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Bebossingsplan voor de baggergrondAKN3 in Nevele

Vanuit de afdeling Bovenschelde van de Administtatie Waterwegen en Zeewezen kwam de vraag
om een bebossingsplan op te stellen voor een baggergrond (code AKN3: Afleidingskanaal Leie
N evele 3) gelegen op de linker-oever van het Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal) op
het grondgebied van Nevele. Het centrum van het gebied heeft als Lambert72 coördinaten: X :
92.295 en Y: 190.925 m en situeert zich op de topokaart zoals weergeven op kaart 1. Het depot
ligt ten noorden van depot AKM2, dat bebost werd in de periode 1990-1992. De grens tussen
beide depots wordt gevormd door een beek.
Op het baggerdepot met een totale oppelvlakte van 7 ha is in de periode 1990-1995 ongeveer
285.000 m 3 specie geborgen. De vooropgestelde eindhoogte van het depot is 10 m TAW. Na
opspuiting heeft het terrein braak gelegen met ontwikkeling van een spontane kruidenvegetatie.
Na zekere uittijping en consolidatie is het terrein voor een groot deel (tijdelijk) ingenomen door
een landbouwer voor gebruik als grasland. Hierbij werd het terrein extta aangerijkt met drijfmest
~aatste waarneming 26.05.99).
Op de baggergrond AKM2 werden reeds heel wat bodemstalen en bladstalen verzameld in het
kader van de inventarisatie 'Baggergronden in Vlaanderen'. Bij het opstellen van dit
bebossingsplan werd er rekening gehouden met 2 belangrijke factoren, nl. enerzijds de fysische
bodemtoestand (textuur, verdeling van het water over het terrein) en anderzijds de
bodemverontreiniging.

1. Boomsool'tenkeuze in functie van de bodemvel'ontreini in

1.1. bodemverontreiniging op de baggergronden AKM2 (Meigem)
en AKN3 (Nevele)

In 1995 werd het Decreet betteffende de bodemsanering (BSD) goedgekeurd. Via dit decreet
werd het mogelijk bodemverontreiniging op een systematische manier aan te pakken. Er werden
voor een groot aantal organische en anorganische stoffen achtergrondswaarden (AW) en
bodemsaneringsnormen (BSN) voor de bodem vastgelegd. Er werd hierbij rekening gehouden
met de bodemeigenschappen (kleifractie en gehalte OS) en met de bestemming van het terrein
(bestemmingstype).
Er werd een standaardbodem gedefinieerd, gebaseerd op de eigenschappen van een groot aantal
landbodems. Deze standaardbodem heeft een gehalte OS van 2% en een kleigehalte van 10%.
De AW en BSN voor de standaardbodem worden omgerekend naar de eigenschappen van de
onderzochte bodem.

De gehalten aan zware metalen gemeten op de baggergrond AKN3 worden geëvalueerd via het
normeringsstelsel van het BSD. Het evalueren a.d.h.v. de verschillende BSN heeft als voordeel
dat er een klassificatie van de gemeten gehalten kan opgemaakt worden die per element rekening
houdt met een beperkt aantal bodemeigenschappen, waardoor de metingen niet arbittair in
klassen ingedeeld worden. De AW en BSN hebben een onderbouwde wetenschappelijke
achtergrond. Voor ellce bestemming volgens de vigerende plannen van aanleg werden normen
opgesteld. Deze bestemmingen werden gegroepeerd in 5 bestemmingstypes.

Toch zijn er aantal opmerkingen. Zoals vermeld werd er alleen een normetingsstelsel voor
landbodems opgesteld. De bodemeigenschappen van baggergronden vertonen zeer specifieke
kenmerken, waardoor het interessant kan zijn de mogelijkheden van een aangepast
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kaart 1: situering van AKN3 en AKM2



normeringsstelsel voor deze gronden te onderzoeken. Anderzijds zijn baggergronden per
definitie landbodems waarop materiaal van onderwaterbodems aangebracht werd.

Bij elk van de 34 bodemstalen van het terrein AKN3 werden er 6 Zware metalen (Cr, Zn, Cd, Pb, ,
Cu en Ni) gemeten. Bij de evaluatie van de zware metaalgehalten in de baggergronden wordt er
echter gewerkt per monsternamepunt. Op de 16 bemonsterde punten werden er bij de boring
meerdere lagen onderscheiden. Deze lagen werden apart bemonsterd en geanalyseerd. Per punt
wordt voor elk element het bodemstaal geselecteerd met de hoogste verontreinigingsklasse
volgens het BSD.

De monsternamepunten van de terreinen AKM2 en AKN3 werden samen met de klassificatie
volgens het BSD weergegeven op kaart 2. Bij elk monsternamepunt wordt een cirkeldiagram
gegeven met daarin voor de 6 elementen een ldeurcode die de ldasse van verontreiniging
weergeeft.

In tabel 1 wordt er voor elk gemeten zwaar metaal aangegeven wat de 2 uiterste waarden van de
klasse zijn. Bij Cd, Zn, Pb en Ni wordt de ondergrens bepaald door een bodem met 1% ldei en
1% OS, en de bovengrens door een bodem met 50 % ldei en 20% OS. Bij Cr en Cu wordt de
ondergrens van elke klasse bepaald door een bodem met 1% klei, de bovengrens door een bodem
met 50 % klei.

Tabel1. Uiterste waarden van de klassen van het normeringsstelsel van het BSD voor 6
zware metalen

AW VC1&2 BSN 1&2 BSN3 BSN 4 BSN 5

Cd 0.5 - 2.9 1 - 5.8 1.2-7.2 3.6 - 21.8 9 - 54.4 18 -108.8
Cr 32 - 61 89 - 171 111-214 256 - 495 427 - 824 683 -1319
Zn 50 -148 385 - 1145 481 - 1432 802 - 2386 802 - 2386 2405 - 7159
Pb 35 - 93 140-370 175 - 463 614-1621 1315 - 3473 2192 - 5788
Cu 14 - 29 134 - 273 168 - 341 336 - 682 420 - 853 673 -1365
Ni 7 - 22 61 -198 77 - 247 361-1162 423 - 1360 538 - 1731

In figuur 1 tot 3 wordt de verdeling van de ldassen van de bodemmonsters over de Idassen van
het BSD voor resp. het terrein AKN3 (34 monsters), het terrein AKM2 (127 monsters) en de
bemonsterde terreinen langs de Bovenschelde (217 monsters). Globaal kan er dus gesteld
worden dat de verontreinigingsgraad van het terrein AKN3 lager is dan de verontreinigingsgraad
van het naburige terrein AKM2. Vooral de Cr- en Zn-gehalten worden minder verontreinigend
ingeschat door het normeringsstelsel van het BSD. Opmerkelijk is de afwezigheid van Pb
verontreiniging op AKN3. In vergelijking met de bodemstalen afkomstig van de baggergronden
langs de Bovenschelde is de verontreinigingsgraad aanzienlijk lager voor Cd, Cr, Zn en Pb.
Op de baggergrond AI<:N3 zijn er alleen verhoogde concentraties aan Cd en Zn en in mindere
mate aan Cr gemeten. We zullen bij de boomsoorten keuze alleen met die 3 zware metalen
rekening houden.

1.2. Vergelijkende blokkenproef op het terrein AKM2

Begin september '98 werd er op de baggergrond AKM2 een groot aantal bladstalen genomen van
de verschillende aangeplante boomsoorten. De aanplantingen werden eind '92 uitgevoerd, en de
boomsoorten werden in Heine blokjes aangeplant. Hierdoor is het mogelijk binnen elke blok een
mengmonster van een bepaalde boomsoort te nemen. Binnen ell< blok werd er ook 1 boring tot
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kaart 2: Verontreinigingsgraad vanAKM2 enAKN3
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op 2 m diepte uitgevoerd. Het aangetroffen profiel werd onderverdeeld in een aantal relevante
lagen (afdeklagen, geoxideerde en gereduceerde sliblagen en oorspronkelijke lagen).
Het is nu mogelijk om voor de bemonsterde soorten een vergelijking te maken voor wat betreft
de opname en verspreiding van Zware metalen via de bladeren. Er werden in totaal 49 bladstalen
genomen van de verscbillende boomsoorten. De resultaten in figuur 4 en 5 tonen aan dat alleen
bij populier sterk verhoogde concentraties aan Cd en Zn vastgesteld worden. De resultaten van
Populier wordt verder onder 1.3. besproken. Voor Cr is de gevonden spreiding van de
bladgehalten eerder groot.

1.3. Resultaten van de bladstalen van alle bemonsterde baggergronden

Beoordelen van de toxiciteit voor planten aan de hand van literatuurgegevens is zeer moeilijk. De
gevonden waarden vertonen een Zeer sterke spreiding en zijn sterk soort-of kloonafhankelijk.
Bovendien speelt ook het soort bodem-matrix of het soort substraat een grote rol. Daarom
wordt er bij de interpretatie vooral aandacht besteed aan het verzamelen van voldoende blanco
bladstalen.
Bij de beoordeling van de bodemgegevens wordt er steeds rekening gehouden met de gemeten
gehalten in de sterkst verontreinigde laag binnen het aangetroffen profiel (tot op 2 meter diepte).
Uit de vergelijkende blokkenproef werd er vastgesteld dat de soorten Es, Eik en Gewone
esdoorn zeker in aanmerking komen voor aanplantingen op verontreinigde gronden. Ook de
bladstalen afkomstig van andere baggergronden langs de Leie en de Bovenschelde kunnen bier
meer informatie over verschaffen.
De soorten die in dit bebossingsplan vermeld worden, zijn soorten waarvan er aangenomen
wordt (op basis van analyseresultaten of vroeger onderzoek) dat ze niet of in beperkte mate de
zware metalen uit de bodem opnemen en via de bladeren verspreiden. Er wordt bewust
voorgesteld om geen wilgensoorten of populieren aan te planten, omdat bij deze soorten wel
afwijkende gehalten aan Cd, Zn en in mindere mate Cr vastgesteld werden op sterk
verontreinigde terreinen CVandecasteele et al., in voorbereiding).
Voor Populier bv. kon er op basis van 203 bladstalen afkomstig van een niet verontreinigde, rijke
alluviale bodem duidelijke blanco-bladgehalten voor Zware metalen bepaald worden. Een
opvallend resultaat was dat de 'blanco-spreiding' voor die metalen in de bladeren ook behoorlijk
groot is. Voat Cd lagen de gemeten waarden tussen de detectielimiet en 7 mg/kg DS blad, voor
Cr tussen de detectielimiet en 130 mg/kg DS blad, voor Zn tussen de detectielimiet en 350
mg/kg DS blad. Er moet dus zeer voorzichtig omgesprongen worden met blanco-metingen. Op
verontreinigde baggergronden werden er bij populier bladconcentraties gemeten tot 20 mg Cd
/kg DS blad, en tot 1300 mg Zn/kg DS blad. Niettegenstaande de grote spreiding aan gemeten
blanco-gehalten, kan er toch duidelijk gesteld worden dat dit afwijkende bladconcentraties zijn.
Daarom is het aangewezen populier niet (meer) aan te planten op verontreinigde baggergronden.
Volgende boomsoorten worden in het bebossingsplan voor het terrein in N evele voorgesteld:
Es, Gewone esdoorn, Winterlinde, Zomereik, Boskers, en Zwarte els. Er wordt dus enkel met
inheemse boomsoorten gewerkt. Voor de gekozen boomsoorten kunnen er, afhankelijk van de
hoeveelheid bladstalen die voorhanden zijn, er een aantal besluiten getrokken worden.

Es

14 van de 21 bladstalen van Es zijn afkomstig van het terrein AKM2. De overige 7 bladstalen
werden op 6 andere baggergronden genomen.
Bij de bladstalen afkomstig van baggergronden met Cd-gehalte in de bodem tussen 0 en 30
mg/kg droge bodem lagen alle gemeten gehalten onder de detectielimiet. Er werden dus geen
toenemende bladgehalten gemeten in functie van hoger bodemgehalten aan Cd. Om deze
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stelling te bevestigen zijn er meer bladstalen nodig afkomstig van zowel Cd-arme gronden als
sterk met Cd aangrijkte baggergronden (> 20 mg Cd/kg droge bodem).
Uit de Zn-gehalten kan er geen duidelijk patroon afgeleid worden (Fig. 7.). Algemeen zijn de
gemeten bladconcentraties laag in vergelijking met de gemeten bodemconcentraties. Als er
effectief Zn-indifferentie bij Es zou zijn, wat op basis van het beperkt aantal bladstalen nog niet
kan besloten worden, dan is de spreiding van de Zn-gehalten in de bladeren relatief groot ( 5-210
mg/kg DS blad). Hierbij dient vermeld te worden dat Zn een essentieel element is. Om een
duidelijke 'blanco'-gehalte voor Zn bij Es vast te stellen zijn er meer metingen nodig van essen op
gronden die niet met Zn aangerijkt zijn.
Bij Cr werden er vooral bladstalen genomen op terreinen met een beperkte Cr-verontreiniging.
De gemeten Cr-gehalten in de bladeren liggen aanzienlijk lager dan de bodemgehalten (Fig. 8.).
Om een Cr-indifferentie bij Es te bevestigen, zijn er echter meer bladstalen vereist. Opvallend is
ook hier dat de gemeten bladgehalten een grote spreiding vertonen (O-GO mg/kg DS blad).

Gewone esdoorn

Er zijn 13 bladstalen van Esdoorn, waaivan er 9 afkomstig zijn van het terrein AKM2. De
overige 2 bladstalen werden op andere baggergronden genomen.
Bij geen enkele van de 13 bladstalen van esdoorn lag het gemeten Cd-gehalte in de bladeren
onder de detectielimiet. De bodemconcentraties varieerden tussen 2 en 12 mg Cd/kg droge
grond.
De terreinen waar de bladstalen genomen wei'den, worden gekenmerkt door een eerder hoog Zn
gehalte (1000-2200 mg Zn/kg droge grond). Er kon geen toenemende bladgehalten vastgesteld
worden in functie van bodemconcentratie aan Zn (Fig. 9.). Er zijn echter voldoende blanco
bladstalen vereist om deze stelling te bevestigen.
Voor Cr zijn de meeste bladstalen afkomstig van terreinen met een eerder lage Cr-verontreiniging
(Fig. 10.). Er is 1 bladstaal van een terrein meet een hoog Cr-gehalte. Er kunnen uit deze
beperkte dataset nog geen indicaties van een verhoogde Cr-opname in de bladeren in functie van
hogere bodemgehalten afgeleid worden. Indien Gewone esdoornCr-indifferent is, dan betekent
dit dat er een grote spreiding (0-70 mg/kg DS blad) zit op de normale gehalten. Er kunnen pas
duidelijke conclusies getrokken worden wanneer er ook voldoende blanco-bladstalen
geanalyseerd worden.

Zomereik
Van de 18 bladstalen zijn er 14 afkomstig van AKM2, de overige 4 werden op 2 andere
baggergronden verzameld.
Alle gemeten Cd-gehalten in de bladeren lagen onder de detectielimiet, terwijl de bodemgehalten
varieerden tussen de detectielimiet en 13 mg/kg droge grond. Er werden dus geen verhoogde.
bladgehalten in functie van de bodemgehalten vastgesteld.
De gemeten Cr-gehalten vertonen een relatief grote spreiding (detectielimiet-95 mg/kg DG blad)
(Fig. 11.). De bodemverontreiniging met Cr is eerder laag.
Door het beperkt aantal bladstalen van baggergronden met een laag Zn-gehalte is het moeilijk om'
duidelijke conclusies te trekken (Fig. 12). Toch zijn de maximaal gemeten gehalten in de bladeren
re1atieflaag (20-250 mg/kg DS blad). Net zoals bij Es en Gewone esdoorn is de spreiding van de
gemeten Zn-gehalten in de bladeren eerder groot.

Zwarte els, Boskers en Winterlinde

Voor de soorten Zwarte els, Boskers en Winterlinde zijn er minder analyseresultaten van
bladstalen beschikbaar. Voor Cd lagen de gemeten gehalten in de bladeren onder de
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detectielimiet, terwijl de gehalten in de bodem varieerden tussen 3 en 32 mg/kg droge grond.
Ook voor Cr en Zn werden er geen afwijkende gehalten in de bladeren gemeten (Tabel 2.).

Tabe12. Blad- en bodemgehalten aan Cd, Cr en Zn (mg/kg DS blad resp. mg/kg droge
grond)

SOOft Terrein Cd blad Cr blad Zn blad Cd bodem Cr bodem Zn bodem

els AKM2 < 0.34 < 0.38 261 3.4 75 317

els Bovenschelde < 0.34 53 15 32.1 2091 4224

kers AKM2 < 0.34 < 0.38 161 12.6 305 1619

linde Bovenschelde < 0.34 2 19 5.8 270 2216

2.1. Textuur

Op beide terreinen werd van de bemonsterde bodernlagen de textuur bepaald via laserdifftactie
(Vandecasteele B. & De Vos B., 1998). Gebaseerd op de resultaten van Konert en
Vandenberghe (1997) werd de fractie Ideiner dan 8 flm als kleifractie beschouwd. De fractie
groter dan 50 fLm werd als zandfractie beschouwd. Via de textuurd11ehoek van België werd voor
elk monster de textuurldasse bepaald. Op de baggergrond AKN3 werden 34 stalen genomen en
geanalyseerd, op het terrein AKM2 waren dat er 127.

Op kaart 3 is voor beide terreinen de textuurklasse voor zowel de geoxideerde als de
gereduceerde laag weergegeven. Het terrein AKN3 heeft, in vergelijking met het terrein AKM2,
een veel zandiger textuur. Alleen aan het uiteinde, aan de grens met AKM2, is er een stuk met
een zware klei-textuur. Het terrein AKM2 daarentegen heeft, uitgezonderd op een aantal punten,
voornamelijk een zware Idei-textuur. Dit groot verschil in textuur kan ook een veridaring zijn
voor het verschil in verontreinigingsgraad tussen de beide terreinen.

2.2. Bodemvochtgehalte

Van de bodemstalen die op 8 januari '99 op AKN3 genomen werden, werd het gravinietrisch
vochtgehalte bepaald. De vochtgehalten van de verschillende lagen worden in figuur 13 gegeven.
Ook hier is er weer een duidelijke gradiënt te onderscheiden: het vochtgehalte is hoger naarmate
de textuur Ideiïger wordt. Algemeen kan er gesteld worden dat het terrein er op 8 januari zeer nat
bijlag. Er waren verschillende stukken die onder water stonden. Een belangrijke reden hiervoor
zou de ovelvloedige regenval in de herfst kunnen zijn.

2.3. Chemische bodemvruchtbaarheid: P- en N-gehalten

De stikstofgehalten van de 34 bodemstalen afkomstig van AKN3 worden in tabel 3 gegeven.
Ook hier is er over het terrein een duidelijke gradiënt waar te nemen. Naarmate de textuur
kleiïger wordt (meest zuidelijke deel), is ook het stikstofgehalte hoger. Gezien de oorsprong van
het bodemmateriaal kan er aangenomen worden dat deze stikstof grotendeels organisch
gebonden is. Globaal kan er gesteld worden dat het slibsubstraat zeker voldoende N bevat om
boomgroei toe te laten. Er dient opgemerkt te worden dat deze stalen op 8 januari 1999
genomen werden. Eind mei werd er vastgesteld dat het terrein bijkomend bemest werd
(drijfmest).
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kaart 3: textuurklassen van de geoxideerde en gereduceerde sliblaag
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figuur 13. Vochttoestand van de bemonsterde lagen op het terrein AKN3 (8 januari '99)

-



Tabel 3. Totale kjeldahl-N-gehaiten (OIo) van de verschillende
bodemstalen

punt Mdeklaag geoxydeerde laag gereduceerde laag

AKN301 0.09 0.12

AKN302 0.08 0.00
AKN303 0.06 0.06

AKN304 0.04 0.09

AKN305 0.11 0.67

AKN306 0.13 0.05

AKN307 0.11 0.24

AIOB08 0.12 0.23 0.12

AKN309 0.29 0.20

AKN31 0 0.38 0.30

AKN311 0.39 0.10

AKN312 0.37 0.32

AKN313 0.42 0.41

AKN314 0.49 0.42

AKN315 0.52 0.48

AKN316 0.26 0.53

Bij 9 bodemstalen werd ook het totale fosfor-gehalte bepaald. Ook hier kan er aangenomen
worden dat er een gradiënt over het terrein is, met hogere gehalten naarmate de textuut kleiiger
wordt (T'abel4). Vooral de laatste gehalten kunnen als zeer hoog omschreven worden.

Tabel 4. Fosforgehaiten (mg P Ikg droge bodem) van 9
bodemstalen

punt geoxideerde sliblaag gereduceerde sliblaag

AKN303 623 738

AKN304 436 841

AKN308 821

AKN313 1895 2959

AKN314 3861 3405
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3. Bebossingplan baggerde ot AKN3

3.1. Bebossing als nabestemming

Bebossing als nabestemming is voor het terrein AKN3 de meest aangewezen en best
realiseerbare oplossing.
Dit kan veelvuldig geargumenteerd worden:

Zo vermijdt bebossing de facto dat landbouwactiviteiten verder plaatsvinden zodat het risico
op contaminatie door o.a. zware metalen van (voeder)gewassen geminimaliseerd wordt.
Verhoogde gehalten aan bv. Cd in maisstalen werden immers herhaaldelijke malen vastgesteld
bij de inventarisatie van de baggergronden langs de Bovenschelde CVandecasteele et al., 1999 ;
Vandecasteele et al., in voorbereiding) .

. Door de sterke ophoging van het depot enerzijds, en de sterk eutrofe bodemcondities (tabel 3
en 4) anderzijds zijn natuurbeheersvormen van open terreinen minder aangewezen.
Vermits in het zuidelijke deel reeds 9 ha bos op baggergrond werd gerealiseerd, is een verdere
uitbreiding evident waardoor een lineair landschaps- en verbindingselement ontstaat met
talrijke ecologische functies. Ten noorden sluit dit gebied dan aan bij een ldein
populierenbestand.
Met een bos worden de in de baggerspecie aanwezige nutriënten gevaloriseerd in de nuttige
grondstof hout, waarbij uit onderzoek is aangetoond dat de opnam~ van zware metalen in het
hout geen belemmering vormen voor economisch gebtuik.
Mits de aanleg van een elementaire infrasttuctuur, hierna voorgesteld, wordt het totale gebied
(ca 16 ha) reeds aantrekkelijk voor bosrecreatie, wat interessant is voor de omwonenden.

Ecotechnisch biedt een bosecosysteem tal van voordelen tegenover andere ecosystemen en
landgebruiksvormen : zo worden bodempartikels zeer efficiënt vastgehouden door het
wortelstelsel (en afgedekt met een strooisel- en/of kruidlaag) zodat afspoeling (erosie) of
verstuiving uitermate beperkt is. Daarenboven is ook de neerslag- en windimpact gereduceerd.
Eventuele gecontal'uineerde grond blijft ter plaatse.
Het bossysteem is erop gericht zoveel mogelijk nuttige chemische elementen intem vast te
houden en te cycleren. Er wordt veel organisch materiaal opgebouwd wat bijkomend zware
metalen kan complexeren. Bij de normale afbraakprocessen worden hoogstwaarschijnlijk ook
organische polluenten (minerale oliën) mee afgebroken. Vooral de intense beworteling van de
bodem stimuleert de aëratie van het slibsubstraat, waardoor de afbraak bevordert wordt.
Bosbouw biedt mogelijkheden van selectie van aangepaste boomsoorten die (1) overleven op
baggerspecie, (2) weinig of geen zware metalen opnemen en in omloop brengen, (3) weinig
verzurend inwerken zodat de metalen weinig mobiel worden.
Het systeem kan -indien nodig- door bladanalyses gescreend worden.

Bovendien is bebossing relatief goedkoop en een lange termijn oplossing.

Daarenboven wordt met bebossing strikt genomen de wet gevolgd. De Wet van 12.08.11 tot het
behoud van de schoonheid der landschappen (B.S. 19.08.11) schrijft immers voor dat elke
ontginner van mijnen of groeven, elke concessionaris van openbare werken, in de mate van
het mogelijke, aan de grond zijn oorspronkelijk uitzicht moet tetuggeven door de uithollingen,
weggravingen of aanaardingen die moeten blijven te bebossen of te beplanten. Deze wet is
van toepassing, zowel op de overheid als op particuliere ondernemingen.
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3.2. Terreinvoorbereiding

3.2.1. Fysische voorbereiding

Normaal is voorafgaand aan bebossing op baggerdepots een oppervlakkige ontwatering
noodzakelijk. Dit wordt meestal gerealiseerd door het graven van grachten om het 'bermeffect' te
doorbreken en de depressie die er. in het centrale deel van een baggerdepot bijna steeds is de
ontsluiten. Gezien het hoge afwerkingspeil is ontwatering hier niet nodig. Terreinobservaties
gaven in wintertoestand een vrij nat gedeelte weer in het zuidelijke centrale deel, maar in het
groeiseizoen stelt dat geen problemen meer.

Wel noodzakelijk is direct voorafgaand aan de beplanting:
(1) kort maaien van het gehele terrein, vooral taluds en randzone
(2) ploegen en eggen van het plateau (boszone op de kaarten)

Bijkomende bemesting, organisch of anorganisch, is volledig af te raden, evenals het gebi1Jik van
herbiciden. Distelbestrijding moet wel gebeuren conform de wettelijke bepalingen.

3.2.2. Infrastructuuraanleg

Volgende infrastructuur is te voorzien: parkeergelegenheid, voetgangersbrug en boswegen.

Parkeergelegenheid
De zone ten noorden van AKN3 leent zich uitermate voor de aanleg van een parking voor
recreanten. Daar deze parIcing ten vroegste 5 jaar na aanleg van het bos kan opengesteld worden
voor de recreanten kan een rudimentaire parIcing met enkele laanbomen volstaan. Nadien kan
eventuele verharding (grind) worden aangebracht, eventueel in kombinatie met de boswegen. Dit
kan afhankelijk gesteld worden van budgetaire bepalingen.

Voetgangersbrug
Het depot AKM2 is reeds bebost in de periode '90-'92 en begint bruikbaar te worden voor
recreatie. De middendreef van dat bosgebied dient aan te sluiten op het boswegennet van AKN3
(cf plan). vermits beide depots gescheiden worden door een beek dient deze overbrugd te
worden. Een duurzame houten voetgangersbrug volstaat. Deze biug dient ook voor migratie van
gewervelde fauna.

Boswegen
Overeenkomstig het plan dienen voorafgaand aan de bebossing boswegen afgebakend te worden.
Alle machines gebi1Jikt voor de bosaanleg dienen zoveel mogelijk reeds deze wegen te gebi1Jiken
om ernstige bodemcompactie in het volledige gebied te vermijden.
Specificaties van de boswegen :

voldoende breed (minstens 4 meter)
initiële verharding met steenpuin kan nuttig zijn
eindverharcling bij voorkeur met dolomiet of LD slakken (wanneer conform Vlarea normen)

Langs de boswegen wordt geen struikzone voorzien (die is er rond het bosgebied) en worden ook
geen laanbomen aangeplant. De weg dient direct aan te sluiten bij de bosbestanden.
Aan de noordzijde sluit de weg aan op de in te richten parkeerzone, in het zuiden om de
voetgangersbrug en aan de oostkant met de reeds bestaande zij-oprit.
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De functies van de boswegen zijn:
transport voor aanleg en beheer van de bestanden
wandelweg voor de recreanten
exploitatie van dunningshout en bomen (op lange termijn)

De wegen worden afgesloten voor openbaar verkeer (gaande van fietsers tot auto's) met
eenvoudige houten slagbomen (aan N- en O-ingang). Borden met verbodstekens voor ruiters
worden aangebracht zoals bij AKM2 is gebeurd.

3.3. Beplanting

De totale beplantbare oppervlakte van het gebied is ca 6,5 ha. Er worden twee grote zones
voorzien namelijk een boszone (ca 4,S ha) en een randzone beplant met struiken en ldeine bomen
(ca 1,7 ha). De randzone zorgt voor een geleidelijke overgang naar het bos en legt tevens de
taluds vast. Bovendien hinderen de struiken tuiming van de aangrenzende grachten en beken
minder en wordt rekening gehouden met vigerende wettelijke bepalingen (beplanting nabij
waterlopen en landbouwgronden).

3.3.1 .Boszone

De boszone is opgedeeld in 17 bestanden. Hierbij is bewust afgeweken van het regelmatige
'parkpatroon' zoals aangewend in AKM2 om structuutvariatie en diversiteit op de bepetkte
ruimte te verhogen. Dit zorgt voor een 'natuurlijker' perceptie van het bos.
De individuele bestandsoppendakte varieert van 664 tot S077 m2

•

Bij de keuze van de boomsoorten voor de bestanden is rekening gehouden met de eigenschappen
van de sootten (groeiritrniek, tollerantie, standplaatseisen) enerzijds, en met de plaatselijke
tetreincondities van vetontreiniging en vochttoestand andetzijds.

Boomsoortenkeuze
Et is geleerd uit de groeiprestaties van diverse boomsoorten op AKM2. Uit onderzoek op dit
depot is gebleken dat Gewolte esdoorn, Gewone es, Zomereik en vVe!desdool71 goed tot zeer goed groeien.
Amerikaanse eik daarentegen vertoonde zeer veel uitval en groeit vrij slecht.
Groei van popt/lier en wilg is zeer goed, maar deze soorten nemen vrij veel zware metalen op die ze
in het bosmilieu brengen. Vandaar dat ze niet worden aangeplant. Diverse wilgen zullen zich
evenwel spontaan vestigen, maar het als pionierbomen op termijn toch afleggen tegen
langlevende soorten.
De gebtuikte boomsoorten zijn weergegeven in tabel 5.

Tabe15. Gebruikte boomsoorten bij het bebossen van AKN3

Wetenseh. naam Aeronvm Nederlandse naam Bestanden Aantal bomen
Ftaxmus excelsior Frex Gewone es 4,9,14,16 3650 (31 %)
Acer nseudonlatanus Acns Gewone esdoorn 6,13,2 1505 (13%)
Quercus robur Quro Inlandse eiklzometeik) 17,12 1655 (14%)
Prunus avium Prav Boskers 5,7,10 995 (9%)-

Tilia cordata Tico Winterlinde 11, 1,S,15 1935 (17%)
Acer campestre Acca Veldesdoorn 9,16 765 (6.5%)
Allius "lutinosa AIQ'1 Zwarte els 3 1175 (10%)
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Al deze boomsoorten (met uitzondering van zomereik) zijn veeleisende soorten (qua
bodemrijkdom) en hebben een relatief hoog Ca gehalte in het blad, waardoor hun bladstrooisel
snel verteert en jaarlijks een natuurlijke 'bekalking' van de bodem optreedt zodat verzurende
processen (die zware metalen zouden kunnen mobiliseren) weinig kans maken. De gewone es is de '
hoofdboomsoort omwille van zijn geschiktheid voor die gronden en zijn bijzonder lage opname
aan zware metalen. Deze soort wordt dan ook preferentieel meer op de verontreinigde
terreingedeelten aangeplant.

De gebruikte boomsoorten zijn alle inheems (komen hier van nature voor), maar kunnen wel van
buitenlandse herkomst zijn en dat is moeilijk te controleren. Momenteel loopt wel een opdracht
binnen de Vlaamse Gemeenschap om autochtoon materiaal (totaal aangepast aan onze streek) te
vermeerderen in functie van overheidsaanplantingen (VLM). Dit materiaal komt maar na 2001
beschikbaar. Het verdient volstrekte aanbeveling na 2001 beplantingen vooral met dat materiaal 
indien voldoende voorradig- uit te voeren. Een certificering zal ook worden uitgewerkt.

Bestanden

De bestanden aangegeven op het bijgevoegde bebossingsplan worden beplant met de in tabel 6
opgesomde soorten en aantallen. Alle soorten worden in 2 x 2 m vierkantsverband aangeplant
binnen de respectievelijke bestandsgrenzen.

Tabel 6. De oppervlakte en het aantal bomen per bestand

Bestandsnr Soort(en) Opp (m2
) Aantal Aantal

afgerond(*)
1 Tico 1321 330 350
2 Acps 1617 405 425
3 Aigl 4695 1175 1200
4 Frex 4378 1095 1125
5 Prav 820 205 225
6 Acps 1289 325 350
7 Prav 664 170 200
8 Tico 1309 330 350
9 Frex+Acca 1107 185+95 200+100
10 Prav 2470 620 625
11 Tico+Quro 2432 405+205 425+225
12 Quro 1519 380 400
13 Acps 3088 775 800
14 Frex 4068 1020 1025
15 Tico 3481 870 900
16 Frex+Acca 8077 1350+670 1375+700
17 Quro 5083 1271 1300

(*) er IS steeds te rekenen met erug verlies (vandaar extra) + bosplantsoen wordt doorgaans met
minimum aantallen van 25 geleverd, prijzen berekend per 100 stuks
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3.3.2. Randzone

De westelijke randzone is gelegen langs een akker en in gebruik als landbouwgebied. Volgens de
wettelijke bepalingen mag geen bosaanleg gebeuren binnen de 6 m van de perceelsgrens met een
op het gewestplan aangeduid landbouwgebied. Deze zone dient bij de beplanting gerespecteerd te '.
worden. Alle andere randzones (geel ingeldeurd op de kaart), inclusief de brede taluds (rood
gestipt) aan de kanaalzijde worden beplant met struiken en kleine bomen, ook in 2 x 2 m
verband.
Elke sttuiksoort wordt aangeplant in homogene groepen van 100 individuen, willekeurig
gevarieerd over de volledige randzone. Bij overschot worden de struiken bij de Frex, Prav en
Tico bestanden ondergeplant. In het totaal worden er 42 groepen aangeplant, verdeeld over de
soorten als aangegeven in tabel 7.

Tabel? Verdeling van de gebruikte soorten in de randzone

Wetenschappelijke naam Acronym Nederlandse naam Aantal groepen
Corylus avellana Coav hazelaar 10
Sorbus aucuparia Soac lijsterbes 6
Euonymus europaeus Eueu wilde kardinaalsmuts 7
Prunus spinosa Prsp sleedoorn 7
Viburnum opulus Viop Gelderse roos 7
Crataegus monogyna Crmo meidoorn 5

3.3.3. Bescherming planten

Uit het bebossingsresultaat van AKM2 kan worden vastgesteld dat op deze terreinen
bescherming tegen wildvraat niet noodzakelijk is. Dus plastic spiraaltjes of chemische
afweermiddelen voor konijnen zijn hier niet nodig. Bescherming tegen concurrerende vegetatie
(grassen, onkruiden) zijn in deze fase wellicht wel nuttig. Omwille van de reeds aanwezige
verontreinigingsgraad wordt geadviseerd om geen herbiciden of andere chemische
bestrijdingsmiddelen te gebluiken. Fysisch mechanische bescherming van de boompjes tegen
overmatige concurrentie kan gebeuren met behulp van boomplaten. Het IBW onderzoekt
momenteel voor de Vlaamse Overheid wellce types platen het meest efficiënt zijn voor de
plantsoenen. Ten gepaste tijde kan advies gegeven worden over de op dat moment beschikbare
wetenschappelijke kennis omtrent de boomplaten of andere aan te wenden methodes.

3.3.4. Bestek

Bij wijze van voorbeeld wordt hierna een bestek gevoegd dat kan dienen als basis voor de
aanbesteding van de bebossing bij een groenaannemer. Dit bestek is gebaseerd op een type
bestek in gebluik bij de Afdeling Bos en Groen en aangepast voor deze specifieke situatie.
Het bevat despecificaties voor het goed uitvoeren van de beplanting. De cursief en/of vet
gediukte zinsdelen vragen aanpassing of invulling.

Het Instituut is bereid, binnen de haar gemachtigde bevoegdheid, alle bijkomend advies te
verstrekken en/of controles uit te voeren op de uitvoering van de feitelijke bebossing, evenwel
op uitdiukkelijke vraag van AWZ als opdrachtgever.
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3.3.5. Beplantingsactie

Een suggestie is dat, in overleg met AWZ en de uitvoerende aannemer, een oppervlakte van ca 1
. .

ha NIET wordt beplant door de aannemer maar wel een plantache wordt van de ambtenaren van .
het departement LIN. Het IBW is bereid de praktische regelingen daarvoor uit te werken. De
aannemer voorziet uiteraard dan wel de noodzakelijke plantsoenen en graaft eventueel reeds
vooraf de plantputten. Deze symbolische actie zou een belangrijke weerklank kunnen krijgen in
het gehele Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
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Voorbeeld bestek

Administratie Watelwegen en Zeewezen
Afdeling Bovenschelde
Adres

Verbintenis - Prijsofferte - Onderhandse overeenkomst.

Ondergetekende (naam en functie) .

Gevohnachtigde van de firma (benaming en adres) , .

Rekeningnummer:

B.T.W.- nummer:

Re~stratienummer:

verbindt zich ertoe om voor rekening van het Ministerie van de V1aamse Gemeenschap, Afdeling
X:rAI:rAiXJ::JlXX2lXEa:x;i:X;, adres onder de ondel'Vermelde vOO1waarden, de hierna
omschreven opdracht uit te voeren, zo zij hem wordt toegekend.

1. Aard van de opdracht
De opdracht bestaat uit 3 delen.

1- Leveren van plantgoed.
2- Planten van bosplanten.
3- Onderhoud: inboeten en vrijhouden van de concurrentie met mechanische middelen,

gedurende een periode van 3 jaar na de aanplanting.

Plaats van uitvoering: Baggerdepot AKN3 te Nevele

Prijsschommelingen van well<e aard ook geven geen aanleiding tot verrekening.

2. Voorwaarden

2.1 van 22 april 1977, M.B. van 10 augustus 1977, XXXXXXX recente aanvullingen) is in
haar geheel op deze opdracht van toepassing en meer bepaald de artikelen met betrekking
tot de onderhandse overeenkomst.
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2.2 De prijsoffertes dienen voor datum aangetekend opgestuurd te worden naar
hogervermeld adres. De toekenning gebeurt schriftelijk na goedkeuring van de bevoegde
overheid. Onderhavige verbintenis krijgt slechts uitwerking nadat ze werd goedgekeurd
door de bevoegde minister of zijn afgevaardigde (en het visum bekomen heeft van de
Controleur der Vastleggingen indien het bedrag meer den 200. 000BFbedraagt).

2.3 Borgtocht: Er wordt een borgtocht gevraagd. Deze bedraagt 5% van het
aannemingsbedrag met een minimum van 50.000 BF.

2.4 De inschrijver verbindt er zich toe de werken uit te voeren in het plant-seizoen najaar
1999- 30maart2000, na bericht van goedkeuring van zijn inschrijving en na overleg met
de heer (naam + tel verantwoordelijke). Bij niet tijdig uitvoeren van de werken kan het
Bestuur de verbintenis zonder enige vergoeding verbreken.

Werfbezoek is mogelijk na telefonische afspraak.

De betaling gebeurt in fasen de eerste keer 70% van het inschrijvingsbedrag na het
planten en vervolgens na elke interventie (inboeting of vrijstelling) 5% van het
inschrijvingsbedrag, na controle en keuring en op voorlegging van de gedateerde en.
ondertekende faktuur. De faktuur (in 4 exemplaren) dient voor echt en waar verklaard te
worden voor het totale bedrag, in letterschrift.

3. Leveren van plantgoed.

Het aantal te leveren planten wordt in de staat 'te bestellen planten' bepaald.
Indien één of andere plantsoort niet te verkrijgen is dient de aannemer geen prijsopgave voor
deze soort te doen. Dit sluit niet uit dat de aanneming aan hem kan worden toegewezen,
waarbij het Bestuurdeze plaats voorlopig niet laat beplanten.

3.1. KWALITEIT

Alle planten voldoen aan alle, al of niet tijdelijke, wettelijke vigerende bepalingen die van
kracht zijn hetzij voor het volledige rijk, hetzij specifiek voor de streek waar de beplantingen
uitgevoerd worden.
De planten moeten aan volgende eisen voldoen : ze moeten van allereerste kwaliteit en
inzonderheid fris, levenskrachtig, stevig en gezond zijn, ze moeten evenwichtige
verhoudingen hebben, vrij zijn van kwetsuren, een rechte stengel (niet gevorkt) hebben,
overvloedig beworteld zijn en veel haarwortels hebben. De planten mogen niet ingesnoeid
zijn.
Het bosgoed is te leveren met naakt wortelstelsel.
De vereiste leeftijd en teelwijze (type) en minimum lengte of omtrek voor de populier 'Ghoy'
(maat) van de planten. zijn in de beschrijvende staat 'te bestellen planten" vermeld naast de
naamaanduiding.
Zijn sommige planten niet verkrijgbaar in de gevraagde type en/of maat, dan kan de
aannemer in de daartoe bestemde kolom (ander type/andere maat) een voorstel doen. Het
Bestuur kan hier al of niet op ingaan.
Het is niet toegestaan cultuurvarieteiten te gebruiken, tenzij met toestemming of in opdracht
van het Bestuur, na vermelding in de kolom 'Cultivar'.

14



De voorkeur zal gegeven worden aan planten van aanbevolen herkomst en meer in het
bijzonder aan planten afkomstig vim zaden van Belgische "zaadopstanden", geoogst onder
het toezicht van de NDALPT, waarbij voorrang gegeven wordt aan "elite herkomsten" (zie
brochure uitgegeven door het bestuur van waters en bossen en de NDALTP "Aanbevolen'
herkomsten voor de bosbouw").
De prijsaanbiedingen die niet op duidelijke wijze het NDALTP controlenurnmer, de streek
van herkomst en de hoogte (wanneer deze laatste een criterium is om uit te maken of een
herkomst al dan niet aanbevelenswaardig is voor de Belgische bosbouw) aangeven, kunnen
zonder meer uitgeloten worden.
Deze gegevens worden vermeld op bijgevoegd formulier. Het land van herkomst wordt
nogmaals vermeld op de staat "te bestellen planten".

3.2. LEVERING

Het leveren van planten evenals de uitvoering van de beplantingen mag enkel gebeuren
tussen 15 oktober en 31 maart voor wat de planten betreft die te leveren zijn met naakt
wortelgestel. Het leveren en planten van planten met Iduit en kontainerplanten gebeurt tussen
15 september en 30 april.
Indien niet anders mogelijk is, kan de aannemer toelating gegeven worden een soort een jaar
later aan te planten, maar dan wel onder de vOO1waarden van het bestek wat betreft waarborg
en onderhoud welke steeds 3 jaar bedragen. Dit dient vermeld onder de kolom "1 jaar
uitstel" .
Daarenboven is binnen de grenzen van het hoger vermelde "plantseizoen" het leveren en
planten en het uitvoeren van beplantingen niet toegelaten bij vorstweer of zolang de grond
niet voldoende ontdooid is of uitgedroogd.
Bij de aankomst op de werf worde!)" alle planten onmiddellijk afzonderlijk, ingeregeld om
uitdroging te voorkomen. Alle planten van eenzelfde soort, var. Of cv. dienen op dezelfde
plaats ingeregeld te worden voorzien van een etil<et met de juiste benaming.
Alle afgekeurde planten worden onmiddellijk van de werf verwijderd en vervangen door
conform materiaal. Dit mag geen aanleiding geven tot enige vertraging in de uitvoering.
Voor de soorten, rassen, !donen of varieteiten van bosbouwsoorten die voor keuring door de
NDALTP in aanmerking komen en waarvan de lijst vastgesteld werd bij M.B. van 21 april
1972 (B.S. 27 mei 1972), moeten de door vermelde dienst afgeleverde keuringsattesten bij de
levering voorgelegd worden aan de met de ontvangst en de keuring belaste ambtenaar.
Het rooien, het bewaren, het opslaan en het leveren zal onder volgende vOO1waarden
geschieden :
a. De opdrachtgever, leidende ambtenaar, zal het tijdstip van de levering, op de voorziene

plaats, vaststellen.
b. Hij zal tijdig velwittigd worden zodanig dat, hijzelf, of een afgevaardigde, aanwezig kan

zijn, zowel bij het rooien van de planten, als bij het laden van de vrachtwagen op de
produktieplaats of de plaats van bewaring.

c. Het bewaren of het opslaan zal dezelfde dag als het rooien uitgevoerd worden. De
planten zullen slechts verwijderd worden van de opslagplaats de dag voor of de dag van
de levering.

d. De duur van het bewaren of van het opslaan der planten mag, tussen het rooien en het
leveren van de planten, de volgende periode niet overschrijden:

onder loods: 3 dagen
- beschutte of overdekte plaats voor het inkuilen van de planten in losse grond: 7

dagen
- in koelkamers (0° tot +6°C) : 30 dagen
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e. De leveringsdata zullen vastgesteld worden in onderling akkoord met de
opdrachtgever die ten minste 48 uren op voorhand zal verwittigd worden. De
leveringsdata vallen in de periode najaar 1999 - voorjaar 2000

}

De planten zullen, zorgvuldig geteld, in bundels van 50 tot 100 verpakt zijn, dit naargelang hun'
grootte.

De keuring, die zal plaats hebben op het ogenblik van de levering van het geheel ofwel van elke
gedeeltelijke levering, zal definitief zijn voor de geleverde hoeveelheden. In geval van weigering
tot inontvangstname geldt hetzelfde.

In de prijzen is de levering per vrachtwagen (voorzien van een dekzeil zo het weer dit vereist) op
de plaatsen vermeld op de bijlage, zonder enige bijkomende kosten, inbegrepen.

3.3.HERKOM5TEN

a. Planten voortkomende van inlandse zaden.
De planten van volgende boomsoorten zijn afkomstig van zaden geoogst onder de controle
van de NDALTP en komen voort van Belgische "zaadbestanden" erkend door het Bestuur
van Waters en Bossen, waarvan hier de nummers en plaatsen volgen:

b. Planten voortkomende van ingevoerde zaden.
De planten van volgende boomsoorten zijn afkomstig van ingevoerde zaden van (land,
streek, nabijgelegen lokaliteit, hoogte) en gekeurd door de NDALTP bij de invoer onder de
volgende nummers:

4. De planting

Het uitzetten van de plantvakken gebeurt aan de hand van bijgevoegd beplantiogsplan. Zij
worden vooraf uitgezet door de dienst.

De plantafstand bedraagt 2 m tussen de rijen, 2 m in rij.
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Het plantschema voor het baggerdepot bestaande uit de boszone en de randzone is in addendum
bijgevoegd.
Wat de struiken betreft wordt eerst de randzone beplant en bij overschot worden de
overblijvende planten gebruikt als onderplanting onder .de bestanden zonder bijmenging van Es,
Linde en Boskers.é

De planten dienen te worden geplant in putten of plantstroken met vooraf verkruimelde grond
over een diepte van 30 cm en een breedte van 25 cm.

In de eenheidprijs van het planten zijn de volgende werken en leveringen inbegrepen:

maken van de plantputten/stroken;
het planten zelf;
bij het planten wordt de plant zo geplaatst dat de wortelhals in het midden van de
plantput/strook komt te staan.
het vullen van de plantput/strook gebeurt met goed verkruimelde grond, ontdaan van
alle mogelijke afval, afkomstig van het maken ervan.
tijdens het planten dient de grond met kleine hoeveelheden verdeeld te worden tussen
het wortelgestel zodanig dat geen holten ontstaan. De plant wordt lichtjes geschud om
het indringen van de grond tussen de wortels te bevorderen en de aangevulde grond
wordt na het vullen van de plantput rondom goed aangediukt. Na het aandrukken en
de natuurlijke zakking dient de wortelbals op het niveau van het maaiveld te staan.
alle scheefgewaaide planten worden tussen 15 en eind april terug rechtgezet en stevig
aangeduwd.

In de bestanden waar een menging voorzien is worden de planten binnen de rij intiem
gemengd, steeds met 2 planten van de hoofdboomsoort en 1 plant van de
nevenboomsoort. De rijen ernaast worden alternerend beplant.
Het betreft in het bijzonder de gemengde bestanden met FraximlJ excelsior en Acer campestre
(verhouding resp 2 op 1) op de locaties 9 en 16, alsook de menging TzJia cordata en Qtlerctls
robtIr (metTilia als hoofdboomsoort 1) in bestand 11.

Er wordt afzonderlijk prijs gevraagd voor planting op de vlakke percelen en op de
bermen.

Het aantal geplante planten wordt na het uitvoeren der werken geteld en worden
verrekend in de in het bestek vootziene post met vermoedelijke hoeveelheden.

5. onderhoud van de beplanting

De aannemer dient gedurende 3 jaar in te staan voor het onderhoud van de beplantingen,
en dient op zijn kosten de eventuele niet groeiende of dode planten jaarlijks te vervangen
door een plant van dezelfde soort en dezelfde grootte.

Alle beplantingen worden, enkel op de vlakke percelen, vrij gehouden van sterk
concurrerende vegetatie zonder evenwel chemische middelen te gebruiken. Indien nodig
kunnen mechanische middelen aangewend worden zoals boomplaten of andere fysisch
mechanische systemen ter bescherming van het bosplantsoen, of kan een maaibeheer
worden uitgevoerd.

17



Het bestuw: behoudt zich evenwel het recht voor om een behandeling te schrappen of op
te schorten. In dit laatste geval wordt de waarde van de behandeling in mindering gebracht
van de uitbetaling.

6. Te bestellen planten

Wetenseh. naam Aeronym Nederlandse naam Bestanden Aantal Type plant Maat
Z.jV.

Fraxinus excelsior Frex Gewone es 4,9,14,16 3750 1/1 60+
Acer pseudoplatanus Acps Gewone esdoorn 6,13,2 1600 1/1 60+
Quercus robw: Quro Inlandse eik (zomereik) 17,12 2000 2/0 60+
Prunus avium Prav Boskers 5,7,10 1050 1/1 80+
Tilia cordata Tico Winterlinde 11, 1,8,15 2050 1/1 50+
Acer campestre Acca Veldesdoorn 9,16 800 1/1 60+
Alnus glutinosa AIgI Zwarte els 3 1200 1/1 60+

Wetenseh. naam Aeronym Nederlandse naam Aantal Type plant Maat
Z./V

Corylus avel1ana Coav hazelaar 1000 1/1 50+
Sorbus aucuparia Soac li;sterbes 600 1/1 60+
Euonymus europaeus Eueu wilde kardinaalsmuts 700 1/1 40+
Prunus spinosa Prsp sleedoorn 700 1/1 60+
Viburnum opulus Viop Gelderse roos 700 1/1 40+
Crataegus monogyna Crmo meidoorn 500 1/1 50+

Wetenseh. naam Aantal Ander Andere Land van 1 jaar Prijs per BTW per
Type maat herkomst uitstel soort soort

Fraxinus excelsior 3750
Acer pseudoplatanus 1600
Quercus robw: 2000
Plunus avium 1050
Tilia cordata 2050
Acer campestre 800
Alnus glutinosa 1200

Wetensehapp. naam Aantal Ander Andere Land van 1 jaar Prijs per BTW per
Type Maat herkomst uitstel soort soort

Corylus avel1ana 1000
Sorbus aucuparia 600
Euonymus ew:opaeus 700
Prunus spinosa 700
Vibw:num opulus 700
Crataegus monogyna 500
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BESCHRITVEND BESTEK IN TE VULLEN, TE DATEREN EN TE ONDERTEKENEN,
DOOR DE INSCHRITVER.

NR OMSCHRIJVING DER WERKEN PRIJS BTW

1. Leveren van plantgoed alle werken voorlopige bewaring en vervoer inbegrepen

Detailopgave zie bijlage.
Vaste hoeveelheid 16650 planten ..

2, Planten van de te leveren planten,
Inbegrepen maken en vullen van plantputten
a. op de vlakke percelen

Prijs per plant: .
Vermoedelijke hoeveelheid: 12450 planten ..

b. op de bermen

Prijs per plant: .
Vermoedelijke hoeveelheid: 4200 planten .

3. Inboeten
Inbegrepen in hierboven vermelde prijzen

4. Mechanische onkruidbestrijding
Op de vlakke percelen
Prijs per beurt: ..
Vermoedelijke hoeveelheid 6 beurten .

TOTAAL

De werken worden uitgevoerd volgens aanwijzingen van de ambtenaar ter plaatse.
Door inschrijving voor dit werk erkent de aannemer zich van de plaatselijke toestand
te hebben vergewist.

Voor de totale som van: BF .

(voluit geschreven) ..
+BTW .
(voluit gescbreven) .

OPGEMAAKT TE 1999

De inschrijver
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.Afkortimgen

AW: achtergrondswaarde
BSD: Bodemsaneringsdecreet
BSN: bodemsaneringsnorm
BSN1&2: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 1 (natuur) en 2 (landbouw)
BSN3: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 3 (woongebieden)
BSN4: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 4 (recreatie)
BSN5: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 5 (industrie)
Cd: cadmium
Cr: chroom
Cu: koper
LD: laserdiffractie
Ni: nikkel
Pb: lood
VC1&2: verontreinigingscriterium voor beste11l1ningstype 1 & 2
Zn: Zink
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