigte

Maaien

Begrazen

Zonder afvoer

Verruigd grasland

Met afvoer

Verarmd Glanshavergrasland

Inzaaien

Soortenrijker Glanshavergrasland

Intensief

Beemdgras/raaigrasweide

Extensief

Vorm van kamgrasland

Bebossen Zonder struiklaag structuurarm bos
Met struiklaag

structuurrijk bos
doornstruwelen
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11.3.1. SPONTANE ONTWIKKELING
Doel
•

Ecologische verbinding.

Streefbeelden
•
•
•
•
•

Zilte ruigtes;
Natte strooiselruigtes;
Riet- en moerasvegetaties;
Pioniersgemeenschappen van droogvallend slib;
Voedselrijke zomen.

Aandachtspunten bij aanleg
•

Voor drogere ruigtes (zomen):
o
o
o

•

Niet aanleggen aan de randen van het dijktalud; best begrenzen door zones
onder maaibeheer aan de kant van het talud (wegens erosiegevoeligheid);
Te voorzien in combinatie met bebossing/struwelen;
Eventueel inzaaien met beperkt aantal grote ruigtekruiden om dominantie van
brandnetel te breken (bv. fluitekruid, bereklauw, wilde peen).

Voor natte/zilte ruigtes en moerasvegetatie:
o
o
o
o

Gebruik preferentieel slecht ontwaterd slib;
Creëer topografische depressies in het terrein;
Zorg indien mogelijk voor bodemverdichting in de depressies;
Afwatering van het terrein gebeurt van over een zo groot mogelijk oppervlak
naar de depressies toe.

Beheer
•

Geen of zeer extensief maaibeheer (1 keer om de vijf jaar) van de droge ruigtes.

Opmerkingen
De vegetatietypes van zilte, natte en drassige standplaatsen zijn op termijn niet houdbaar op
een dijk, maar vormen wel zeer waardevolle en na te streven stadia in de successie.

11.3.2. HOOILANDEN
Doel
•

Ecologische verbinding/biomassaproductie.
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Streefbeelden
•

Bloemrijke vormen van het glanshavergrasland.

Aandachtspunten bij aanleg
•
•
•

Gemakkelijk toegankelijk voor maaibeheer;
Goed genivelleerd om maaischade te minimaliseren;
Inzaaien met mengsel van grassen en kruiden (zie 11.2.5).

Beheer
•

Intensief maaibeheer: 2 keer per jaar (rond 15 juni en 15 september) met afvoer van
maaisel. Afvoer is absoluut noodzakelijk. Het is nog beter niet te maaien dan het
maaisel te laten liggen. Het afvoeren gebeurt maximaal twee weken na het maaien.

Opmerkingen
•

Wat avifauna betreft zijn de hooilanden op zich minder belangrijk dan ruigtes of
beboste stukken. Slechts een beperkt aantal soorten zullen hier foerageren of
broeden (graspieper, patrijs, fazant, torenvalk). In combinatie met struweel en
aangrenzend bos wordt het belang echter veel groter. Veel soorten (bv
lijsterachtigen) worden aangetrokken door de combinatie bos/struweel als
broedplaats en grasland als foerageerplaats.

•

In hoeverre het maaisel als hooi kan gebruikt worden hangt af van de toxiciteit. Als
grassen het hoofdbestanddeel vormen bleken er te Magershoek geen risico’s te zijn.
De biomassaproductie is hoog en benadert die van energieplantages.

11.3.3. GRAASWEIDEN
Doel
•

Ecologische verbinding/biomassaproductie.

Streefbeeld
•
•

Kamgrasland;
Gemengde hagen of doornhagen.

Aandachtspunten bij aanleg
•
•

Inzaaien met een selectie van grassen (zie 11.2.5) en maaien vooraleer met
begrazing te starten om ecotoxicologische risico’s te beperken;
Afbakening van percelen door aanleg van gemengde of doornhagen kan de
ecologische waarde en attractiviteit sterk doen toenemen (zie 11.2.4).
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Beheer
•
•

Extensieve beweiding met schapen (bezettingsgraad uit te testen) of stootbeweiding
(percelen op korte tijd laten afgrazen en dan minimum 8 weken laten herstellen);
Omweiden waarbij afwisselend gegraasd wordt op graslanden op vervuilde en nietvervuilde terreinen is aan te raden, vooral bij jonge dieren.

11.3.4. BEPLANTEN
Doel
•

Bufferfunctie/biomassaproductie/ecologische verbinding.

Streefbeelden
•
•

Essen-esdoornbos;
(Doorn-)struwelen.

Aandachtspunten bij aanleg
Soortenkeuze
•

•

Hoofdboomsoorten:
−

Geschikte soorten: Gewone es (Fraxinus excelsior) en Esdoorn (Acer
pseudoplatanus) wegens snelle groei en geen opname van metalen in de
bladeren.

−

Ongeschikte soorten: alle populieren- en wilgensoorten (inclusief abeel). Ze
nemen Cd en Zn op in hun bladeren en kunnen een risico vormen voor het
ecosysteem.

−

Om de kans op grote uitval, bijvoorbeeld door ziektes, te verminderen is het
aangewezen om voor 2 hoofdboomsoorten te kiezen in plaats van 1. Es en
esdoorn kunnen in grote blokken aangeplant worden of in intense menging.

Nevenboomsoorten:
−

•

Zomereik (Quercus robur) is een geschikte boomsoort die trager groeit, maar
langer zal overleven dan es en esdoorn. Deze soort wordt in enkele blokken van
minimaal 15x15m aangeplant tussen de essen en esdoorns, liefst aan de rand.

Struiksoorten:
−

Geschikte soorten: Sleedoorn (Prunus spinosa), Liguster (Ligustrum vulgare),
Vlier (Sambucus nigra) en Gelderse roos (Viburnum opulus).

−

Minder geschikt: Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) (slechte groei).

Plantafstand/planttijdstip
•

Als plantafstand voor de bomen wordt op deze terreinen gekozen voor 1 x 1 m.
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•

Voor de struiken wordt een plantafstand van 2 x 2 m gekozen indien toegepast als
struweel.

•

Struiken kunnen ook in haagvorm aangeplant worden als perceelsgrens van
begrazingsblokken. Dan bedraagt de plantafstand maximaal 1 m.

•

Struiken worden in groepen of rijen van 1 soort aangeplant, eventueel sporadisch
afgewisseld met kleinere groepjes andere soorten of afgewisseld met individuele
mengingen.

•

Struiken worden bij voorkeur aan de rand van beboste delen aangeplant.

•

Doornstruwelen komen bij voorkeur op zuidhellingen.

•

Aanplanten gebeurt bij voorkeur in het najaar of vroege voorjaar (november tot eind
maart).

Bodemstructuur
De bodemstructuur is zeer belangrijk voor het al dan niet succesvol zijn van de aanplant!
Op de volgende dingen moet goed gelet worden:
•

Compactie door bv zware machines dient ten allen prijze vermeden te worden.

•

Diepspitten voor het planten is aangewezen om de ontzilting te versnellen en de
kruimelstructuur te verbeteren. Als alternatief kan een aantal jaar gewacht worden
met beplanten tot de spontane vegetatie de bodemstructuur verbeterd heeft.

•

Het baggerslib is best zo goed mogelijk uitgerijpt om de plantschok zo klein en zo
kort mogelijk te houden.

Beheer
•

De aanbevelingen voor aanplant zijn dermate opgesteld dat voor de aanplantingen van
bomen zo weinig mogelijk beheer nodig is. Indien nodig kan het bestand na 15 jaar
gedund worden. Het is ook mogelijk om niet te dunnen. Door onderlinge concurrentie
zal er natuurlijke dunning optreden.

•

De kosten van het onkruidbeheer (boomplaten of maaien) bij de jonge aanplant wogen
niet op tegen de baten.

•

Hakhoutbeheer bij biomassaproductie (cyclisch afzetten tot op de grond). Zowel es,
esdoorn als eik zijn geschikte hakhoutsoorten.

Bemerkingen
De waarde van een beplanting als ecologische verbinding wordt in grote mate bepaald door
de structuurdiversiteit (gelaagdheid door verschillende ouderdom van de bomen,
verschillende soorten en/of een goed ontwikkelde struiklaag). Hoe meer structuur in het bos,
hoe meer kansen voor insecten, broedvogels en kruiden in de ondergroei. Om snel
structuurdiversiteit te verkrijgen in een jonge aanplant kan een deel als hakhout beheerd
worden. Daarbij wordt een deel van de aanplant in een meerjarencyclus tot de grond
afgezet. Het is een beheersintensieve, maar waardevolle maatregel.
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11.3.5. INZAAIEN
Basisprincipes
•

Gebruik weinig productieve grassoorten en beperk het aantal soorten. Zo kunnen
streekeigen soorten zich ook spontaan vestigen. Het creëert een goede
uitgangssituatie voor een biologisch waardevolle en soortenrijke vegetatie.

•

Kruidenmengsels zijn duur en moeten dan ook zeer gericht gebruikt worden in zones
waarvan 100% kan gegarandeerd worden dat ze optimaal beheerd zullen worden (2
keer maaien met afvoer van het maaisel).

•

De soortensamenstelling moet aangepast zijn aan het substraat.

•

Het mengsel moet zuiver zijn (dwz geen andere dan de gevraagde soorten) om
floravervalsing tegen te gaan.

•

Gebruik genetisch aangepast materiaal (lokale variëteiten en ondersoorten).

Zaaimengsels
Concreet zijn de volgende mengsels geschikt voor brakke baggerdijken:
•

Zones te ontwikkelen als ruigte (geen maaibeheer):
o

50% Rietzwenkgras (Festuca arundinacea);

o

50% Kropaar (Dactylis glomerata).
Dit zijn twee pollenvormende soorten, die een goed uitgangsmilieu scheppen
voor een ruige vegetatie met veel insecten. Rietzwenkgras werd niet uitgetest
te Magershoek, maar gedijt normaal goed op voedselrijke kleibodems.
Kropaar vestigde zich spontaan en breidde snel uit te Magershoek. Het is dus
zeker een geschikte soort. Eventueel aan te vullen met Fluitekruid (Anthriscus
sylvestris) voor het bloeiaspect. Ruigtes kunnen natuurlijk ook zonder inzaaien
ontwikkelen maar dan verhoogt de kans op vestiging van akkerdistel.

•

Zones te ontwikkelen als grasland (maai- of graasbeheer):
o

20% Rood zwenkgras (Festuca rubra ssp commutata);

o

20% Beemdlangbloem (F. pratensis);

o

20% Glanshaver (Arrhenatherum elatius);

o

20% Stomp kweldergras (Puccinellia distans);

o

Aan te vullen met 20% Fioringras (Agrostis stolonifera) voor hooilanden of
20% Kamgras (Cynosurus cristatus) voor graasweiden.
Voor het bloeiaspect kunnen eventueel volgende kruiden in lage
hoeveelheden toegevoegd worden: Margriet (Leucanthemum vulgare),
Fluitekruid (Anthriscus sylvestris), Wilde peen (Daucus carota), Knoopkruid
(Centaurea jacea), Wilde cichorei (Cichorium intybus), Smalle weegbree
(Plantago lanceolata). Bij hoge initiële zoutgehaltes kan ook geopteerd
worden voor inzaaien met 100% stomp kweldergras (Puccinellia distans).
Deze soort zal geleidelijk vervangen worden door andere soorten tijdens het
ontziltingsproces.
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Zaaidichtheid en tijdstip van inzaaien
•

Opteer voor lage inzaaidichtheid, zodat er ruimte blijft voor kieming en vestiging van
andere soorten. Een inzaaidichtheid van 20 tot 25 kg/ha is ruim voldoende.

•

Het zaaien gebeurt best in het vroege voorjaar (tot begin mei) of het najaar (vanaf
eind augustus). In de tussenliggende periode is de concurrentie met spontane
vegetatie veel te groot. Vermijd zaaien tijdens lange droogteperiodes.

11.3.6. RANDINRICHTING
Streefbeeld
•

Schrale graslanden op zandige ringdijken en bij zandige afdeklaag;

•

Vegetatierijke poelen/rietkraag langs ringgracht.

Aandachtspunten bij aanleg
•

•

Schraalgraslanden:
o

tegen erosie inzaaien met mengsel van 25% gewoon struisgras (Agrostis
capillaris), 25% rood zwenkgras (Festuca rubra ssp commutata), 25% fijn
schapegras (Festuca ovina ssp tenuifolia) en 25% reukgras (Anthoxanthum
odoratum) (zie ook algemene richtlijnen inzaaien);

o

ontwikkelen aan de kant van de dominante windrichting (om strooiselaanvoer
van op de dijk te beperken);

o

aanleggen ter hoogte van zones op de dijk waar ook een maai- of
graasbeheer wordt gevoerd, niet waar beplantingen voorzien worden (ook om
strooiselaanvoer te beperken);

o

bij voorkeur op de zuid- of zuidwest-hellingen gelegen.

Ringgracht:
o

Eventueel aanplanting van de oevers met riet via wortelstokken. Dit zorgt snel
voor een dichte vegetatie. Spontaan vestigt riet zich ook maar het zal veel
langer duren. Riet accumuleert geen metalen.

o

Wilgenmatten (Salimat) groeien ook goed maar zijn minder aan te raden
omwille van metaalaccumulatie, zeker als er veel afspoeling van
bodemmateriaal van op de heuvel verwacht wordt.

o

Gebruik zoveel mogelijk geleidelijke oplopende oevertaluds (1:5 tot 1:10).

o

Diepste punt moet onder laagste grondwaterstand liggen zodat poelen en
deel van de gracht permanent waterhoudend zijn.

Beheer
•

Extensief maaibeheer op schraalgraslanden, bijvoorbeeld 1 keer om de drie jaar met
afvoer van maaisel.
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Ringgrachten en poelen vergen weinig of geen onderhoud. Sporadisch uitdiepen bij
te sterke verlanding.

11.4. Concrete voorbeelden
Hieronder worden drie verschillende voorbeelden uitgewerkt voor de inrichting van een
landschapsdijk met de respectievelijke beheerskosten die dit met zich meebrengt. Het eerste
voorbeeld toont een geïntegreerd beplantingsplan voor een dijk die bijvoorbeeld als visuele
of stofbuffer kan gebruikt worden. In het tweede voorbeeld is de inrichting toegespitst op het
creëren van een zo divers mogelijk ecologisch systeem. In het laatste voorbeeld wordt een
behaagd cultuurlandschap naar voren geschoven waar schapenbegrazing de hoofdfunctie is.
De inrichtings- en onderhoudskosten zijn berekend met het rekenblad van bijlage 2 over een
periode van 15 jaar.
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11.4.1. BEBOSTE DIJK MET BUFFERING ALS HOOFDFUNCTIE

Natuurtype
Essen/esdoornbos met gemengde struiklaag als ondergroei
Dimensies
100*50 meter
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Kostprijs na 15 jaar
Inrichting: 8800 euro/ha
Onderhoud: 2000 euro/ha
Bemerkingen bij ontwerp
• Centrale depressie dient als opvang van overtollig neerslagwater en uitgespoelde zouten
• Twee hoofdboomsoorten es en esdoorn om eventuele uitval door ziekte van een soort op
te vangen
• Es en esdoorn zijn geschikt omdat ze geen metalen in omloop brengen
• Een paar kleine blokken eik worden toegevoegd als nevensoort. Dit is een duurzamere
soort die in de successie es en esdoorn opvolgt
• Het dichte plantverband (1x1m) zal zorgen voor snelle ingroening en snelle
buffercapaciteit
• Gemengde struikrand zorgt voor geleidelijke overgang naar de omgeving, dichte
onderlaag die de buffercapaciteit verhoogt en een ecologische meerwaarde door grotere
structuurrijkdom van het bos

11.4.2. DIJK MET ECOLOGISCHE VERBINDING ALS HOOFDFUNCTIE

Hooiland

Ruigte

Struweel

Schraalgrasland

N

depressie

Bos
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Natuurtypes
• essen-eikenbos met mantelzoomvegetatie
• bloemrijk ruig hooiland
• glanshaverhooiland
• schraalgrasland
Dimensies
500 x 100 m als volgt ingericht: 3 ha bos/struweel, 1.5 ha hooiland, 0.5 ha ruigte
Kostprijs na 15 jaar
Inrichting: 5505 euro/ha
Onderhoud: 9077 euro/ha
Er werd van uitgegaan dat het hooiland is ingezaaid met een grassen/kruidenmengsel
(30kg/ha), dat het maaisel moet gestort worden, dat er 2 keer per jaar gemaaid wordt en dat
de ruigte niet werd ingezaaid.
Bemerkingen bij ontwerp
•

Centrale depressie dient als opvang van overtollig neerslagwater en uitgespoelde zouten.

•

Bos en struweel grenzen niet aan de schraalgraslanden op de ringdijk; de
schraalgraslanden liggen op de zuidwesthelling.

•

Er wordt gezorgd voor een brede mantel zoom vegetatie met bos, een brede struweel- en
ruigtegordel aan de zuidwest-kant.

•

De ruigte is erosiegevoelig en grenst niet aan de rand van de dijk. Ze is omzoomd door
een erosiebestendiger hooiland.

•

Door verschillende beheersvormen toe te passen wordt een grote variatie aan biotopen
gerealiseerd.

11.4.3. DIJK MET BEGRAZINGSFUNCTIE

schapenweide

hooiweide
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Natuurtypes
• Kamgrasweide
• Glanshavergrasland
• Gemengde hagen
Dimensies
500x100m als volgt ingericht: 3 ha weiland en 2 ha hooiland, omzoomd met hagen rond de
percelen en op de ringdijk.
Kostprijs na 15 jaar
Inrichting: 2268 euro/ha
Onderhoud: 11950 euro/ha
Wei- en hooiland zijn eerst ingezaaid met een grasmengsel zonder kruiden. Het hooi kan
gerecupereerd worden als wintervoedsel voor de schapen en moet niet gestort worden. De
bulkkwaliteit van het hooi te Magershoek was goed en er is dus geen reden om het niet te
gebruiken. Controle van de kwaliteit van het maaisel is voor nieuwe dijken wel aan te raden.
Bij gebruik van het hooi daalt de onderhoudskost tot 3600 euro per jaar. De totale kost na 15
jaar bedraagt dan nog 67150 euro, wat vergelijkbaar is met de kostprijs van het eerste
scenario. Eventuele inkomsten van schapenbegrazing worden niet in rekening gebracht.
Bemerkingen bij ontwerp
•

3 percelen van 1 ha worden ingericht voor stootbeweiding met schapen (1000 lopende
meter afrastering). De percelen worden ingezaaid met een grasmengsel. Er wordt telkens
één perceel in een korte periode afgegraasd terwijl de andere percelen kunnen
herstellen.

•

1 perceel van 2 ha grasland ingezaaid met mengsel van Italiaans raaigras en Glanshaver
dat tweemaal per jaar gehooid wordt.

•

De percelen zijn omzoomd met gemengde hagen van sleedoorn, liguster en Gelderse
roos. Als we rekenen dat de hagen ongeveer 2 meter breed zijn betekent dat een
beplante oppervlakte van afgerond 2500m² . De hagen mogen uitgroeien dus er wordt
geen extra onderhoudskost voor aangerekend.

Ter vergelijking plaatsen we het kostenplaatje van de drie inrichtingsvoorstellen na 15 jaar
voor een landschapsdijk van 5 ha nog eens naast elkaar (zie tekst voor verdere
specificaties):
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Voorbeeld 1
(Bos)

Voorbeeld 2
(Ecologische
infrastructuur)

Voorbeeld 3
(Schapenbegrazing)

Inrichting

44000

27525

11340

Onderhoud

10000

45386

59750

Totaal

54000

72911

71090

Hieruit blijkt dat de inrichtingskosten voor bos veruit het hoogst liggen, maar dat bebossing
op termijn toch de goedkoopste maatregel is. Wanneer er gewerkt wordt met hooi- en
weilanden lopen de onderhoudskosten na verloop van tijd op, vooral als het maaisel moet
gestort worden. Met eventuele inkomsten wordt hier geen rekening gehouden.
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BIJLAGEN
Om het rapport overzichtelijk te houden worden slechts de meest relevante bijlagen op papier
ter beschikking gesteld. De rest van de bijlagen worden op CD aan het rapport toegevoegd.
Hieronder wordt de inhoud van de verschillende bijlagen kort toegelicht. Bijlagen 1, 3, 4 en 5
worden op papier aan het rapport toegevoegd.

Bijlage 1. Onderzoeksproject Landschapsdijken: literatuurstudie
Als voorbereiding op dit project werd door het laboratorium voor Bosbouw (Universiteit Gent)
een literatuurstudie die de kennis over bebossingsmogelijkheden van landschapsdijken anno
2000 beschrijft. De studie gaat ondermeer in op de bestaande kennis omtrent randvoorwaardes
voor bebossing, soortenkeuze, de polluenten en de hiermee gepaard gaande risico’s en de
ontwikkeling van bosecosystemen.

Bijlage 2. Rekenblad voor de kostenbepaling van verschillende beheersscenario’s
Een belangrijke factor bij het bepalen van het gewenste beheer is vanzelfsprekend de kostprijs.
Om snel een idee te krijgen van de totale kostprijs van een gepland project werd een rekenblad
opgesteld dat kan aangepast worden op drie niveau’s: (1) de basisprijs van de verschillende
inrichtings- en beheersingrepen (bijvoorbeeld om verschillende offertes te vergelijken), (2) de
oppervlakte waarop de verschillende beheersvormen worden uitgevoerd en (3) de termijn
waarover dit gebeurt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen aanleg-, inrichtings- en
beheerskosten.

Bijlage 3. Posters en presentaties in het kader van het onderzoek
Tijdens het project werd het onderzoek op een aantal symposia en werkgroepen voorgesteld.
Volgende posters en presentaties zijn in deze bijlage toegevoegd:
Posters:
•

Beneficial use of brackish dredged material: from burden to benefit?
Ecologisch onderzoek in het Scheldebekken, workshop ICBS, 29-30/03/2001, Paleis der Academiën Brussel.

•

Vegetation development on a brackish sludge mound: a case study at the port of Antwerp
Ecological structures and functions in the Scheldt estuary: from past to future, ECSA Local Meeting, 710/10/2002, Antwerp.

•

Boomgroei beïnvloedt de compartimentering van metalen op een 30 jaar oud baggerstort
Zware metalen in het leefmilieu: nieuwe inzichten, nieuwe wetten? Studiedag KULeuven, VMM en OVAM,
23/09/2005, Leuven.
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Presentaties:
•

Strategisch Plan Rechteroever, plenaire werkgroep, 13/11/2003, Antwerpen.

•

NECOV wintersymposium, Ecotechniek en Natuurbouw, 14-15/01/2004, Gent.

•

Strategisch Plan Rechteroever, 29/09/2005, Antwerpen.

Bijlage 4. Publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften
•

Mertens, J., Vervaeke, P., De Schrijver, A. & Luyssaert, S. 2004. Metal uptake by young
trees from dredged brackish sediment: limitations and possibilities for phytoextraction and
phytostabilisation. Science of the Total Environment, 326, 209-215.

•

Piesschaert, F., Mertens, J., Huybrechts, W. & P. De Rache. 2005. Early vegetation
succession and management options on a brackish sediment dike. Ecological Engineering,
25, 349-364.

•

Mertens, J., Piesschaert, F., Luyssaert, S., De Schrijver, A., Tack, F.M.G., Verheyen, K.
Redistribution of Cd and Zn in the upper soil layer after 10 year of poplar growth on dredged
sediment. Journal of Environmental Monitoring. Submitted.

•

Mertens, J., Vannevel, L., Oosterbaan, A., De Schrijver, A., Piesschaert, F., Tack, F.M.G.,
Verheyen, K. Effect of tree species on the redistribution of metals in the soil of a 30 year old
afforested site for dredged sediment. In voorbereiding

Bijlage 5. Opmerkingen van de Wetenschappelijke klankbordgroep
Op 21/10/2004 werden de tussentijdse resultaten voorgesteld op een wetenschappelijke
klankbordgroep met vertegenwoordigers van VMM, VITO, OVAM, PIH, IBW, Universiteit Gent
(Labo Bosbouw, Labo voor Analytische Chemie en Toegepaste Ecochemie) en het
Gemeentelijk Havenbedrijf (baggerdienst en milieudienst) met de bedoeling om de
wetenschappelijke basis van de resultaten te evalueren en bij te sturen waar nodig. Het verslag
van deze bijeenkomst en de opmerkingen van de klankbordleden worden in deze bijlage
weergegeven.

Bijlage 6. Thesis “Invloed van de boomsoort op de compartimentering van zware metalen
op beboste baggerstortterreinen”
In het academiejaar 2003-2004 werd door Lotte Van Nevel een afstudeerwerk gemaakt tot het
behalen van de graad van Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer. Dit onderzoek gebeurde
binnen het kader van het project Bufferdijken en de data werden mee verwerkt in hoofdstuk 8.4
“Pools en fluxen van zware metalen op langere termijn”. De volledige tekst van dit afstudeerwerk
wordt in deze bijlage weergegeven.
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Bijlage 7. Ecotoxicologisch onderzoek: gebruik van onderhoudsbaggerspecie voor de
aanleg van ecologische dijken
Dit is het rapport dat aan de basis ligt van de Vlier-Humaan modellering in hoofdstuk 9. Het
bevat alle input-sheets met de verschillende parameterwaardes die gebruikt werden voor de
modellering van de verschillende scenario’s en alle output-files (gedetailleerde rapportering van
de risico-indexen voor alle parameters en de resultaten van de gevoeligheidsanalyses).

Bijlage 8. pH-stat uitloogtesten op recent gebaggerde sedimenten van de Antwerpse
haven
In het kader van het ecotoxicologisch onderzoek (zie hoofdstuk 9 en bijlage 7) werd aan het
Labo voor fysico-chemische geologie (K.U.Leuven) onderzoek uitgevoerd naar de
uitloogbaarheid van zware metalen. De basisresultaten van dit onderzoek worden in deze
bijlage gegeven.

Bijlage 9. Bodemanalyses
Deze bijlage bevat de ruwe gegevens van de verschillende bodemstaalnames die tijdens het
project werden uitgevoerd.

Bijlage 10. Grondwatergegevens
Deze bijlage bevat de ruwe gegevens van de tweewekelijkse peilmetingen en van de
verschillende grondwaterstaalnames die tijdens het project werden uitgevoerd. Daarnaast wordt
ook de evolutie van de verschillende chemische parameters in de tijd voor elke piëzometer
grafisch weergegeven.

Bijlage 11. Vegetatieopnames
Deze bijlage bevat de ruwe gegevens van de verschillende vegetatie-opnames die voor de
ordinaties in hoofdstuk 6 gebruikt worden en de resultaten van de Associa-analyse, waarmee
vegetatietypes aan opnames gekoppeld worden.

Bijlage 12. Bladanalyses
Deze bijlage bevat de ruwe gegevens van de verschillende bladstaalnames (bomen en
kruidachtige vegetatie) die tijdens het project werden uitgevoerd.

Wetenschappelijk onderzoek
in opdracht van:

Jan Mertens
Laboratory of Forestry

Frederic Piesschaert
Institute of Nature Conservation

