
��������	
�����������������������������������
��������������������������	
��

���������	����
�����������
�����������
 ��������!��
��������

������������������"����������"
�
����	
�����#$����������������������������	
��

%����&''(
�����"� �&''()''*

"���$������������������������"����
���	����������������������"����

����������	
�����"�#������

�����������������������



Colofon

Bart Vandecasteele, Bruno De Vos, Carine Buysse, Rita Van Ham, Wim Dauwe
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Gemeenschap
Gaverstraat 4, 9500 Geraardsbergen
www.ibw.vlaanderen.be
email: bart.vandecasteele@lin.vlaanderen.be

Wijze van citeren: Vandecasteele, B., De Vos, B., Buysse, C., Van Ham, R., Dauwe, W. 2004.
Baggergronden in Vlaanderen. Bodemkwaliteit van de alluviale gebieden en gecontroleerde
overstromingsgebieden langs de Zeeschelde en bijrivieren. Juli 2004. IBW Bb R 2004.003. In
opdracht van AWZ. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Geraardsbergen.

Druk: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement L.I.N. A.A.D. afd. Logistiek –
Digitale drukkerij

D/2004/3241/151

Trefwoorden: gecontroleerde overstromingsgebieden, potentiële overstromingsgebieden,
Dender, Moervaart, Durme, ecologische risico-evaluatie, metalen, baggerspecie, sedimenten,
cadmium, zink, Sigma-plan
Keywords: exposure assessment, constructed stormwater wetlands, heavy metals, dredged
sediments, overbank sedimentation, Cadmium, Zinc, submerged

Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen,
Ministerie van de  Vlaamse Gemeenschap.



Baggergronden in Vlaanderen 
Bodemkwaliteit van de alluviale gebieden en
gecontroleerde overstromingsgebieden langs

de Zeeschelde en bijrivieren

Juli 2004
IBW Bb R 2004.003

Bart Vandecasteele, Bruno De Vos, Carine Buysse, Rita Van Ham, Wim Dauwe

Studie uitgevoerd in opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen
Ministerie van de  Vlaamse Gemeenschap





Inhoud

SAMENVATTING................................................................................................................................................ 1

Gecontroleerde overstromingsgebieden ........................................................................................................ 1
Bodemkwaliteit van de POGs tussen Gent en Wetteren en langs de Durme ................................................. 2
Bodemkwaliteit van de POGs tussen Wetteren en de Durmemonding .......................................................... 3
Bodemkwaliteit van GOGs en POGs ten opzichte van de zoetwaterschorren............................................... 4
Oorzaak van de bodemverontreiniging bij GOGs en POGs.......................................................................... 5
Beleid en beheer van  verontreinigde overstromingsgebieden ...................................................................... 6
Verder onderzoek en kennisleemten .............................................................................................................. 7
Baggergronden langs de Moervaart.............................................................................................................. 8
Baggergronden langs de Dender................................................................................................................... 8

SUMMARY ......................................................................................................................................................... 10

INLEIDING......................................................................................................................................................... 12

CONCLUSIES UIT VORIG ONDERZOEK ................................................................................................... 16

1. DE PROBLEMATIEK VAN BAGGERGRONDEN (TERRESTRISCHE SEDIMENTBODEMS) ........................................ 16
2. BEHEER EN LANDGEBRUIK VAN VERONTREINIGDE BAGGERGRONDEN .......................................................... 19

HOOFDSTUK 1. VERKENNENDE STAALNAMES VOOR HET BEPALEN VAN DE
BODEMKWALITEIT VAN DE GECONTROLEERDE OVERSTROMINGSGEBIEDEN LANGS DE
ZEESCHELDE TUSSEN WETTEREN EN DE DURMEMONDING .......................................................... 21

1.1. INLEIDING .................................................................................................................................................. 21
1.2. METHODOLOGIE......................................................................................................................................... 22

1.2.1. Staalname .......................................................................................................................................... 22
1.2.2. Bodemanalyses .................................................................................................................................. 23
1.2.3. Beoordeling van de bodemkwaliteit................................................................................................... 25
1.2.4. Gegevensverwerking.......................................................................................................................... 25

1.3. RESULTATEN.............................................................................................................................................. 29
1.4. BESLUITEN................................................................................................................................................. 38

HOOFDSTUK 2. DE BODEMKWALITEIT VAN DE POTENTIËLE OVERSTROMINGSGEBIEDEN
LANGS DE DURME EN LANGS DE ZEESCHELDE STROOMOPWAARTS VAN WETTEREN:
BESCHRIJVING OP BASIS VAN DE BESTAANDE GEGEVENS............................................................. 45

2.1. INLEIDING .................................................................................................................................................. 45
2.2. METHODOLOGIE......................................................................................................................................... 46
2.3. RESULTATEN.............................................................................................................................................. 46

2.3.1. Zeeschelde ......................................................................................................................................... 46
2.3.2. Durme................................................................................................................................................ 49

2.4. DISCUSSIE .................................................................................................................................................. 53



HOOFDSTUK 3. VERKENNENDE STAALNAMES VOOR HET BEPALEN VAN DE
BODEMKWALITEIT VAN DE POTENTIËLE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VAN DE
ZEESCHELDE TUSSEN WETTEREN EN DE DURMEMONDING .......................................................... 56

3.1. INLEIDING .................................................................................................................................................. 56
3.2. METHODOLOGIE......................................................................................................................................... 57

3.2.1. Staalname .......................................................................................................................................... 57
3.3. RESULTATEN.............................................................................................................................................. 61
3.4. BESLUITEN................................................................................................................................................. 70

HOOFDSTUK 4. VERGELIJKING VAN DE BODEMKWALITEIT VAN DE SCHORREN,
GECONTROLEERDE EN POTENTIËLE OVERSTROMINGSGEBIEDEN TUSSEN WETTEREN EN
DE DURMEMONDING..................................................................................................................................... 77

4.1. INLEIDING .................................................................................................................................................. 77
4.2. METHODOLOGIE......................................................................................................................................... 77

4.2.1. Staalname .......................................................................................................................................... 77
4.2.2. Statistische verwerking ...................................................................................................................... 78

4.3. RESULTATEN.............................................................................................................................................. 81
4.4. BESPREKING............................................................................................................................................... 87
4.5. BESLUIT ..................................................................................................................................................... 91

HOOFDSTUK 5. BODEMKWALITEIT VAN DE BAGGERGRONDEN LANGS DE MOERVAART:
OVERZICHT VAN DE GEOGRAFISCHE OMVANG EN DE VERONTREINIGINGSGRAAD ........... 95

5.1. INLEIDING .................................................................................................................................................. 95
5.2. TERREINGEGEVENS .................................................................................................................................... 95
5.3. BODEMVERONTREINIGING........................................................................................................................ 100
5.4. BESLUIT ................................................................................................................................................... 101

HOOFDSTUK 6. BODEMKWALITEIT VAN DE BAGGERGRONDEN LANGS DE DENDER:
OVERZICHT VAN DE GEOGRAFISCHE OMVANG EN DE VERONTREINIGINGSGRAAD ......... 105

6.1. INLEIDING ................................................................................................................................................ 105
6.2. TERREINGEGEVENS .................................................................................................................................. 105
6.3. BODEMVERONTREINIGING........................................................................................................................ 111
6.4. BESLUIT ................................................................................................................................................... 112

ALGEMEEN BESLUIT EN BELEIDSKADER ............................................................................................ 117

1. KENNIS VAN DE BODEM- EN SEDIMENTKWALITEIT...................................................................................... 118
2. ECOLOGISCHE RISICO’S VAN BODEMVERONTREINIGING BIJ OVERSTROMINGSGEBIEDEN............................. 119
3. GEÏNTEGREERDE BENADERING VOOR ECOLOGISCHE RISICO'S ..................................................................... 121
4. HET VEILIG BEHEER VAN VERONTREINIGDE BAGGERGRONDEN................................................................... 122

GEBRUIKTE DIGITALE GEGEVENS......................................................................................................... 123

AFKORTINGEN .............................................................................................................................................. 123

BEGRIPPEN ..................................................................................................................................................... 124

REFERENTIES ................................................................................................................................................ 126



1

Samenvatting

In dit rapport worden de resultaten voorgesteld van een verkennende studie naar de

bodemkwaliteit van de gecontroleerde en potentiële overstromingsgebieden langs de

Zeeschelde en de Durme. In tegenstelling tot de Zeeschelde stroomopwaarts van

Dendermonde, zijn er geen indicaties dat er zich baggerstortterreinen bevinden in het alluviaal

gebied tussen Dendermonde en Antwerpen (met uitzondering van het Antwerpse

havengebied). Enerzijds functioneren de schorren in dit gebied als sedimentatiezones, maar

anderzijds kan het sediment ook afgezet worden in overstromingsgebieden. Daarom werd de

bodemkwaliteit van het binnendijkse alluviaal gebied van de Zeeschelde tussen Gent en de

Durmemonding verkennend onderzocht. Dit gebeurde op basis van bestaande gegevens voor

het deel tussen Gent en Wetteren en voor de Durme, en op basis van nieuwe staalnames

tussen Wetteren en de Durmemonding. Hiervoor werden 8 locaties op gecontroleerde

overstromingsgebieden en 10 locaties op potentiële overstromingsgebieden langs de

Zeeschelde op 2 afstanden (25 en 125m van de dijk) met 4 herhalingen bemonsterd. De

bemonsterde oppervlakte per locatie bedroeg ongeveer 1 ha. Deze verkennende resultaten

werden onderling en in combinatie met de bodemgegevens van de schorren vergeleken. In de

nabije toekomst moeten uit deze bodemkwaliteitsgegevens concrete doelstellingen voor

gebiedsdekkende bemonsteringen van gecontroleerde overstromingsgebieden langs de

Zeeschelde en de Durme afgeleid worden.

Gecontroleerde overstromingsgebieden

In Hoofdstuk 1 werden de resultaten van een verkennende studie van de

bodemkwaliteit van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) langs de Zeeschelde

voorgesteld. Er werd aan de hand van een specifiek bemonsteringschema nagegaan wat de

invloed is van de factoren landgebruik, geografische ligging langs de Schelde, en afstand tot

de dijk op de bodemkwaliteit.
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Een eerste besluit was dat alle bodems van de bemonsterde GOGs duidelijk aangerijkt

waren met Cd, Cr, Cu, Pb en Zn. Er waren echter grote verschillen tussen de verschillende

gebieden en tussen de punten van hetzelfde gebied. De Cd-, Zn- en Cr-concentraties

varieerden tussen 0.6 en 25.3 mg Cd/kg droge bodem, tussen 84 en 2495 mg Zn/kg droge

bodem en tussen 60 en 1911 mg Cr/kg droge bodem. Aangezien de GOGs grotendeels voor

landbouw gebruikt worden, en de bodemsaneringsnormen voor landbouw bij de meeste

punten overschreden worden, moet het landbouwkundig gebruik kritisch beoordeeld worden.

Zo werd vroeger reeds vastgesteld dat de teelt van maïs op verontreinigde bodems (o.a.

baggerstortterreinen en overstromingsgebieden) aanleiding gaf tot het overschrijden van de

wettelijk toegelaten Cd-concentratie in groenvoeders. Ook natuurontwikkeling kan pas na een

ecologische risico-evaluatie.

Er was een duidelijk effect van het landgebruik op de bodemeigenschappen. Enerzijds

bepaalde het landgebruik de spreiding van de metaalconcentraties in de bodem binnen een

gebied van 25x25m, met hogere spreidingen en dus een grotere variabiliteit voor bodems

onder weiland. Het regelmatig ploegen van akkers leidt tot een intensieve menging en

homogenisering van de bovenste 30 cm (de ploegvoor). Anderzijds bepaalde het landgebruik

ook de bodemeigenschappen zoals TOC en CaCO3, met hogere TOC-concentraties en lagere

CaCO3 voor weilanden.

De relatieve ligging langs de Schelde, de afstand tot de aslijn van de Schelde en de

hoogteligging van de bemonsterde punten vertoonden een zwak verband met de gemeten

metaalconcentraties. De overloopdijk van het GOG Groot Schoor en Uiterdijk hebben het

hoogste kruinpeil, maar hebben ook de grootste overstromingsfrequentie. De bodemkwaliteit

zou echter grotendeels gerelateerd kunnen zijn met verschillende karakteristieken van de

bemonsterde gebieden vóór de inrichting en ingebruikname als GOG, zoals de vroegere

dijkhoogte en overstromings- of bevloeiingsfrequentie, en de periode van de inpoldering.

Bodemkwaliteit van de POGs tussen Gent en Wetteren en langs de Durme

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de bestaande kennis over de

bodemkwaliteit van de potentiële overstromingsgebieden (POG) langs de Durme en langs de

Zeeschelde stroomopwaarts van Wetteren. Bij de inrichting als GOG en het beheer van de

POGs langs de Zeeschelde stroomopwaarts van Wetteren en langs de Durme dient rekening

gehouden te worden met de aanwezige verontreinigde baggergronden, zeker voor de POGs

Schippershuis, Ganzendries, Mellehoek en Ham. Het beperkt aantal verontreinigde
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baggergronden langs de Durme geeft aan dat de aanwezigheid van baggergronden hier minder

een probleem vormt dan langs de Zeeschelde.

Daarnaast blijkt uit gegevens van de A-horizont van de relatief intacte alluviale

bodems langs de Zeeschelde dat er zich op een aantal plaatsen binnen de POGs

bodemverontreiniging met metalen bevindt. Voor de Durme zijn er te weinig gegevens over

de bodemkwaliteit van het relatief intacte alluviaal gebied om duidelijke uitspraken te doen.

Net als voor het deel van de Zeeschelde tussen Wetteren en de Durmemonding, is een

bepaling van de bodemkwaliteit van de POGs langs de Zeeschelde stroomopwaarts van

Wetteren en langs de Durme die in de toekomst geselecteerd worden voor inrichting als GOG

volgens de methodologie voorgesteld in Hoofdstuk 1 aangewezen.

Bodemkwaliteit van de POGs tussen Wetteren en de Durmemonding

In Hoofdstuk 3 werden de resultaten van een verkennende studie van de

bodemkwaliteit van potentiële overstromingsgebieden langs de Zeeschelde voorgesteld.

Hierbij werd hetzelfde bemonsteringsschema als in Hoofdstuk 1 gebruikt. Er werd nagegaan

wat de invloed is van de factoren landgebruik, geografische ligging langs de Schelde, en

afstand tot de dijk.

Een eerste besluit was dat een aantal POGs duidelijk aangerijkt waren met Cd, Cr, Cu,

Pb en Zn. Er waren echter grote verschillen tussen de verschillende gebieden en tussen de

punten van hetzelfde gebied. De concentraties aan metalen waren gemiddeld gezien duidelijk

lager dan bij de gecontroleerde overstromingsgebieden in het studiegebied (Hoofdstuk 1). De

Cd-, Zn- en Cr-concentraties varieerden tussen 0.2 en 10.6 mg Cd/kg droge bodem, tussen 50

en 1600 mg Zn/kg droge bodem en tussen 16 en 544 mg Cr/kg droge bodem. Aangezien de

POGs grotendeels voor land- en bosbouw of natuurbehoud gebruikt worden, en de

bodemsaneringsnormen voor landbouw, bos en natuur bij de meest stroomopwaarts gelegen

punten overschreden worden, moet het landgebruik kritisch beoordeeld worden.

De 4 meest stroomopwaarts gelegen POGs op linkeroever zijn verontreinigd. De

gemeten metaalconcentraties konden niet verklaard worden door de relatieve ligging langs de

Schelde, de afstand tot de aslijn van de Schelde en de hoogteligging van de bemonsterde

punten. De bodemkwaliteit zou echter grotendeels gerelateerd kunnen zijn met verschillende

karakteristieken van de bemonsterde gebieden, zoals de vroegere en huidige dijkhoogte, de

overstromings- of bevloeiingsfrequentie, en het afwateringssysteem.
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Een belangrijke vaststelling voor Cd en Zn is dat de punten met de hoogste

concentraties een hogere spreiding op korte afstand vertonen (tussen de 4 monsters). Dit heeft

belangrijke consequenties voor verdere bemonsteringen in het kader van het opstellen van

gebiedsdekkende bodemkwaliteitskaarten: bij bodems die aangerijkt zijn met metalen is er

een grotere variabiliteit over korte afstand. Er dient dus ofwel met mengmonsters gewerkt te

worden, ofwel moet de variabiliteit mee in het resultaat verwerkt worden door meerdere

monsters te verzamelen.

Van de gemeten metalen is vooral Cd een probleemelement. Niet alleen komt dit

element in bepaalde POGs in hoge concentraties voor, het is ook een metaal dat zeer

biobeschikbaar is en door allerlei bodemorganismen en planten opgenomen wordt. De Cd-

verontreiniging vormt dus een potentieel ecologisch risico. Voor gebiedsdekkende kartering is

het sterke positieve verband tussen Cd en het kleigehalte een belangrijk methodologisch

besluit. Bij verdere staalnames kan bijvoorbeeld enkel het kleigehalte gemeten worden,

waaruit dan binnen bepaalde betrouwbaarheidsintervallen de Cd-concentratie kan berekend

worden.

Bodemkwaliteit van GOGs en POGs ten opzichte van de zoetwaterschorren

In Hoofdstuk 4 werden de resultaten van een verkennende studie van de

bodemkwaliteit van gecontroleerde en potentiële overstromingsgebieden langs de Zeeschelde

tussen Wetteren en de Durmemonding vergeleken met gegevens voor de zoetwaterschorren in

hetzelfde gebied. Algemeen worden de schorren gekenmerkt door de hoogste

elementconcentraties, de hoogste klei- en OS-concentraties en de laagste C:S- en C:P-

verhouding. Voor TOC, N en de C:N-verhouding wordt er geen significant verschil tussen de

3 bodemgroepen vastgesteld. De laagste metaalconcentraties worden gemeten op de POGs.

De Cr-, Pb-, en Zn-concentraties zijn het hoogst op de GOGs, terwijl de zoetwaterschorren

gekenmerkt worden door de hoogste Cu- en Ni-concentraties. De Cd-concentraties zijn het

hoogst op de schorren en de GOGs. 

De vergelijking van de bodemkwaliteit van de GOGs, POGs en schorren dient met de

nodige voorzichtigheid te gebeuren: enerzijds is het landgebruik voor de 3 categorieën zeker

niet identiek, en anderzijds is de indeling in klassen niet absoluut. In de vorige hoofdstukken

werd aangetoond dat het landgebruik een belangrijke invloed kan hebben op de

bodemeigenschappen en de spreiding van de bodemeigenschappen over korte afstand. In dit

hoofdstuk bleek dat de voorgeschiedenis van het GOG een duidelijke invloed heeft op de
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bodemeigenschappen: bepaalde GOGs vertoonden grotere gelijkenissen met de schorren dan

met de andere GOGs in het studiegebied. Het gaat hier om ingedijkte schorren, die

gekenmerkt worden door een hoge overstromingsfrequentie. Er was ook een duidelijk verschil

in de bodemkwaliteit tussen GOGs onderling en tussen POGs onderling. 

Oorzaak van de bodemverontreiniging bij GOGs en POGs

De vastgestelde bodemverontreiniging bij een aantal potentiële en gecontroleerde

overstromingsgebieden kan hoogstwaarschijnlijk toegeschreven worden aan de afzetting van

gecontamineerde sedimenten uit de Zeeschelde. Deze afzetting vond plaats tijdens

gecontroleerde bevloeiingen of bij overstromingen. Wanneer de bodemverontreiniging

ontstaan is, is echter moeilijk te achterhalen. Het gaat hier met grote zekerheid om een

cumulatief proces. Het is echter belangrijk te weten of de afzetting van sedimenten al dan niet

versneld wordt door het gebruik van een bepaald gebied als GOG, en of die sedimentafzetting

tegenwoordig nog dezelfde verontreiniging veroorzaakt. 

De bemonstering van potentiële overstromingsgebieden (POGs) in de nabijheid van de

bemonsterde GOGs toonde aan dat de bodemkwaliteit van de POGs beter is dan van de

GOGs. De GOGs hadden een hogere graad van bodemverontreiniging dan de

zoetwaterschorren in het studiegebied. Indien de GOGs reeds vóór de ingebruikname als

overstromingsgebied regelmatig overstroomd werden (natuurlijk overstromingsgebied of

winterbevloeiingen) en er hierbij verontreinigd sediment afgezet werd, dan kan dit verklaren

waarom er op deze bodems hogere metaalconcentraties gemeten worden dan bij de

zoetwaterschorren. De zoetwaterschorren fungeren tegenwoordig als belangrijkste

sedimentatieplaats, en de sedimentkwaliteit vertoont een geleidelijke verbetering over een

periode van ongeveer 30 jaar. Het is dus mogelijk dat de GOGs ook al voor de ingebruikname

als GOG verontreinigd waren, maar toch werd er een duidelijk verschil in bodemkwaliteit

tussen GOGs en POGs gemeten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de nu reeds

functionele GOGs preferentieel op de meest overstromingsgevoelige (natuurlijk of door

winterbevloeiingen) locaties met de hoogste sedimentatiesnelheid aangelegd werden. Verder

onderzoek moet hier meer duidelijkheid brengen.
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Beleid en beheer van verontreinigde overstromingsgebieden

Voor een correcte inschatting van de gevolgen van het gebruik van gecontamineerde

alluviale gebieden als gecontroleerd overstromingsgebied enerzijds, en de gevolgen van de

aanleg van GOGs op de bodemkwaliteit anderzijds, moeten 5 aspecten beoordeeld worden:

1. uitgangssituatie van de bodem

2. te verwachten sedimentatiepatronen en -snelheden

3. evolutie van de sedimentkwaliteit en –kwantiteit

4. mengprocessen in de bodem van het GOG

5. hydrologisch regime en waterkwaliteit

Onder uitgangsituatie van de bodem (1) verstaan we enerzijds het feit of het

overstromingsgebied ontstaan is door inpoldering van een schor, dan wel zich op een alluviale

bodem bevindt, en anderzijds de huidige bodemkwaliteit. De te verwachten

sedimentatiepatronen en –snelheden (2) geven aan hoeveel sedimenten in het GOG afgezet

zullen worden. Daarom is ook de kennis van de huidige sedimentkwaliteit en –kwantiteit (3)

belangrijk, omdat zo ingeschat kan worden of de afzetting van nieuwe sedimenten leidt tot

een betere (in het geval van een verontreinigde bodem in de uitgangsituatie) of verminderde

bodemkwaliteit. Inzicht in de mengprocessen (o.a. bioturbatie) in de bovenste bodemlaag (4)

is belangrijk om de resulterende bodemkwaliteit te kunnen beoordelen. Mengprocessen zijn:

ploegen en andere bodembewerkingen, vertrappeling door vee, omwoeling van de bodem

door ontwortelde bomen en door bodemorganismen, en menging van sedimenten bij

overstroming (schorren). Het hydrologisch regime en de waterkwaliteit (5) bepalen de

mobiliteit en de biobeschikbaarheid van de metalen. In waterverzadigde en overstroomde

situaties worden metalen meestal geïmmobiliseerd, o.a. door de vorming van sulfiden. Deze

immobilisatie blijft behouden zolang de bodem gereduceerd blijft, m.a.w. zolang de bodem

overstroomd is. Wanneer deze bodems tijdelijk overstroomd worden met water met hogere

zoutconcentraties (brak of zout water), dan resulteert dit in een verhoogde beschikbaarheid

van metalen. Wanneer verontreinigde sedimentbodems blootgesteld worden aan alternerende

overstromingen (gecontroleerd overstromingsgebied), dan verhoogt de mobiliteit van de

metalen (Vanthuyne, 2003; Wustenberghs, 2004), en gaat de carbonaatbuffer van de bodem

versneld oplossen (Van den Bergh & Loch, 2000), waardoor de bodem op lange termijn

uiteindelijk kan verzuren en de metaalbeschikbaarheid sterk toeneemt.

Het gaat hier dus om een complexe interactie van allerlei processen, waarbij het zeer

moeilijk is om het eindresultaat te bepalen. Bij aanwezigheid van bodemverontreiniging dient
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het beheer afgestemd te worden op het beperken of vermijden van de export en de

beschikbaarheid van metalen. Een eerste bepalende factor is het landgebruik. Bij

landbouwkundig gebruik kan akkerbouw vermeden worden, omdat bemesting en

bodembewerkingen leiden tot een verhoogde beschikbaarheid van metalen, en omdat bij de

oogst metalen geëxporteerd worden via planten die als groenvoeder gebruikt worden, of die in

de voedselketen komen. De haalbaarheid van alternatieven voor traditionele akkerbouw (o.a.

houtige biomassateelt) moeten overwogen worden. Het risico van het landbouwkundig

gebruik van verontreinigde bodems als weiland is een complexe zaak, waarbij ook een aantal

ecologische facetten bekeken moeten worden. Bij bebossing moet gebruikt gemaakt worden

van geschikte inheemse boomsoorten die geen verhoogde metaalopname in de bovengrondse

plantendelen vertonen. Wanneer GOGs op verontreinigde bodems voor natuurontwikkeling

aangewend worden, dient het beheer eveneens gericht te zijn op het beperken van de

ecologische risico’s. 

De bemonstering van de POGs kan belangrijke basisinformatie leveren, zodat de

huidige bodemkwaliteit van de POGs als criterium kan meegenomen worden bij het

vergelijken van verschillende scenario’s. POGs met een vrij intacte bodemkwaliteit (relatief

geringe contaminatie) worden dan preferentieel niet ingeschakeld als GOG. POGs die ernstig

aangerijkt zijn met metalen, zouden wel als GOG ingericht kunnen worden op voorwaarde dat

de sedimentatie in het functionele GOG leidt tot een verbetering van de bodemkwaliteit op

langere termijn, m.a.w. als de sedimentkwaliteit bij de sedimentatie beter is dan de huidige

bodemkwaliteit van het POG.

Verder onderzoek en kennisleemten

De resultaten van dit rapport wijzen op het belang van de bodemkwaliteitsbepaling van

alle functionele GOGs. Dit betekent dat het GOG Tielrodebroek, de 2 GOGs langs de Durme,

het GOG Bovenzanden, en de 3 GOGs langs de Beneden-Nete eveneens via dezelfde

methodologie bemonsterd dienen te worden. De bemonstering van de POGs kan belangrijke

basisinformatie leveren, zodat de huidige bodemkwaliteit van de POGs als criterium kan

meegenomen worden bij het vergelijken van verschillende scenario’s. Een meer haalbare

optie is om de POGs die uiteindelijk als GOG ingericht zullen worden, te bemonsteren, om

zodoende over gegevens te beschikken van de uitgangssituatie bij het in werking stellen van

het gebied als GOG.
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Het lijkt aangewezen om in een volgende fase metingen van

sedimentatiehoeveelheden te verrichten. Stel dat de sedimentatie vroeger intensiever was dan

de laatste 20 jaar (het zwevend stofgehalte van de Schelde was rond de jaren ‘70 veel hoger

dan nu) en dat de sedimentkwaliteit ondertussen duidelijk verbeterd is (deze hypothese wordt

ook bevestigd door een aantal studies), dan zou de huidige sedimentatie resulteren in een

dunne bodemlaag met een iets betere kwaliteit. Jaarlijks ploegen zal dit effect natuurlijk doen

verdwijnen. Het komt er dus op neer te weten in hoeverre sedimentatiepatronen verstoord

worden door activiteiten of processen die tot bodemmenging (o.a. bioturbatie) leiden.

Baggergronden langs de Moervaart

Uit een eerste analyse blijkt dat het ruimtelijk probleem van de verontreinigde

baggergronden langs de Moervaart (Hoofdstuk 5) zeer beperkt is: bij 14,3 ha van de 16 ha

bemonsterde terreinen werd er lichte bodemverontreiniging met Cd, en/of Zn aangetroffen. In

slechts 1 bodemstaal werd een relatief hoge Cd-concentratie van 9 mg/kg droge grond

gemeten. Een aantal opgehoogde terreinen zijn bebouwd of zijn ontoegankelijk waardoor er

geen bemonsteringen uitgevoerd werden.

Enerzijds geven deze resultaten aan dat de bodemverontreiniging eerder gering is, en

anderzijds blijkt dat de bodemeigenschappen relatief sterk variëren over korte afstand.

Wanneer er een goeie karakterisatie van de bodemeigenschappen van bepaalde opgehoogde

terreinen nodig is voor bepaalde inrichtingswerken, dan moet er op meerdere punten per

hectare tot op grotere diepte geboord worden; er is hiervoor m.a.w. een grotere

staalnamedichtheid vereist dan deze die in dit hoofdstuk werd gebruikt.

Baggergronden langs de Dender

Het ruimtelijk probleem van de baggergronden langs de Dender (Hoofdstuk 6) is zeer

beperkt (16 ha). Een aantal voormalige baggerstortterreinen zijn ook mogelijk al in gebruik

genomen als industriegebied waardoor er geen bemonsteringen uitgevoerd werden. Alle

terreinen waar er bodemverontreiniging gemeten werd bevinden zich stroomafwaarts van

Aalst. Er kunnen 2 soorten terreinen met bodemverontreiniging onderscheiden worden.

Enerzijds waren er 2 recente stortterreinen ( met een oppervlakte van 1 en 7 ha) waar er vrij

hoge verontreiniging met Cd, Cr en Zn gemeten werd. Op een stortterrein in Erembodegem

ontwikkelde zich een dicht wilgenbosje, maar werd daarna ingericht als sportterrein. Het
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stortterrein Sint-Gillis-Dendermonde ontwikkelde zich tot een open ruigte. Anderzijds werd in

de nabijheid van een aantal afgesneden en opgevulde meanders lichte bodemverontreiniging

vastgesteld. Het is niet altijd duidelijk of dit verontreinigd sediment bij het opvullen van de

rivierarmen werd gebruikt of pas later werd afgezet. 
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Summary

Polluted sediments are transported through the Scheldt basin and finally accumulate

on intersection points, tidal branches or in harbours. Especially in the Flemish region both

sediment quality and quantity is problematic due to intensive land-use, high urbanisation and

industrialisation, and poor sewage treatment. As the problem of sediment quality and quantity

has historically evolved, it must be put in a historical context for an appropriate assessment.

For several decades, periodical dredging of river sediments has been necessary to allow for

shipping traffic on several rivers, canals and in harbours. Dredged sediments historically were

disposed at convenient locations along the shore. Sediments might be removed from the rivers

by natural processes as well. Floodplains adjacent to the river and tidal marshes are affected

by sedimentation of contaminated sediments. A new development in integrated water

management is the creation of stormwater wetlands and controlled inundation areas, in which

overbank sedimentation of polluted sediments may be expected to occur. 

After upland disposal or sedimentation, sediments gradually transform to a soil

substrate allowing for plant rooting and soil invertebrate community development. Therefore,

In this study, these soils are referred to as sediment-derived soils (SDS). When discussing

sediment-derived soils, “naturally” formed overbank sedimentation zones, tidal marshes,

controlled inundation areas and stormwater wetlands on one hand and “human-made” dredged

sediment-derived soils (DSDS) on the other must be considered. Soil properties of sediment-

derived soils clearly deviate from normal unaffected alluvial soils due to the pollution status

and the high nutrient concentrations. An important feature of the sediment substrates is their

initially high carbonate content and the resulting high buffering capacity against acidification

and the subsequent low leaching potential for metals. Leaching of metals and subsequent
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ground water pollution is therefore of less environmental concern. However, metal

bioavailability for plants and soil biota is a possible threat, in particular in the long-term.

The goal of our study is to survey the alluvial plains of the Sea Scheldt and the Durme

to measure and appraise the metal contamination at controlled inundation areas, potential

inundation areas, and freshwater tidal marshes. Available data from former research on soil

quality of DSDS and other levelled-up sites within potential inundation areas are summarised.

Conclusions about four issues are drawn from the results of this study: (1) knowledge of soil

and sediment quality, (2) ecological risks of polluted controlled inundation areas, (3) an

integrated approach for ecological risks, and (4) the safe management of polluted SDS.

Alluvial plains act as sink for nutrients and pollutants. Sediment-derived soils

developed spontaneously as a consequence of overbank sedimentation or are human-made as

disposal site for dredged sediments, and were characterised by metal pollution. Results

indicate the importance of soil quality assessment in alluvial plains for an integrated river

management, rather than a priori assuming pristine soil conditions. Currently, a contradiction

is found in legislation with stringent criteria for construction of new dredged sediment

landfills while overbank sedimentation of polluted sediments in alluvial plains and

constructed wetlands is considered to be a natural process without further constraints.

Dredged sediments are classified as waste products by European (EU waste catalogue) and

regional legislation, in contrast with overbank sedimentation and sedimentation on tidal

marshes. Spatial and management planning for alluvial plains must start from the knowledge

that pollution due to sediment dispersal might be present instead of ignoring environmental

issues in nature management.

Soil decalcification and acidification pose a long-term risk as these processes may lead

to metal leaching. Both agriculture and nature rehabilitation on dredged sediment-derived

soils can only be accepted after profound risk assessment, and management should focus on

ecological risk reduction. Risk assessment should not be based solely on soil physical and

chemical properties, but should also account for metal availability for plants and soil

invertebrates. Therefore, risk assessment of historically polluted soils must be conducted for

food webs relevant for the studied site.

An integrated regional approach of polluted sediments in rivers and in alluvial plains

and tidal muds and flats is necessary. Soil quality data for the alluvial plain (pollution status),

relative importance of each soil type in terms of areas and knowledge on relevant food webs

are the basic needs for regional risk assessment and as a tool for management and planning.
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Inleiding

Binnen de context van het integraal waterbeheer en -beleid en de bescherming tegen

overstromingen neemt het belang van de alluviale vlakte van de Schelde en haar zijrivieren

toe. Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de gevolgen van de historische

verontreiniging van het Schelde-sediment op de alluviale vlakte. In dit rapport worden de

resultaten voorgesteld van een verkennende studie naar de bodemkwaliteit van het alluviaal

gebied van de Zeeschelde tussen Gent en de Durmemonding en langs de Durme, met een

speciale aandacht voor de bodemkwaliteit in de operationele gecontroleerde

overstromingsgebieden en de potentiële overstromingsgebieden.

Sinds 1997 werkt het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) aan een inventaris

van baggergronden (terrestrische sedimentbodems) langs de bevaarbare waterlopen. Dit

onderzoek gebeurt in opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ). De

kwaliteit van de baggergronden wordt bepaald door het nemen van bodem- en bladstalen. Zo

kan de graad van verontreiniging en de biobeschikbaarheid per baggergrond bepaald worden

en kan het huidige landgebruik in het kader van de bestaande normen geëvalueerd worden. 

Binnen de context van dit project wordt er een eigen definitie voor het begrip

'baggergrond' gebruikt. Deze definitie laat toe een duidelijker beeld te geven van wat er

binnen dit project onderzocht wordt. Een baggergrond is een terrein dat met een laag sediment

afkomstig uit waterlopen werd opgehoogd. Dit sediment kan zowel hydraulisch als

mechanisch aan land gebracht zijn (storten van onderhoudsbaggerspecie) of werd spontaan

door de rivier afgezet bij overstromingen, en het materiaal bestaat hoofdzakelijk uit een

minerale fractie. Na enig tijd vertoont het aan land geborgen sediment eigenschappen

vergelijkbaar met een bodem en wordt het sediment onderhevig aan processen die leiden tot
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profielontwikkeling. Baggergronden krijgen een nabestemming die niet wezenlijk met de

aanwezigheid van de waterloop en de bijhorende wegeninfrastructuur verbonden is. Materiaal

afkomstig uit rivieren dat gebruikt werd om dijken, trekwegen, bruggen of vergelijkbare

infrastructuur aan te leggen en dat zodoende nog tot het geheel van de waterweg behoort,

wordt niet als baggergrond gezien. Specie die binnen eenzelfde waterloop verplaatst werd, of

die naar andere wateroppervlakten getransporteerd werd (onderwaterberging in vijvers of

onderwatercellen), wordt niet als baggergrond gezien. Uit de definitie volgt ook dat

opgevulde rivierarmen die na het opvullen een andere functie gekregen hebben, eveneens als

baggergrond beschouwd worden. Een baggergrond leidt dus tot een terrestrische

sedimentbodem, die evenwel aan waterverzadiging onderhevig kan zijn. Volgens deze

definitie kunnen gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) en potentiële

overstromingsgebieden (POG) waar sedimenten afgezet worden, ook als baggergronden

beschouwd worden (Fig. 0.1.).

Fig. 0.1. Overzicht van het onderzoekskader rond baggergronden

We beschouwen dus zowel de spontaan gevormde overstromingssedimenten als de

door de mens aangelegde stortterreinen voor baggerspecie (zie Fig. 0.2.). De eerste categorie

van bodems wordt gekenmerkt door een beperkte laagdikte van het sediment, een sterke

variabiliteit van de verontreinigingsgraad, en gevoeligheid voor overstromingen. De

stortterreinen voor baggerspecie kunnen opgesplitst worden in 2 duidelijke groepen, nl.

enerzijds de recent aangelegde terreinen vergund als monostortplaats, met een grote laagdikte

(> 1 m opgehoogd) en dus een hoge efficiëntie van het oppervlaktegebruik, en de
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aanwezigheid van een reeks beschermende maatregelen, en anderzijds de oudere

stortterreinen met een beperkte laagdikte, en meestal gesitueerd in lagergelegen alluviale

gebieden, beschermd als natuurgebied op het gewestplan. Vooral de probleemstelling van de

laatste categorie is eerder complex, aangezien deze terreinen niet gekend zijn als stortterrein,

en deze gebieden gebruikt worden als normale bodems zonder rekening te houden met de

verontreinigingsgraad.

Fig. 0.2. Verschillende categorieën baggergronden

Veel gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) en potentiële

overstromingsgebieden (POG) zijn in gebruik als akker- of weiland, worden beheerd als

natuurgebied en op andere terreinen ontwikkelden zich spontaan bossen en natte ruigtes of

werden bomen aangeplant. Op de zoetwaterschorren ontwikkelde zich een climaxvegetatie

met wilgen. In het geval van landbouw op verontreinigde bodems kunnen er zich bepaalde

toxicologische risico’s voor de voedselketen voordoen, maar ook de mogelijke

polluentstromen in ecosystemen moeten bestudeerd worden.

In dit rapport worden de resultaten voorgesteld van een verkennende studie naar de

bodemkwaliteit van de gecontroleerde en potentiële overstromingsgebieden langs de

Zeeschelde en de Durme. In tegenstelling tot de Zeeschelde stroomopwaarts van

Dendermonde, zijn er geen indicaties dat er zich baggerstortterreinen bevinden in het alluviaal

gebied tussen Dendermonde en Antwerpen (met uitzondering van het Antwerpse

havengebied). Enerzijds functioneren de schorren in dit gebied als sedimentatiezones, maar

anderzijds kan het sediment ook afgezet worden in overstromingsgebieden. Daarom werd de

bodemkwaliteit van de overstromingsgebieden en de binnendijkse alluviale gebieden van de

Zeeschelde tussen Gent en de Durmemonding verkennend onderzocht. Dit gebeurde op basis
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van bestaande gegevens voor het deel tussen Gent en Wetteren en het deel langs de Durme, en

op basis van nieuwe staalnames tussen Wetteren en de Durmemonding. Als voorbereiding op

dit onderzoek werd de variabiliteit van de bodem op een perceel onderhevig aan

overstromingen in de Merelbeekse Scheldemeersen onderzocht. Uit deze resultaten werden

richtlijnen voor een representatieve bemonstering afgeleid (Vandecasteele et al., 2003b). Op

middellange termijn resulteert het onderzoek naar de bodemkwaliteit van het alluviaal gebied

van de Zeeschelde en de zijrivieren in een bodemkwaliteitskaart en afgeleide

beleidsaanbevelingen en conclusies belangrijk voor het beheer en de inrichting van het

alluviaal gebied van de Zeeschelde en de Durme en de gecontroleerde overstromingsgebieden

in het bijzonder.

In Hoofdstuk 1 worden de resultaten gerapporteerd van een bodeminventarisatie van

8 locaties op gecontroleerde overstromingsgebieden (GOGs) langs de Zeeschelde die op 2

afstanden (25 en 125m van de dijk) met 4 herhalingen bemonsterd werden. Hoofdstuk 2

bevat een overzicht van de bestaande kennis over de bodemkwaliteit van de POGs langs de

Durme en langs de Zeeschelde stroomopwaarts van Wetteren. In Hoofdstuk 3 wordt de

bodemkwaliteit van de POGs tussen Wetteren en de Durmemonding besproken. Er werden 10

locaties in 9 potentiële overstromingsgebieden langs de Zeeschelde op 2 afstanden (25 en

125m van de binnenzijde van de dijk) met 4 herhalingen bemonsterd. Deze verkennende

resultaten geven een eerste beeld van de ernst van de mogelijke bodemverontreiniging, en

laten ook toe om te onderzoeken welke factoren hierop mogelijk een invloed hebben

(geografische ligging t.o.v. de Schelde, landgebruik, afstand tot de dijk, hoogteligging). De

resultaten voor de POGs worden daarna verkennend vergeleken met de bodemgegevens van

gelijkaardige bemonsteringen in de gecontroleerde overstromingsgebieden en de

zoetwaterschorren in dit gebied (Hoofdstuk 4). In Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6 worden de

resultaten van de inventarisatie van de baggergronden langs de Moervaart en de Dender

voorgesteld.
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Conclusies uit vorig onderzoek

Relevante gegevens voor dit rapport over de aanwezigheid van baggergronden langs

de Zeeschelde en de Durme werden beschreven in rapport IBW_BB_R2001.010

(Vandecasteele et al., 2001). Een aanzet tot een geïntegreerd sedimentbeheer voor de

bevaarbare waterlopen werd gegeven in rapport IBW_Bb_R2003.001 (Vandecasteele et al.,

2003b). 

Vanuit de bestaande situatie zoals die bij baggergronden in veldsituaties vastgesteld

werd, werd er in 2003 en 2004 vooral onderzoek verricht rond 2 eindpunten voor

verontreinigde baggergronden, namelijk enerzijds baggergronden na oppervlakkige

ontwatering en gecontroleerde bebossing, en anderzijds baggergronden waarbij de gecreëerde

moerassituatie in de mate van het mogelijke in stand gehouden wordt. Er wordt meer

specifiek gewerkt aan beheersmaatregelen voor deze eindpunten die als relatief veilig

beschouwd kunnen worden vanuit ecologisch standpunt. Naast deze eindpunten zijn er ook

meer ingrijpende maatregelen zoals afdekken of afgraven van verontreinigde baggergronden

die tot een veilige situatie leiden.

Algemene conclusies uit afgewerkt onderzoek kunnen in 2 aspecten ingedeeld worden,

nl. de problematiek van baggergronden enerzijds, en het beheer en landgebruik van

verontreinigde baggergronden anderzijds.

1. De problematiek van baggergronden (terrestrische sedimentbodems)

1. Verontreinigde baggergronden worden volgens het Bodemsaneringsdecreet beschouwd als

historisch verontreinigde terreinen, en dienen enkel gesaneerd te worden als de

verontreiniging een ernstige bedreiging vormt. Het inschatten van de ernst van de

bedreiging is een complexe zaak. Baggergronden worden gekenmerkt door hoge klei- en

organische stofgehalten en gezien de hoge CaCO3-buffer zijn de metalen sterk gebonden

aan de sedimentmatrix. Bij uitloogproeven zullen dan ook slechts minieme hoeveelheden

metalen met het water meegevoerd worden. Wanneer een bodem gaat verzuren onder

invloed van bodemprocessen, ontstaat er wel een risico op het uitlogen van de metalen.

Het beheer kan echter zo gevoerd worden dat bodemverzuring minimaal is of slechts zeer
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traag verloopt. Zolang de bodemverzuring beperkt is, is de kans op uitloging van metalen

uit baggergronden zeer gering.

2. Het inschatten van de bedreiging mag echter niet enkel op basis van chemische en

fysische parameters gebeuren. In kalkrijke baggergronden blijkt dat de metalen, en

specifiek Cd en Zn in verhoogde mate beschikbaar zijn voor planten en

bodemorganismen. Risico-evaluatie moet dus gebeuren op basis van voor het habitat

relevante voedselwebben, maar eveneens op basis van de bestemming en de

verwachtingen voor een bepaald gebied. De omvang van het risico moet steeds

geografisch gekaderd worden. Een baggergrond met een hoge bergingsefficiëntie vanuit

het oogpunt van oppervlaktebeslag met als functie schermbos kan perfect functioneren

zonder belangrijke risico’s. Anderzijds moet er in natuurgebieden heel wat strenger

geoordeeld worden over de graad van bedreiging aangezien de verontreiniging van de

baggergronden een belemmering kan vormen voor bepaalde kwetsbare soorten en

kritische processen.

3. Heel wat baggergronden langs de Leie, Boven- en Zeeschelde en het kanaal Gent-

Brugge vertonen een hoge verontreinigingsgraad voor de metalen Cd, Cr, Zn en in

mindere mate Pb. Ook oudere baggergronden (aangelegd voor 1970) kunnen reeds in

sterke mate verontreinigd zijn. Bij veel oudere baggergronden werd er vastgesteld dat de

verontreinigde sedimentlaag zeer dun was (< 40 cm) en aan het bodemoppervlak lag.

Deze situatie is zeer ongunstig: via planten kunnen de metalen uit de baggergronden

gemakkelijker opgenomen worden. Van de metalen in de baggergronden lijken Cd en Zn

het grootste probleem te vormen. Deze metalen worden gemakkelijk opgenomen in de

bladeren van bepaalde plantensoorten, o.a. in wilgen en populieren. 

4. Voor bepaalde delen van de waterlopen Leie, Boven- en Zeeschelde kunnen het aantal

baggergronden in oppervlakte een groot aandeel van de totale alluviale vlakte innemen. Er

dient dus bij de ruimtelijke planning rekening gehouden te worden met de aanwezigheid

van deze terreinen.

5. Verontreinigde baggergronden hebben een duidelijke functie: ze leggen verontreiniging

van het water en de waterbodem uit het verleden vast. Deze verontreiniging van het

substraat brengt met zich mee dat deze terreinen niet voor alle bestemmingen geschikt
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zijn. Bij landbouw is de opname in de voedings- of voedergewassen een belangrijk risico,

maar ook de grondbewerkingen kunnen verpreiding van verontreinigd bodemmateriaal

veroorzaken. Bij de keuze voor bebossing kan er alleen met die soorten gewerkt worden

waarvan geweten is dat ze metalen uit de bodem niet verspreiden via de bladeren (gewone

es, boskers, winterlinde, gewone esdoorn, …).

6. In vergelijking met recent aangelegde monostortplaatsen voor baggerspecie, vertonen

oudere baggerstortterreinen een veel lagere bergingsefficiëntie, ondergingen ze geen

beschermende ingrepen en liggen ze verspreid over meestal (potentieel) waardevolle open

gebieden. Een lage bergingsefficiëntie betekent dat een kleine hoeveelheid verontreinigde

baggerspecie over een relatief grote oppervlakte verspreid werd, waardoor een ongunstige

volume/oppervlakte-verhouding verkregen werd. Er moeten dan ook criteria ontwikkeld

worden om te toetsen of oude baggergronden waar de verontreiniging aan de oppervlakte

ligt, kunnen blijven bestaan of beter verplaatst worden. Het saneren van baggergronden

blijft beperkt tot het herlokaliseren, want het substraat en de verontreiniging zijn zeer

moeilijk te scheiden.

7. De staalname van baggergronden en terreinen onderhevig aan spontane sedimentatie

voor algemene karakterisatie en voor uitloogproeven moet conform de bodemopbouw

gebeuren. Eerst moet gecontroleerd worden hoe dik de ophoging is, en bij de

bemonstering moet vermeden worden dat het materiaal van de baggergrond vermengd

wordt met de (niet-verontreinigde) onderliggende bodem. Baggergrond en oorspronkelijke

bodem moeten dus strikt gescheiden gehouden worden. Het bemonsteren van de bovenste

30 cm kan aanleiding geven tot een verkeerd beeld, en daarom moet het volledige profiel

bemonsterd worden. Bij baggergronden met een aanzienlijke dikte van de ophoging moet

het bodemprofiel eerst opgesplitst worden in de verschillende lagen die best afzonderlijk

bemonsterd worden.

8. Als sedimentatie een actueel proces is in een alluviaal gebied, dan moet er een locatie-

specifieke afweging gemaakt worden op basis van de huidige bodemkwaliteit, de evolutie

van de kwaliteit en de hoeveelheid sedimenten die afgezet worden, en de actieve

mengprocessen.
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9. De huidige onderwaterbodem van een aantal waterlopen is nog steeds verontreinigd. Dit

houdt in dat sedimentafzettingen buiten de bedding van de waterloop in rekening gebracht

moeten worden.

2. Beheer en landgebruik van verontreinigde baggergronden

10. Bij een weloverwogen bebossing van verontreinigde baggergronden met een grote

bergingsefficiëntie (een groot volume t.o.v. de ingenomen oppervlakte) wordt er bij

gebruik van geschikte boomsoorten een systeem gecreëerd waarin geen aantoonbare

negatieve of toxische effecten op groei en ontwikkeling van flora en fauna en op de

belangrijke processen vastgesteld werden die te wijten zouden zijn aan verhoogde

concentraties aan polluenten. Door de baggergrond te bebossen met een schermbos wordt

de omgeving afgeschermd waardoor de risico’s beperkt zijn. Het baggersubstraat is echter

een belangrijke belemmering voor heel wat planten en bodemorganismen: waardevolle

en/of kwetsbare soorten kunnen waarschijnlijk niet of moeilijk gedijen in een dergelijke

eutrofe omgeving.

11. Het hoge buffervermogen van een baggergrond tegen verzuring (o.a. door een hoog

gehalte aan CaCO3) moet door een goed beheer gevrijwaard worden, want het is een

belangrijke voorwaarde voor een geringe mobiliteit van metalen. Bemesting werkt

verzurend en is dus uitgesloten bij verontreinigde baggergronden. Bij bebossing komen

enkel niet-verzurende boomsoorten met een snel afbrekend bladstrooisel in aanmerking.

Vernatting waarbij de bodem niet constant onder water staat maar frequent droogvalt, kan

aanleiding geven tot een versnelde verzuring.

12. Het substraat van baggergronden is in staat om de basisfuncties van een bodem te

vervullen. Het substraat wordt gekenmerkt door enerzijds een zeer hoge vruchtbaarheid en

anderzijds een belangrijke verontreiniging met metalen. Het vrij goed functioneren als

bodem wijst er op dat het positieve effect van de bodemvruchtbaarheid de bovenhand

heeft op de negatieve effecten van de verontreiniging.

13. Het substraat van baggergronden wijkt echter af van de normale alluviale bodems voor

een aantal eigenschappen, waardoor beide soorten bodems als afzonderlijke categorieën

beschouwd moeten worden. Door de hoge gehalten aan nutriënten en polluenten in
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baggergronden kunnen enkel de meer algemene plantensoorten en bodemorganismen hier

gedijen. Baggergronden laten dus niet toe om een hoge biodiversiteit aan zeldzame

planten en bodemorganismen te bereiken.

14. Bij het overwegen van natuurontwikkeling of –inrichting in gebieden waar baggergronden

voorkomen, moet er prioriteit gegeven worden aan de niet of minder verstoorde stukken in

het projectgebied, want daar is er de grootste kans op een positief resultaat. Dit geldt

zowel voor baggerstortterreinen die aangelegd werden door de mens als voor gebieden

waar spontane sedimentatie van verontreinigde sedimenten optrad bij overstromingen.

15. Indien bepaalde opgehoogde stukken wel een prioriteit zijn binnen een gebied voor

natuurontwikkeling en –inrichting, dan moet bij aanwezigheid van bodemverontreiniging

een landgebruik nagestreefd worden met een beperkt ecologisch risico. Bij afwezigheid of

bij een lage graad van bodemverontreiniging moet er een inschatting gemaakt worden in

hoeverre de ophoging een belemmering is voor het vooropgestelde doel.

16. Een veilig beheer kan bereikt worden door het gericht gebruik van afdek-, afdicht- en

leeflagen. Dit betekent echter een bijkomende ophoging die niet altijd in

overeenstemming zal zijn met het nagestreefde natuurbeeld.

17. Een veilig beheer van verontreinigde baggergronden kan ook bereikt worden door een

bepaalde hydrologische situatie na te streven waarbij het sediment zich het hele jaar door

in een gereduceerde toestand bevindt wat leidt tot een zeer lage beschikbaarheid van

metalen (moerassituatie). De praktische bruikbaarheid van deze optie moet echter per

locatie beoordeeld worden.

18. Overstromingen en afzetting van verontreinigde sedimenten uit de Schelde op niet-

gecontamineerde, alluviale bodems moet in de mate van het mogelijke vermeden worden,

en althans de negatieve effecten van dit afzettingsproces moeten goed overwogen worden.

Hierbij moet vooral overwogen worden wat de biologische waarde is van het gebied dat

overstroomd zal worden, en in hoeverre de sedimentafzettingen zullen leiden tot

verstoring of degradatie van het gebied.
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                                            Hoofdstuk 1.
Verkennende staalnames voor het bepalen van de

bodemkwaliteit van de gecontroleerde overstromingsgebieden
langs de Zeeschelde tussen Wetteren en de Durmemonding

1.1. Inleiding

Binnen de context van het integraal waterbeheer en de bescherming tegen

overstromingen neemt het belang van de alluviale vlakte toe. In tegenstelling tot de

Zeeschelde stroomopwaarts van Wetteren, zijn er geen indicaties dat er zich baggergronden

bevinden tussen Wetteren en de Durmemonding. Enerzijds functioneren de schorren in dit

gebied als sedimentatiezones, maar anderzijds werden sedimenten mogelijks afgezet in

(voormalige) overstromingsgebieden. De tekstbijlagen van de bodemkaarten van het

studiegebied (IWONL, 1960; 1963; 1974) vermelden dat, door de bevloeiing van sommige

alluviale bodems, de bovengrond in het voorjaar bedekt werd door een zeer dun laagje

(kalkhoudend) slib. Het bevloeien was een zeer oude praktijk die dus een gecontroleerde

overstroming tijdens de wintermaanden inhield.

Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de gevolgen van de historische

verontreiniging van het Schelde-sediment op de bodemkwaliteit van de alluviale vlakte.

Daarom werd er een verkennende studie uitgevoerd naar de bodemkwaliteit van het alluviale

gebied tussen Wetteren en de Durmemonding, met een speciale aandacht voor de

bodemkwaliteit in de gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG).

Er werden 8 locaties in gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Zeeschelde op

2 afstanden (25 en 125m van de binnenzijde van de dijk) met 4 herhalingen bemonsterd. Deze

verkennende resultaten geven een eerste beeld van de ernst van de mogelijke

bodemverontreiniging, en laten ook toe om te onderzoeken welke factoren hierop een invloed

hebben (geografische ligging t.o.v. de Schelde, landgebruik, afstand tot de dijk,

hoogteligging).
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1.2. Methodologie

1.2.1. Staalname

Er werden 5 GOGs (Fig. 1.1, Fig. 1.2) bemonsterd: Groot Schoor (32ha, punt 1),

Uiterdijk (11ha, punt 2), Scheldebroek (31ha, punt 3), Paardenweide (84ha, punt 4, punt 5,

punt 6) en de Bergenmeersen (40ha, punt 7 en punt 8). Het kruinpeil van de overloopdijk

bedraagt 6.7 m T.A.W. voor Groot Schoor en Uiterdijk, en 6.4 m T.A.W. voor Scheldebroek,

Paardenweide en Bergenmeersen. 

De term ‘punt’ wordt hier gebruikt om een roosterconfiguratie aan te geven

waarbinnen 8 bodemstalen op 8 discrete locaties verzameld werden. De 8 locaties van het

rooster werden als volgt bepaald: de lengte van het gecontroleerd overstromingsgebied langs

de middellijn van de Schelde werd in stroomopwaartse richting gemeten en om de 1000 m

werd een punt aangeduid. Vanuit dit punt werd loodrecht op de middellijn van de Schelde 2

punten vastgelegd, nl. op 25 m en 125 m vanaf de teen van de dijk (kant

overstromingsgebied). Vanuit elk van deze 2 punten werden 3 punten vastgelegd, zodat 2

vierkanten met zijde 25 m bekomen werden (Fig. 1.3). Er werden dus op 2 afstanden (25 en

125 m), 4 punten bemonsterd per blok (8 plaatsen/locaties x 2 afstanden x 4 stalen = 64

stalen). De punten van het bemonsteringschema werden op het terrein gelokaliseerd aan de

hand van differentiële GPS (TRIMBLE TSC1, Sunnyvale, CA) met correctie via radiosignaal.

Op elk punt werd binnen een cirkel met diameter 1 meter 4 deelmonsters gemengd tot

1 monster. Telkens werd de A-horizont (de bovenste bodemhorizont) over de volledige diepte

bemonsterd. De bovenste cm werd echter niet mee bemonsterd, om de invloed van wortels en

organisch materiaal te vermijden. Wanneer de A-horizont dikker was dan 30 cm, werd enkel

de bovenste 30 cm bemonsterd. De A-horizont werd bij deze verkennende bodemstaalnames

als één laag bemonsterd. Uit resultaten van vroeger onderzoek in het alluviaal gebied van de

Bovenschelde bleek dat het bemonsteren van de A-horizont als één horizont een goede

karakterisatie van de verontreiniging toelaat. De dikte van de A-horizont en de gerelateerde

bodemeigenschappen worden sterk beïnvloed door het landgebruik. Akkers worden jaarlijks

geploegd en bemest, weilanden worden regelmatig bemest, terwijl ruigtes minder sterk

beïnvloed worden door menselijke activiteiten. Het ploegen leidt bijvoorbeeld tot het mengen

van lagen met verschillende eigenschappen. Dunnere A-horizonten bevatten hogere

concentraties aan organische koolstof (OC) en OC-gerelateerde elementen. Sedimentatie
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resulteert in een A-horizont met sterk afwijkende gehalten aan metalen en andere elementen,

zoals fosfor.

Er werden in het GOG Paardenweide bijkomend 4 punten op korte afstand van elkaar

(< 25 m) bemonsterd volgens dezelfde methode om de variabiliteit over korte afstand te

kunnen schatten.

Figuur 1.3. Bemonsteringsschema

1.2.2. Bodemanalyses
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De pHH2O, pHCaCl2 en elektrische geleidbaarheid (EC) van de bodem werden gemeten

in een bodem:water (1:5) suspensie. Het CaCO3-gehalte werd bepaald door terugtitratie van

een overmaat H2SO4, toegevoegd aan 1 g luchtdroog sediment, met 0.5 M NaOH. Gloeiverlies

(LOI) van het bodemmateriaal werd bepaald na het verassen van ovendroog materiaal in een

moffeloven bij 550 °C. Totale organische koolstof (TOC) in de bodem werd gemeten met een

TOC analysator uitgerust met een vaste monstermodule, bij 900 °C (Shimadzu 5050A, Kyoto,

Japan). Organische stof (OS) werd bepaald aan de hand van de methode van Walkley-Black

(Bremner & Jenkinson, 1960), waarbij aangenomen wordt dat deze methode ongeveer 75 %

van de totale hoeveelheid organische stof meet. De bodemtextuur werd bepaald met

laserdiffractie (Coulter LS200, Miami, FL). De kleifractie wordt gedefinieerd als de 0-6 µm

fractie. Deze fractie had een hoge correlatie met de 0-2 µm fractie, bepaald met de

conventionele pipetmethode, behalve voor bodemstalen met kleigehalten > 50%

(Vandecasteele en De Vos, 2003). Totale N in de bodem (Nbodem) werd bepaald met een NH4-

N destillatie en daarna getitreerd met boorzuur. Totale concentraties aan Cd, Cr, Cu, Ni, Pb,

Zn, P en S in de bodem zijn pseudo-totale aqua-regia-extraheerbare concentraties gemeten

met ICP-AES (Varian Liberty Series II, Varian, Palo Alto, CA). De ontsluiting werd

uitgevoerd met microgolfoven (Milestone 1200 MS Mega) met het volgende programma: 250

W (5 min.), 400 W (5 min.), 600 W (5 min.), 800 W (10 min.), ventilatie (10 min.).

Kwaliteitscontrole van de analyses was gebaseerd op multi-element standaarden (Merck

11355 ICP standard IV), en op externe en interne standaarden. Het is momenteel niet

mogelijk om kwik (Hg) en arseen (As) te meten in het bodemkundig en analytisch labo van

het IBW. Hg komt minder frequent voor in hoge concentraties op verontreinigde gronden in

Vlaanderen dan de 6 onderzochte metalen; As daarentegen is een relatief veel voorkomende

metaalverontreiniging (VMM, 2004).

De accuraatheid van de metaalanalyses werd gecontroleerd op basis van een

referentie-sedimentstaal (CRM 320: “river sediment”). De gemeten waarden (in mg kg-1 DS)

waren voor Cd: 0.53 (gecertificeerde waarde: 0.533 + 0.026) , Cu: 42.9 (gecertificeerde

waarde: 44.1 + 1.0), Zn: 124.8 (waarde voor aqua-regia extractie met ICP: 122), Cr: 81.7

(waarde voor aqua-regia extractie met ICP: 79 ), Ni: 57.8 (waarde voor aqua-regia extractie

met ICP: 57), en Pb: 27.7 (waarde voor aqua-regia extractie met ICP: 33). De accuraatheid

van de P- en S-analyse werd gecontroleerd  met CRM 100 (“Beech leaves”) en CRM 101

(“spruce needles”). Waarden (in g kg-1 DS) voor P waren respectievelijk 1.650 en 1.760

(gecertificeerde waarde: 1.550 + 0.040 en 1.690 + 0.040) , en voor S respectievelijk 3.121 en

1.890 (gecertificeerde waarde: 2.690 + 0.0040 en 1.700 + 0.040).
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1.2.3. Beoordeling van de bodemkwaliteit

De beoordeling van de bodemkwaliteit is gebaseerd op de VLAREBO-wetgeving. In

1995 werd het Decreet betreffende de bodemsanering (VLAREBO) goedgekeurd. Er werden

voor een groot aantal organische en anorganische stoffen achtergrondwaarden (AW) en

bodemsaneringsnormen (BSN) vastgelegd. Er werd hierbij rekening gehouden met de

bodemeigenschappen (kleifractie en organische stof (OS)-gehalte) en met de bestemming van

het terrein (bestemmingstype). Er werd een standaardbodem gedefinieerd, gebaseerd op de

eigenschappen van een groot aantal landbodems. Deze standaardbodem heeft een OS-gehalte

van 2% en een kleigehalte van 10%. De AW en BSN voor de standaardbodem wordt

omgerekend naar de eigenschappen van de onderzochte bodem. Een bodemstaal wordt in dit

rapport als verontreinigd beschouwd wanneer het gehalte voor 1 van de 6 metalen het

verontreinigingscriterium voor bestemmingstype 1&2 (VC1&2) overschrijdt. Deze waarde

wordt berekend als 0,8 x bodemsaneringsnorm voor type 1&2 (BSN1&2).

1.2.4. Gegevensverwerking

Voor elk bemonsterd punt werden de volgende 3 variabelen berekend: de loodrechte

afstand in vogelvlucht tot de aslijn van de Zeeschelde (uitgedrukt in meter), de relatieve

ligging van de punten t.o.v. elkaar na loodrechte projectie op die aslijn (waarde tussen 0 =

(meest stroomafwaartse punt) en 100 (= meest stroomopwaartse punt)), en de hoogteligging

(m T.A.W.). 

De hoogteligging werd afgeleid uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen (MVG-LIN-

AMINAL-afdeling Water en MVG-LIN-AWZ-afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en

Hydrologisch Onderzoek, GIS-Vlaanderen). Het digitaal hoogtemodel (DHM) werd per

kaartblad als ASCII-file geïmporteerd in een access-databank. Via ‘queries’ werden de

relevante delen van het kaartblad geselecteerd. De access-tabellen werden via ArcGis8

geïmporteerd en opgeslagen als een shapefile. De shapefiles werden geïmporteerd in ArcInfo

en via ArcTools werden de relevante stukken meer gedetailleerd geselecteerd. Rond elk punt

waarvoor de hoogte bepaald diende te worden, werd er een buffer van 20 m (cirkel met straal

20 m) gemaakt via het BUFFER-commando. Deze cirkels werden gebruikt om via het CLIP-

commando de relevante delen van het DHM te selecteren. Hierdoor kunnen de verdere
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bewerkingen sneller uitgevoerd worden en kreeg elk punt ook een uniek volgnummer. Ter

illustratie: het geselecteerde deel van het DHM voor het studiegebied bevat 1586747 punten,

en na het gebruik van de buffercirkels was het bestand beperkt tot 12031 punten. Voor elk

punt waarvoor de hoogte bepaald diende te worden, werd het dichtstbijgelegen punt van het

DHM via het NEAR-commando geïdentificeerd, en via JOINITEM werd de hoogteligging

van het DHM-punt in de tabel van de bemonsterde punten gekopieerd.

Voor elk GOG werd het landgebruik en de aanwezigheid van dijken op de

Ferrariskaart (einde 18e eeuw) en de militaire topografische kaart van het begin van de 20e

eeuw gecontroleerd. Het GOG Uiterdijk en Scheldebroek waren nog een schorregebied op de

Ferrariskaart, maar waren reeds ingedijkt in het begin van de 20e eeuw. Voor het GOG ‘Groot

Schoor’ is het niet duidelijk op de Ferrariskaart zichtbaar of het schor reeds van voldoende

hoge dijken voorzien was om van een ingepolderd schor te kunnen spreken. De andere GOGs

bevonden zich achter een dijk op de Ferrariskaart en hebben dus waarschijnlijk nooit als schor

gefunctioneerd. Het Groot Schoor werd niet gekarteerd bij het opmaken van de bodemkaart

(1968-1970). Het GOG Scheldebroek wordt in de begeleidende tekst van het kaartblad Zele

(56E) omschreven als een ‘recent ingedijkt scheldeschor’ (IWONL, 1963).
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Figuur 1.1. Situering van het Groot Schoor (punt 1), Uiterdijk (punt 2) en Scheldebroek (punt 3)
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Figuur 1.2. Situering van Paardenweide (punt 4, punt 5 en punt 6) en Bergenmeersen (punt 7 en punt 8).
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1.3. Resultaten

De A-horizont, de bovenste horizont die aangerijkt is met organisch materiaal en die

daardoor donkerder gekleurd is, was bij de bemonsterde punten onder weiland opvallend dik

(Tabel 1.1) in vergelijking met de A-horizonten bij de alluviale bodems die vroeger reeds als

referentie bemonsterd werden (Vandecasteele et al., 2001). Algemeen vertoonde de A-

horizont geen gelaagdheid. De A-horizont was dus meestal een homogene laag die zeer

donker gekleurd was. Het homogene uitzicht bij weiland kan veroorzaakt worden door

bioturbatie of vertrappeling bij begrazing van de oorspronkelijke gelaagdheid. De gelaagdheid

kan echter ook gemaskeerd worden door de donkere kleur. Bij akkers zorgen

bodembewerkingen voor het opheffen van de eventuele gelaagdheid.

Tabel 1.1. Overzicht van het landgebruik en de dikte van A-horizont van de bemonsterde

gecontroleerde overstromingsgebieden

GOG Punt Afstand (m) Landgebruik Dikte A-horizont (cm)

Groot Schoor punt01 25 akker > 30

Groot Schoor punt01 125 akker > 30

Uiterdijk punt02 25 akker > 30

Uiterdijk punt02 125 akker > 30

Scheldebroek punt03 25 akker > 30

Scheldebroek punt03 125 akker > 30

Paardenweide punt04 25 weiland 10

Paardenweide punt04 125 weiland 10

Paardenweide punt05 25 weiland 20-30

Paardenweide punt05 125 weiland 20-30

Paardenweide punt06 25 weiland 25-30

Paardenweide punt06 125 weiland 15-25

Bergenmeersen punt07 25 weiland 10-15

Bergenmeersen punt07 125 weiland 10-15

Bergenmeersen punt08 25 akker geweest, nu hooiland 30

Bergenmeersen punt08 125 hooiland 10-15
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Tabel 1.3. Bodemeigenschappen van de A-horizont van 5 gecontroleerde

overstromingsgebieden langs de Zeeschelde. Elke waarde is het gemiddelde van 4

bemonsteringen. De waarde tussen haakjes is de standaarddeviatie.

Bij punt 8 was het huidig landgebruik hooiland, maar de dikte van de A-horizont kan er op

wijzen dat dit terrein vroeger als akker gebruikt werd. Het landgebruik volgens de recentste

topografische kaart is akkerland, wat de terreinobservatie bevestigt.

GOG Punt Afstand (m) CaCO3 (%) pH-H2O TOC (%) klei (%) EC (µs/cm)

Groot Schoor punt01 25 7,6 (0,4) 7,6 (0,1) 4,4 (0,5) 47 (1,9) 209 (17,7)

Groot Schoor punt01 125 7,4 (0,3) 7,7 (0) 4,1 (0,3) 45 (1,4) 193 (19,3)

Uiterdijk punt02 25 7,1 (0,2) 7,7 (0) 3,3 (0,5) 38 (2,9) 168 (13,8)

Uiterdijk punt02 125 7,6 (0,4) 7,6 (0) 4,1 (0,5) 41 (4) 178 (15,2)

Scheldebroek punt03 25 7,3 (0,2) 7,8 (0,2) 3,7 (0,8) 27 (3) 223 (77,7)

Scheldebroek punt03 125 8,3 (0,4) 7,8 (0) 5 (0,7) 33 (1,8) 246 (43,6)

Paardenweide punt04 25 3,8 (0,7) 7,6 (0,1) 7,8 (1,3) 38 (3,5) 204 (17,6)

Paardenweide punt04 125 3,1 (1,6) 7,1 (0,3) 12,1 (2,1) 46 (4,1) 389 (79,9)

Paardenweide punt05 25 5,6 (0,8) 7,9 (0,1) 8,7 (1,2) 40 (0,9) 261 (105,4)

Paardenweide punt05 125 6,7 (0,6) 7,7 (0,1) 7,6 (1,5) 41 (3,1) 205 (32,4)

Paardenweide punt06 25 6,7 (0,9) 8 (0,1) 8,4 (1,9) 38 (6,6) 214 (80,6)

Paardenweide punt06 125 3 (0,9) 7,6 (0,1) 9,4 (2,8) 40 (7) 293 (103,9)

Bergenmeersen punt07 25 0,3 (0,4) 6,2 (1) 5 (3,6) 20 (9) 129 (70,7)

Bergenmeersen punt07 125 1,7 (0,7) 6,2 (1) 5 (3,1) 22 (9,2) 266 (203,8)

Bergenmeersen punt08 25 6,1 (1,2) 7,9 (0,2) 6,5 (1,7) 33 (3,2) 165 (7,9)

Bergenmeersen punt08 125 3,1 (1) 7,1 (0,7) 9,3 (1) 34 (2,5) 273 (66)
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Tabel 1.2. Concentraties aan metalen (mg/kg droge grond) in de A-horizont van 5 gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Zeeschelde.

Elke waarde is het gemiddelde van 4 bemonsteringen. De waarde tussen haakjes is de standaarddeviatie.

GOG Punt Afstand (m) Cd Cr Cu Ni Pb Zn

Groot Schoor punt01 25 22,6 (2,4) 747 (78) 182 (16) 51 (5) 265 (20) 1736 (135)

Groot Schoor punt01 125 18,9 (1,7) 624 (69) 165 (10) 51 (4) 251 (15) 1642 (107)

Uiterdijk punt02 25 9,5 (1,5) 274 (51) 127 (13) 38 (3) 177 (23) 1134 (132)

Uiterdijk punt02 125 15,2 (1,2) 522 (35) 150 (15) 41 (3) 230 (25) 1633 (96)

Scheldebroek punt03 25 4,7 (0,9) 172 (35) 77 (12) 22 (3) 167 (28) 903 (104)

Scheldebroek punt03 125 6,7 (1) 284 (39) 106 (10) 28 (2) 226 (22) 1251 (91)

Paardenweide punt04 25 9,4 (2,8) 564 (143) 118 (13) 38 (4) 257 (43) 1197 (258)

Paardenweide punt04 125 16,4 (6,2) 1087 (560) 182 (36) 48 (6) 402 (69) 1916 (443)

Paardenweide punt05 25 10,9 (3,3) 501 (153) 160 (9) 41 (3) 321 (11) 1514 (169)

Paardenweide punt05 125 15 (2) 896 (120) 165 (29) 42 (2) 301 (64) 1801 (224)

Paardenweide punt06 25 10,7 (2,1) 389 (77) 158 (28) 37 (6) 357 (72) 1582 (285)

Paardenweide punt06 125 9,8 (3,6) 434 (159) 137 (40) 40 (9) 296 (85) 1331 (433)

Bergenmeersen punt07 25 4,1 (4) 218 (181) 53 (43) 17 (11) 121 (89) 514 (502)

Bergenmeersen punt07 125 3,7 (3,4) 204 (153) 51 (43) 19 (11) 110 (81) 475 (431)

Bergenmeersen punt08 25 6,4 (3,2) 379 (122) 134 (12) 33 (4) 234 (51) 1082 (443)

Bergenmeersen punt08 125 6,2 (1,4) 351 (52) 104 (10) 36 (1) 217 (21) 865 (177)

  Referentiebodems Zeeschelde 0,8 (0,5) 66 (25) 22 (12) 23 (10) 49 (30) 129 (69)
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Fig. 1.4. Correlaties tussen de metalen onderling
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De concentraties aan metalen die in de bodems gemeten werden (Tabel 1.2) geven

duidelijk contaminatie aan met Cd, Cr en Zn, en een aanrijking van de bodem met Pb en Cu

bij vergelijking met referentiewaarden voor alluviale bodems langs de Zeeschelde

(Vandecasteele et al., 2001). Vooral bij Groot Schoor, Uiterdijk en Paardenweide worden

hoge concentraties gemeten. De beoordeling van de bodemkwaliteit volgens de VLAREBO-

normering (Tabel 1.4) bevestigt de bodemverontreiniging met Cd, Cr en Zn. Voor deze

metalen wordt de norm voor het huidige landgebruik (landbouw en natuur) overschreden.

De meeste bodems hebben een hoog kleigehalte en een hoog CaCO3-gehalte,

waardoor de bodems goed gebufferd zijn tegen verzuring (Tabel 1.3). Dit is ook de reden voor

de hoge pH-waarden. Bij punt 4 en punt 7 worden lagere CaCO3-gehalten gemeten. Bij punt 7

wordt er ook een lagere pH en een lager kleigehalte gemeten. Bij 2 van de 4 stalen afkomstig

van een iets hoger gelegen deel bleek de bodem eerder zandig te zijn.

Vijf punten voldoen aan de criteria voor baggergronden, nl. punt 1,2,3,5 (telkens 25 en

125m) en punt 6 (25 m). Deze criteria zijn gebaseerd op de dikte van de A-horizont, het

carbonaat- en organische koolstofgehalte en de concentratie aan fosfor (P), zwavel (S) in de

A-horizont (Vandecasteele et al., 2001). Deze criteria werden opgesteld om los van de

verontreinigingsgraad toch een basis te hebben om uitspraak te kunnen doen over de

oorsprong van de verontreiniging of het ontstaan van de bodem (Vandecasteele et al., 2001).

Deze criteria laten toe om door sedimenten beïnvloede bodems van normale alluviale bodems

te onderscheiden.

Wanneer de correlaties tussen de metalen gevisualiseerd worden (Fig. 1.4), dan blijkt

er een sterke positieve correlatie te zijn tussen alle metalen onderling. Er is een sterke,

positieve correlatie tussen het kleigehalte, en totale organische koolstof (TOC) (Fig. 1.5).

Hoge klei- en TOC-waarden gaan gepaard met een hoge CaCO3 en een hoge elektrische

geleidbaarheid (EC). Er is een positief verband tussen Cd en klei, maar het verband is niet

lineair.

Uit de principale componentenanalyse (PCA) van alle bodemanalyses (Fig. 1.6) blijkt

duidelijk dat er 4 afwijkende bodemmonsters zijn, nl. 2 punten op 25 m en 2 punten op 125 m

bij punt 7 (Bergenmeersen). Bij de staalname werd er hier een duidelijk hoogteverschil

vastgesteld, en de 4 afwijkende punten (4 punten in rechtse deel van de figuur) bevonden zich

op het hogere deel. De terreinobservaties worden dus bevestigd door de analyseresultaten.

Ook de bodemkaart toont een verschil, waarbij de 4 hoger gelegen punten zich op een natte

zandleembodem bevinden. De lager gelegen punten liggen op een natte klei- of zware

kleibodem.
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Figuur 1.6. Principale componentenanalyse van de 64 bodemstalen van gecontroleerde

overstromingsgebieden langs de Zeeschelde, waarbij 83% van de variatie verklaard wordt

door de eerste 3 componenten.

Bij het weglaten van deze bodemstalen uit de PCA (Fig. 1.7), blijkt dat de

bodemeigenschappen zich volgens 4 clusters groeperen, nl. een cluster van metingen van het

organische stofgehalte in de bodem (N, OS, LOI en TOC), twee clusters van metalen

(enerzijds Cd, Ni, Cu en Zn; anderzijds Cr en Pb) en een cluster van pH en CaCO3. De cluster

van Cd, Ni, Cu en Zn is zeer sterk gelinkt met de textuur-as zand-klei. Voor elk van deze

clusters werd er een bodemeigenschap uitgezet in boxplots om het effect van afstand, punt en

landgebruik te kunnen evalueren.

Zowel voor Cd (Fig. 1.8), Cr (Fig. 1.9), totale organische koolstof (TOC, Fig. 1.10) als

voor CaCO3 (Fig. 1.11) blijkt dat er duidelijke verschillen zijn voor beide afstanden, maar het

verschil varieert sterk en de afstand waar de hoogste waarde gemeten wordt, is afhankelijk

van het punt. Voor klei (Fig. 1.12) zijn de verschillen tussen beide afstanden kleiner.
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Fig. 1.7. Principale componentenanalyse van de 60 bodemstalen van gecontroleerde

overstromingsgebieden langs de Zeeschelde, zonder de afwijkende bodemstalen van de

Bergenmeersen (punt 7). 81% van de variatie wordt verklaard door de eerste 3 componenten.

Een tweede belangrijke vaststelling voor Cd (Fig. 1.8), Cr (Fig. 1.9), TOC (Fig. 1.10)

en CaCO3 (Fig. 1.11) is dat de punten met als landgebruik ‘akker’, een lagere spreiding op

korte afstand vertonen (tussen de 4  monsters) dan de punten onder weiland. Dit heeft

ongetwijfeld te maken met het mengeffect van bodembewerkingen. Dit heeft echter

belangrijke consequenties voor verdere bemonsteringen in het kader van het opstellen van

gebiedsdekkende bodemkwaliteitskaarten.

Er werd een belangrijk verschil tussen akkerland en weiland vastgesteld voor TOC

(Fig. 1.10) en CaCO3 (Fig. 1.11), met hogere TOC- en lagere CaCO3-waarden voor weiland.

Weiland wordt gekenmerkt door een dunnere A-horizont, waarin de organische stof veel

geconcentreerder voorkomt. Het verschil in CaCO3 kan te maken hebben met bemesting en

bekalking van akkerland, of met hogere decalcificatiesnelheid bij weiland.
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Tabel 1.4. Beoordeling van de concentraties aan metalen in de A-horizont van 5

gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Zeeschelde volgens het normeringsstelsel van

VLAREBO (0: > achtergrondswaarde en < dan het verontreinigingscriterium, 1: >

verontreinigingscriterium, 2: > norm voor landbouw, bos en natuur, 3: > norm voor

bestemming woongebied, 4: > norm voor bestemming recreatiegebied)

   

Er werd geen significante correlatie gevonden tussen de Cd-concentratie en de

hoogteligging (r = 0.158, p = 0.216) (Fig. 1.13). Er werd daarentegen een zwakke, positieve

maar significante correlatie gevonden tussen de Cd-concentratie en de afstand tot de aslijn van

de Schelde (r = 0.407, p < 0.001) en een zwakke, negatieve maar significante correlatie tussen

de Cd-concentratie en de relatieve ligging langs de Schelde (r = -0.591, p < 0.001) anderzijds

(Fig. 1.13). De positieve correlatie tussen de Cd-concentratie en de afstand tot de aslijn van de

Schelde wordt echter veroorzaakt door de hoge Cd-concentraties gemeten bij punt 1 (Groot

Schoor). Aangezien er zich een schorregebied bevindt tussen het Groot schoor en de Schelde,

hebben de bemonsterde locaties in dit GOG een grotere afstand tot de aslijn. In dit GOG

werden de hoogste Cd-concentraties gemeten.

Punt Afstand (m) Cd Cr Zn Pb Cu Ni

punt01 25 3 3 2 1 0 0

punt01 125 3 3 2 1 0 0

punt02 25 2 2 2 0 0 0

punt02 125 3 3 2 0 0 0

punt03 25 2 2 2 0 0 0

punt03 125 2 2 2 0 0 0

punt04 25 2 3 2 0 0 0

punt04 125 2 4 2 1 0 0

punt05 25 2 3 2 1 0 0

punt05 125 2 4 2 1 0 0

punt06 25 2 2 2 2 0 0

punt06 125 2 2 2 1 0 0

punt07 25 2 2 0 0 0 0

punt07 125 2 2 0 0 0 0

punt08 25 2 2 2 0 0 0

punt08 125 2 2 0 0 0 0
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Figuur 1.8. Cd-concentraties (mg/kg droge grond) voor 8 punten in gecontroleerde

overstromingsgebieden langs de Zeeschelde. Bij elk punt werden op 2 afstanden (25 en 125m)

4 monsters van de A-horizont verzameld.

Voor het GOG ‘Paardenweide’ zijn er gegevens voor 28 bodemmonsters beschikbaar

(3 punten x 8 monsters + 4 extra bodemmonsters). De Cd-concentratie in de bodem vertoont

een sterk positieve correlatie (r = 0.70, p <0.001) met het kleigehalte, dat op zijn beurt sterk

positief gecorreleerd (r = 0.826, p <0.001) is met het TOC-percentage (Fig. 1.14). De

correlatie tussen Cd of klei en de relatieve ligging langs de Schelde was niet significant. De

correlaties tussen klei en de afstand tot de aslijn van de Schelde (r = 0.440, p = 0.02) en tussen

klei en de hoogteligging (r = 0.474, p = 0.011) waren hoger dan voor Cd, maar deze relaties

zijn onvoldoende sterk om over een duidelijke trend te kunnen spreken (Fig. 1.14).

1.4. Besluiten

In dit hoofdstuk werden de resultaten van een verkennende studie van de

bodemkwaliteit van gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Zeeschelde voorgesteld.



39

Er werd nagegaan wat de invloed is van de factoren landgebruik, geografische ligging langs

de Schelde, en afstand tot de dijk.

Een eerste besluit was dat alle bodems duidelijk aangerijkt waren met Cd, Cr, Cu, Pb

en Zn. Er waren echter grote verschillen tussen de verschillende gebieden en tussen de punten

van hetzelfde gebied. De Cd-, Zn- en Cr-concentraties varieerden tussen 0.6 en 25.3 mg

Cd/kg droge bodem, tussen 84 en 2495 mg Zn/kg droge bodem en tussen 60 en 1911 mg

Cr/kg droge bodem. Aangezien de GOGs grotendeels voor landbouw gebruikt worden, en de

bodemsaneringsnormen voor landbouw bij de meeste punten overschreden worden, moet het

landbouwkundig gebruik kritisch beoordeeld worden. Zo werd vroeger reeds vastgesteld dat

de teelt van maïs op verontreinigde bodems (o.a. baggergronden en overstromingsgebieden)

aanleiding gaf tot het overschrijden van de wettelijk toegelaten Cd-concentratie in

groenvoeders (Vandecasteele et al., 2002). Ook natuurontwikkeling kan pas na een

ecologische risico-evaluatie.
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Figuur 1.9. Cr-concentraties (mg/kg droge grond) voor 8 punten in gecontroleerde

overstromingsgebieden langs de Zeeschelde. Bij elk punt werden op 2 afstanden (25 en 125

m) 4 monsters van de A-horizont verzameld.
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De bodemverontreiniging kan hoogstwaarschijnlijk toegeschreven worden aan de

afzetting van gecontamineerde sedimenten uit de Zeeschelde. Wanneer de

bodemverontreiniging ontstaan is, is echter moeilijk te achterhalen. Het gaat hier met grote

zekerheid om een cumulatief proces. Het is echter belangrijk te weten of de afzetting van

sedimenten versneld wordt door het gebruik van een bepaald gebied als GOG, en of die

sedimentafzetting tegenwoordig nog dezelfde verontreiniging veroorzaakt. De bemonstering

van potentiële overstromingsgebieden (POGs) in de nabijheid van de bemonsterde GOGs kan

hier mogelijk uitsluitsel over geven.
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Figuur 1.10. Totale organische koolstof (TOC, %) voor 8 punten in gecontroleerde

overstromingsgebieden langs de Zeeschelde. Bij elk punt werden op 2 afstanden (25 en 125

m) 4 monsters van de A-horizont verzameld.

Er was een duidelijk effect van het landgebruik op de bodemeigenschappen. Enerzijds

bepaalde het landgebruik de spreiding van de metaalconcentraties in de bodem binnen een

gebied van 25x25m, met hogere spreidingen en dus een grotere variabiliteit voor bodems

onder weiland. Het regelmatig ploegen van akkers leidt tot een intensieve menging en

homogenisering van de bovenste 30 cm (ploegvoor). Anderzijds bepaalde het landgebruik ook
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de grootte van bodemeigenschappen zoals TOC en CaCO3, met hoger TOC-concentraties en

lagere CaCO3 voor weilanden.
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Figuur 1.11. CaCO3 (%) voor 8 punten in gecontroleerde overstromingsgebieden langs de

Zeeschelde. Bij elk punt werden op 2 afstanden (25 en 125 m) 4 monsters van de A-horizont

verzameld.

De relatieve ligging langs de Schelde, de afstand tot de aslijn van de Schelde en de

hoogteligging van de bemonsterde punten vertoonden een zwak verband met de gemeten

metaalconcentraties. De overloopdijk van het GOG Groot Schoor en Uiterdijk hebben het

hoogste kruinpeil, maar hebben ook de grootste overstromingsfrequentie. De bodemkwaliteit

zou echter grotendeels gerelateerd kunnen zijn met verschillende karakteristieken van de

bemonsterde gebieden vóór de inrichting en ingebruikname als GOG, zoals de vroegere

dijkhoogte en overstromings- of bevloeiingsfrequentie.

Het lijkt aangewezen om in een volgende fase metingen van

sedimentatiehoeveelheden te verrichten. Stel dat de sedimentatie vroeger intensiever was dan

de laatste 20 jaar (het zwevend stofgehalte van de Schelde was rond de jaren ‘70 veel hoger

dan nu) en dat de sedimentkwaliteit ondertussen duidelijk verbeterd is (wordt ook bevestigd

door een aantal studies), dan zou de huidige sedimentatie resulteren in een dunne bodemlaag

met een iets betere kwaliteit. Jaarlijks ploegen zal dit effect natuurlijk doen verdwijnen. Het
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komt er dus op neer te weten in hoeverre sedimentatiepatronen verstoord worden door

activiteiten of processen die tot bodemmenging (bioturbatie) leiden.
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Figuur 1.12. Kleigehalte (%) voor 8 punten in gecontroleerde overstromingsgebieden langs

de Zeeschelde. Bij elk punt werden op 2 afstanden (25 en 125 m) 4 monsters van de A-

horizont verzameld.
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Fig. 1.13. Cd-concentratie (mg/kg droge grond) voor 5 gecontroleerde overstromingsgebieden in functie van de hoogteligging, de afstand in

vogelvlucht tot de aslijn van de Schelde en de relatieve ligging langs de Schelde.
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Fig. 1.14. Cd-concentratie (mg/kg droge grond) voor 28 punten in het GOG Paardenweide in functie van klei- en TOC-gehalte, de hoogteligging,

de afstand in vogelvlucht tot de aslijn van de Schelde en de relatieve ligging langs de Schelde.
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                                                       Hoofdstuk 2.
De bodemkwaliteit van de potentiële

overstromingsgebieden langs de Durme en langs de
Zeeschelde stroomopwaarts van Wetteren: beschrijving op

basis van de bestaande gegevens 

2.1. Inleiding

Bij de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) is het belangrijk om

een duidelijk beeld te hebben van de gevolgen van de historische verontreiniging van het

Schelde-sediment op de bodemkwaliteit van de alluviale vlakte. We moeten dus zowel de

spontaan gevormde overstromingssedimenten als de door de mens aangelegde stortterreinen

voor baggerspecie beschouwen. De aanwezigheid van opgehoogde terreinen (al dan niet

verontreinigd) bepaalt o.a. de bergingscapaciteit van het GOG. Er werden in het kader van de

actualisatie van het sigmaplan ongeveer 15.000 ha potentiële overstromingsgebieden (POG)

langs de Zeeschelde en de bijrivieren in kaart gebracht. Een aantal van deze POGs zullen na

het vergelijken van verschillende scenario’s via hydraulische modellering geselecteerd

worden om als GOG ingericht te worden. 

Het functioneren als GOG kan resulteren in een verhoogde aanvoer en afzetting van

verontreinigde sedimenten. Het is daarom belangrijk om de bodemkwaliteit te kennen van de

situatie vóór de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied. Wanneer zich reeds

verontreinigde bodems binnen een POG bevinden, kan dit als criterium gebruikt worden bij

de uiteindelijke selectie van de GOGs. De verhoogde overstromingsfrequentie bij het

functioneren van het GOG kan de beschikbaarheid van de metalen in verontreinigde bodems

wijzigen. Daarom wordt er in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van de bestaande kennis

over de bodemkwaliteit van de POGs langs de Durme en langs de Zeeschelde stroomopwaarts

van Wetteren. De gegevens over de baggergronden langs de Zeeschelde stroomopwaarts van

Wetteren en de Durme werden uitgebreid gerapporteerd in rapport IBW Bb R 2001.010

(Vandecasteele et al., 2001).
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Dit zijn slechts verkennende gegevens: de opgehoogde terreinen werden bij de

inventarisatie van de baggergronden preferentieel bemonsterd. De resultaten die in dit

hoofdstuk voorgesteld worden, kunnen echter een indicatie geven van de bodemkwaliteit.

2.2. Methodologie

De staalnames gebeurden in het kader van de inventarisatie van de baggergronden

langs de Zeeschelde en de Durme. Opgehoogde terreinen (of terreinen waarbij op basis van

kaart- of archiefgegevens kon verondersteld worden dat ze opgehoogd werden) werden

preferentieel bemonsterd om baggergronden te kunnen karteren. Daarnaast werden ook

referentiestalen van de A-horizont van relatief intacte alluviale gebieden langs de Zeeschelde

verzameld. De staalnamestrategie werd uitgebreid besproken in rapport IBW Bb R 2001.010.

De gebruikte analysemethodes en de beoordeling van de bodemkwaliteit werd reeds in

Hoofdstuk 1 toegelicht. De gegevens worden in dit hoofdstuk per POG beschreven en

samengevat.

2.3. Resultaten

2.3.1. Zeeschelde

Enerzijds wordt per POG een overzicht gegeven van de oppervlakte aan opgehoogde

terreinen, opgesplitst in terreinen waar al dan niet bodemverontreiniging werd vastgesteld

(Tabel 2.1., Fig. 2.1). De verontreinigde opgehoogde terreinen zijn bijna uitsluitend

baggergronden. Daarnaast wordt per POG ook het aantal referentiepunten gegeven, en het

aantal referentiepunten waar er bodemverontreiniging gemeten werd (Tabel 2.1.). Het getal

tussen vierkante haakjes is het aantal punten waar er een verkennende boring gebeurde, maar

waar er op basis van de visuele beoordeling van het bodemstaal werd beslist om geen analyses

uit te laten voeren. In dat geval gaf het uitzicht van het bodemstaal geen indicatie dat het om

een verontreinigde bodem ging.

Voor de POGs Koningsdonk-zuid, Koningsdonk-noord en Vogelhoek zijn er

nauwelijks bodemkwaliteitsgegevens beschikbaar. Bij het POG Kouter zijn er een aantal

opgehoogde terreinen gekarteerd. Voor wat de aanwezigheid van verontreinigde

baggergronden betreft, zijn er 5 POGs met een belangrijk aandeel verontreinigde

baggergronden:
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Tabel 2.1. Overzicht van de gegevens over de oppervlakte (ha) en de bodemkwaliteit van de opgehoogde terreinen, en de bodemkwaliteit van

een aantal referentiepunten in de potentiële overstromingsgebieden langs de Zeeschelde. Het getal tussen vierkante haakjes is het aantal punten

waar er een verkennende boring gebeurde, maar waar er op basis van de visuele beoordeling wordt beslist om geen analyses te laten uitvoeren.

POG Gemeente Nr. Opp. (ha) Opgehoogde terreinen Referentiepunten

verontreinigd niet-verontreinigd totaal verontreinigd

Kouter Destelbergen 100_37 61.4 2.0 7.4 [1] 0

Schippershuis Gent 100_38 74.9 8.0 0.0 [10] 0

Koningsdonk zuid Gent 100_35 21.4 0.0 0.0 0 0

Koningsdonk noord Gent, Melle 100_36 38.4 0.0 0.8 1 [5] 0

Vogelhoek Melle 100_34 24.0 0.0 0.0 0 0

Ganzendries Destelbergen 100_33 33.0 3.9 1.5 2 1

Mellehoek Destelbergen 100_32 22.7 6.5 2.9 1 [2] 1

Rot en Bastenakkers Destelbergen, Wetteren 100_31 153.8 1.8 1.4 13 [5] 5

Ham Wetteren 100_30 35.5 7.6 5.4 5 0

Kalkense Meersen
Laarne, Wetteren, Wichelen, 

Berlare
100_29 684.4 39.0 0.0 1 1

Wijmeers Berlare, Wichelen 100_28 182.4 0.0 0.0 4 4

Paardeweide Berlare, Wichelen 100_27 62.1 0.0 5.5 1 1

1393.9 68.6 24.9 28 [23] 13
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Tabel 2.2. Overzicht van de gegevens over de oppervlakte (ha) en de bodemkwaliteit van de opgehoogde terreinen, en de bodemkwaliteit van

een aantal referentiepunten in de potentiële overstromingsgebieden langs de Durme. Het getal tussen vierkante haakjes is het aantal punten waar

er een verkennende boring gebeurde, maar waar er op basis van de visuele beoordeling wordt beslist om geen analyses te laten uitvoeren.

POG Gemeente Nr. Opp. (ha) Opgehoogde terreinen Referentiepunten

verontreinigd niet-verontreinigd totaal verontreinigd

Bunt - Noubroek Hamme 151_02 77.2 0.0 10.5 0 0

Klein Broek Temse 151_03 33.5 4.7 0.0 0 0

Groot Broek Temse, Waasmunster 151_04 64.9 1.0 3.1 0 0

Wareslage Waasmunster 151_05 75.9 1.8 0.0 1 0

Oude Durme Waasmunster, Hamme 151_06 272.2 0.0 4.5 0 0

Tussen Rozenberg en Wareslage Waasmunster 151_07 42.3 7.5 3.5 0 0

RO Durme, met Pontrave hoeve en Moerasput Waasmunster 151_09 32.2 0.0 4.2 [1] 0

Bulbierbroek Hamme 151_11 42.0 1.4 0.0 0 0

LO Durme, met Hof Ten Rijen Waasmunster 151_12 110.5 7.1 0.0 2 1

RO Durme Zele 151_13 38.5 0.0 2.1 0 0

Tussen Hoek en Durmen, langs RO Durme Zele 151_15 97.7 1.2 0.5 1 0

887.0 24.7 28.4 4 [1] 1
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Schippershuis (Gent): Dit zijn de Gentbrugse meersen. In dit gebied bevinden zich heel wat

verontreinigde baggergronden en andere oude stortplaatsen. De problematiek van het gebied

wordt uitgebreid beschreven door Vandecasteele et al. (1999, rapport IBW Bb R99.004,

deel2, Hoofdstuk 5) en Kongs et al. (1999).

Ganzendries (Heusden): In dit relatief kleine gebied (33 ha) bevindt er zich een

baggerstortterrein van 3.4 ha.

Mellehoek (Destelbergen): bevat een aantal baggerstortterreinen waaronder het Kalverbos.

Dit gebied werd gedetailleerd beschreven in rapport IBW Bb R2001.010 (Hoofdstuk 3).

Ham (Wetteren): In dit POG bevindt zich een opgevulde Scheldemeander. Tussen de

meander en de Schelde werd er een perceel aangetroffen waarop zich een 30 cm dikke

sedimentlaag bevindt. Het is onduidelijk of dit het gevolg is van spontane sedimentatie als

gevolg van bevloeiingen of overstromingen of van stortactiviteiten van baggerspecie.

Kalkense meersen: In dit gebied bevindt zich een verdwenen Scheldemeander. De

bodemkwaliteit van deze meander werd gedetailleerd beschreven in IBW Bb R2001.010

(Hoofdstuk 4). Er werd in de bodemstalen van deze meander een lichte aanrijking met Cr, Zn

en Cd vastgesteld. De graad van verontreiniging is echter aanzienlijk lager dan bij de

baggergronden in de 4 POGs die hierboven beschreven werden.

Voor 3 POGs kan er een inschatting gebeuren van de algemene bodemtoestand op

basis van de referentiestalen van de A-horizont:

Rot en Bastenakkers (Ten Hede): in deze POG werd bij 5 van de 13 monsters van de A-

horizont bodemverontreiniging met Cr gemeten. Bij één staal werd er ook verontreiniging met

Cd, Pb en Zn gemeten.

Wijmeers (Uitbergen): in dit POG bevinden zich geen opgehoogde terreinen. De A-horizont

werd op 4 punten bemonsterd. Bij de 4 stalen werd er bodemverontreiniging met Cr gemeten,

bij 1 staal werd er ook Cd-verontreiniging gemeten.

Paardenweide (Berlare): bij dit POG is er één terrein dat aanzienlijk opgehoogd werd met

infrastructuurspecie bij rechttrekkingswerken aan de Schelde. Bij 1 punt bij een akker naast

het opgehoogd terrein werd er bodemverontreiniging met Cd, Cr, Pb en Zn in de A-horizont

gemeten.

2.3.2. Durme
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De gegevens van de Durme hebben vooral betrekking op opgehoogde terreinen en

specifiek op verontreinigde baggergronden. Er werden buiten de opgehoogde terreinen weinig

bodemstalen verzameld, waardoor er geen betrouwbaar beeld van de bodemkwaliteit van het

alluviaal gebied gegeven kan worden. Enkel voor de POGs 151_05, 151_09, 151_12 en

151_15 zijn er bodemstalen buiten de opgehoogde terreinen beschikbaar. Van deze 5 punten

is er 1 punt verontreinigd. Het aantal opgehoogde terreinen binnen de POGs langs de Durme

bedraagt 53.1 ha, en 24.7 ha daarvan is verontreinigd met metalen. Slechts bij 35% van de

bemonsterde punten op deze verontreinigde terreinen bevindt de bodemverontreiniging zich

aan het bodemoppervlak. Voor de POGs 151_01, 151_08, 151_10, 151_14, 151_16, 151_17,

151_18 en 151_19 zijn er geen bodemgegevens over opgehoogde terreinen beschikbaar.

� POG 151_02: terreinen BUHA (niet gecontroleerd), NOHA, ZUH1 en ZUH2: deze 4

terreinen vormen 1 opgehoogd terrein volgens de bodemkaart. Het perceel BUHA was

zeer drassig en kon niet bemonsterd worden. Er werden 4 punten bemonsterd op NOHA.

Telkens werd er een laag zandig materiaal aangetroffen boven een veenlaag. De zandlaag

varieerde in dikte tussen 60 en 150 cm. Het gebied ten zuiden van deze terreinen werd

gebruikt voor veenontginning en bestaat uit een aaneenschakeling van putten. Bij ZUH1

bestond het profiel uit een reeks zandlagen met verschillend gehalte aan organische stof

(OS). ZUH2 werd gekarakteriseerd door de aanwezigheid van puur zandig materiaal, dat

vanaf 150 cm diepte zeer nat was. Een deel van het terrein ZUH2 werd echter bijkomend

opgehoogd. Bij 1 van de 9 bodemstalen werd er een lichte verontreiniging met Cd

gemeten.

� POG 151_03: KBEL is een ingepolderd schor want het terrein was in 1909 nog een deel

van de Durme. Dit is te zien op de militaire topografische kaart opgemaakt in 1909. Op dit

terrein werden 2 punten bemonsterd. De profielopbouw verschilde sterk tussen beide

punten. Op punt KBEL01 werd onder twee kleilagen op een diepte van 90 cm een laag

puur zand aangetroffen waarvan de onderkant zich dieper bevond dan 2 m. Beide

kleilagen zijn verontreinigd. Op het andere punt (KBEL02) werd er op 70 cm diepte een

zeer zware alluviale kleilaag aangetroffen. Erboven bevond zich een kleilaag en een

zwarte zandlaag. Deze laatste laag is verontreinigd. KBE1: Was op de oude topokaart

(kaartblad 15/5-6, schaal 1/25000, versie 1, opname 1969) aangeduid als natte weide, en

behoorde in tegenstelling tot KBEL niet tot de oude Durmemonding. Op 70 cm diepte

werd de alluviale kleilaag aangetroffen. Erboven bevond zich een zandlaag (tot 45 cm
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diepte) en een zwarte kleilaag waarin bodemverontreiniging met Cd, Cr en Zn gemeten

werd.

� POG 151_04: Het terrein KPWA ligt duidelijk hoger dan de omgeving. Het terrein werd

niet bemonsterd, maar er kan aangenomen worden dat het hier om vrij zandig materiaal

gaat (wat ook af te leiden is uit de aanplanting met fijnspar op een deel van het terrein). In

de maïsakker naast het terrein werd de bovenste kleilaag (40 cm) bemonsterd (punt

KPW101). In deze laag werd verontreiniging met Cd en Zn gemeten. De oorzaak van de

verontreiniging is moeilijk te achterhalen, maar de bodemeigenschappen voldoen aan de

criteria voor baggergronden.

� POG 151_05: In het gebied bevinden zich 2 ingerichte gecontroleerde

overstromingsgebieden. In de potpolder I (PPLW) werden 2 punten bemonsterd. Op punt

PPLW01 werden er 2 verontreinigde lagen aangetroffen met een totale dikte van 50 cm.

Op het andere punt werd er zandig materiaal aangetroffen dat niet verontreinigd was. Punt

PPLW02 ligt al iets hoger (had op de oude militaire topokaart van 1909 akker als

landgebruik), terwijl PPLW01 onder weiland ligt.

� POG 151_06: Het meest stroomopwaartse deel van de oude Durme-arm (PAWA) werd

opgevuld met zeer zandig, niet-verontreinigd materiaal. Dit bleek uit de 2 boringen. Deze

arm werd afgesneden tussen beide wereldoorlogen, samen met de volledig opgevulde arm

stroomafwaarts van de brug van Waasmunster (terrein MPWA).

� POG 151_07: De oude arm ter hoogte van de Waasmunsterbrug (MPWA) werd helemaal

opgevuld en bijkomend opgehoogd. Het terrein ligt duidelijk hoger dan het gebied ten

noorden hiervan. Op dit terrein werden 8 punten bemonsterd die zich in de oude bedding

van de Durme bevinden. Er zijn analyseresultaten voor 6 punten. Op het punt MPWA08

waren geen visuele aanwijzingen dat er verontreiniging aanwezig was en bij MPWA01

werd er geen verontreiniging gemeten. Op 4 punten bevond de verontreiniging zich dieper

dan 1 m, terwijl bij punt MPWA04 en MPWA02 de verontreiniging aan de oppervlakte

ligt. Deze oude arm werd dus opgevuld met bodemmateriaal en sedimenten met sterk

verschillende eigenschappen en verontreiniging. Op het terrein tussen de oude en de

nieuwe Durmeloop (MPW1) werden 2 punten bemonsterd. Dit deel werd ongeveer 80 cm
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opgehoogd met zandig materiaal, maar er werd geen verontreiniging gemeten. Dit stuk

vertoont een duidelijk variërend reliëf.

� POG 151_09: Het terrein MOWA tussen (stroomopwaarts van) de Waasmunsterbrug en

de volkstuintjes staat op de topokaart van 1969 aangeduid als een watervlak, en werd later

grotendeels opgevuld met zeer zandig materiaal. Op punt MOWA02 werd er onder het

zandig materiaal een dunne zwarte kleilaag aangetroffen, maar deze laag is niet

verontreinigd met metalen. Op punt MOWA03 werd er enkel puur zand gevonden. Even

verder werd er een dunne laag aangetroffen die verontreinigd is met Cd (punt MOW101).

� POG 151_11: Het terrein BBBH ligt duidelijk hoger dan de omgeving en werd op 2

punten bemonsterd. Hieruit bleek dat de ophoging varieerde tussen 120 en 180 cm. Op

punt BBBH02 werd er een laagje aangetroffen op 120 cm diepte (dikte 5 cm) waarin een

lichte verontreiniging met Cd gemeten werd. De laag daaronder was verontreinigd met

Cd, Cr en Zn.

� POG 151_12: HTRW werd eveneens met puur zand opgehoogd. De ophoging is meer dan

2 m dik. Er werd een afdeklaag aangebracht. Het is zeer waarschijnlijk dat dit zand

afkomstig is van zandwinputten in de omgeving. Het zandig materiaal is niet

verontreinigd. Het terrein E17W werd op 3 punten bemonsterd. Naast een aantal zandige

lagen waren er ook lagen met een kleitextuur die met Cd en Zn verontreinigd zijn. Bij

punt E17W03 bevinden zich op 120 cm diepte 2 met Cd en Zn verontreinigde lagen. Het

terrein BMW101 ligt ook duidelijk hoger dan de omgeving en werd op 1 punt bemonsterd.

Het profiel bestond uit verschillende zandige lagen die een lichte Cd-verontreiniging

vertonen.

� POG 151_13: BBHA werd op 1 punt bemonsterd. Op dit punt bestond het bodemprofiel

uit puur zand, en de ophoging was 2 m dik. Het terrein was echter zeer hobbelig. Het

terrein ligt duidelijk hoger dan de omgeving.

� POG 151_15: Bij BMZ2 bestaat het profiel uit puur zand tot op 160 cm, en eronder een

gereduceerde zandlaag met een lichte Cd-verontreiniging. De ophoging bij BMZ1 is

ongeveer 60 cm dik en bestaat uit niet-verontreinigde zandleem. Tussen BMZ2 en BMZ1

werd er een punt bemonsterd in het populierenbos. Er werd geen verontreiniging gemeten.
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2.4. Discussie

Bij de inrichting als GOG en het beheer van de POGs langs de Zeeschelde

stroomopwaarts van Wetteren en langs de Durme dient rekening gehouden te worden met de

aanwezige verontreinigde baggergronden, zeker voor de POGs Schippershuis, Ganzendries,

Mellehoek en Ham. Het beperkt aantal verontreinigde baggergronden langs de Durme geeft

aan dat de aanwezigheid van baggergronden hier minder een probleem vormt dan langs de

Zeeschelde.

Daarnaast blijkt uit gegevens van de A-horizont van de intacte alluviale bodems langs

de Zeeschelde dat er zich op een aantal plaatsen binnen de POGs bodemverontreiniging met

metalen bevindt. Voor de Durme zijn er te weinig gegevens over de bodemkwaliteit van het

relatief intacte alluviaal gebied om duidelijke uitspraken te doen. Net als voor het deel van de

Zeeschelde tussen Wetteren en de Durmemonding, is een bepaling van de bodemkwaliteit van

de POGs langs de Zeeschelde stroomopwaarts van Wetteren en langs de Durme volgens de

methodologie voorgesteld in Hoofdstuk 1 aangewezen.
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Fig. 2.1. Overzicht van de verontreinigde (rood) en de niet-verontreinigde (groen) opgehoogde terreinen binnen de potentiële
overstromingsgebieden langs de Zeeschelde Stroomopwaarts van Wetteren.
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Fig. 2.2. Overzicht van de verontreinigde (rood) en de niet-verontreinigde (groen) opgehoogde terreinen binnen de potentiële
overstromingsgebieden langs de Durme.
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                                           Hoofdstuk 3.
Verkennende staalnames voor het bepalen van de

bodemkwaliteit van de potentiële overstromingsgebieden van
de Zeeschelde tussen Wetteren en de Durmemonding

3.1. Inleiding

Binnen de context van het integraal waterbeheer en de bescherming tegen

overstromingen neemt het belang van de alluviale vlakte toe. Enerzijds functioneren de

schorren langs de Zeeschelde als sedimentatiezones, maar anderzijds werden sedimenten

mogelijks afgezet in (voormalige) overstromingsgebieden of operationele gecontroleerde

overstromingsgebieden. Volgens de verklarende teksten bij de bodemkaarten van het

studiegebied (IWONL, 1960, 1963 en 1974) was het bevloeien van sommige poldergronden

een zeer oude praktijk die overeenkomt met een gecontroleerde overstroming tijdens de

wintermaanden, waardoor de bovengrond in het voorjaar bedekt werd door een zeer dun

laagje (kalkhoudend) sediment. Deze bevloeiingen en sedimentafzettingen kunnen resulteren

in een metaalaanrijking van de bodem.

Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de gevolgen van de historische

verontreiniging van het Schelde-sediment op de bodemkwaliteit van de alluviale vlakte.

Daarom werd er een verkennende studie uitgevoerd naar de bodemkwaliteit van het alluviaal

gebied tussen Wetteren en de Durmemonding, met een speciale aandacht voor de

bodemkwaliteit in de potentiële overstromingsgebieden (POG). Er werden in het kader van de

actualisatie van het sigmaplan ongeveer 15.000 ha POG in kaart gebracht. Een aantal van

deze POGs zullen na het vergelijken van verschillende scenario’s via hydraulische

modellering geselecteerd worden om als gecontroleerd overstromingsgebied ingericht te

worden. Het functioneren als gecontroleerd overstromingsgebied kan resulteren in een

verhoogde aanvoer en afzetting van verontreinigde sedimenten.

Er werden 10 locaties in 9 potentiële overstromingsgebieden langs de Zeeschelde op 2

afstanden (25 en 125m van de binnenzijde van de dijk) met 4 herhalingen bemonsterd. Deze

verkennende resultaten geven een eerste beeld van de ernst van de mogelijke

bodemverontreiniging, en laten ook toe om te onderzoeken welke factoren hierop mogelijk

een invloed hebben (geografische ligging t.o.v. de Schelde, landgebruik, afstand tot de dijk,
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hoogteligging). Deze resultaten zullen daarna verkennend vergeleken worden met de

bodemgegevens van gelijkaardige bemonsteringen in de gecontroleerde

overstromingsgebieden en de zoetwaterschorren in dit gebied (Hoofdstuk 4).

3.2. Methodologie

3.2.1. Staalname

Er werden 10 locaties in 9 POGs (Tabel 3.1., Fig. 3.1, Fig. 3.2) tussen Wetteren en de

Durmemonding bemonsterd. Loodrecht op de aslijn van de Schelde werden 2 punten

vastgelegd, nl. op 25 m en 125 m vanaf de teen van de dijk (binnendijks = kant potentieel

overstromingsgebied). Vanuit elk van deze 2 punten werden 3 punten vastgelegd, zodat 2

vierkanten met zijde 25 m bekomen werden (Zie Fig. 1.3 in Hoofdstuk 1). Er werden dus op 2

afstanden (25 en 125 m), 4 punten bemonsterd per blok (10 plaatsen x 2 afstanden x 4 stalen =

80 stalen). De punten van het bemonsteringschema werden op het terrein gelokaliseerd aan de

hand van differentiële GPS (TRIMBLE TSC1, Sunnyvale, CA) met correctie via radiosignaal.

Op elk punt werd binnen een cirkel met diameter 1 meter 4 deelmonsters gemengd tot

1 monster. De A-horizont werd bij deze verkennende bodemstaalnames, net als in Hoofdstuk

1, als één laag bemonsterd. De bovenste cm werd echter niet mee bemonsterd, om de invloed

van wortels en organisch materiaal te vermijden. Telkens werd de A-horizont (de bovenste

bodemhorizont) over de volledige diepte bemonsterd. Wanneer de A-horizont dikker was dan

30 cm, werd enkel de bovenste 30 cm bemonsterd.

Tabel 3.1. Overzicht van de 10 bemonsterde locaties op 9 potentiële overstromingsgebieden

tussen Wetteren en de Durmemonding

POG Punt Gemeente nr. opp. (ha)

Zwijn, Grote en Kleine Wal Punt 9 en 10 Hamme 100_10 149

Krabbendijkse polder Punt 11 Dendermonde 100_14 102

Roggeman Punt 12 Hamme 100_15 48

Armenputten Punt 13 Dendermonde 100_16 75

Grembergenbroek Punt 14 Dendermonde 100_18 99

Stommelingen Punt 15 Dendermonde 100_21 152

Waterhoek Punt 16 Berlare 100_23 208

Paardebroek Punt 17 Berlare 100_25 27

Wijmeers Punt 18 Berlare, Wichelen 100_28 182
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Tabel 3.2. Overzicht van het landgebruik en de dikte van A-horizont van de bemonsterde

potentiële overstromingsgebieden

POG Punt Afstand (m) Landgebruik Dikte A-horizont (cm)

Zwijn, Grote en Kleine Wal punt09 25 aanpl. populier 20-30

punt09 125 aanpl. populier 10-15

punt10 25 aanpl. populier 25-30

punt10 125 aanpl. populier 20-30

Krabbendijkse polder punt11 25 aanpl. populier 25-25

punt11 125 aanpl. populier 15-20

Roggeman punt12 25 akker 25-30

punt12 125 akker 20-25

Armenputten punt13 25 aanpl. populier 20-30

punt13 125 aanpl. populier 10-15

Grembergenbroek punt14 25 aanpl. populier 20-25

punt14 125 aanpl. populier 20-25

Stommelingen punt15 25 weiland 10-15

punt15 125 weiland 10-15

Waterhoek punt16 25 hooiland 20

punt16 125 hooiland 15-20

Paardebroek punt17 25 weiland 20-25

punt17 125 weiland 20-25

Wijmeers punt18 25 weiland 15

punt18 125 weiland 15-20
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Figuur 3.1. Situering van de bemonsterde potentiële (rode lijn) en gecontroleerde overstromingsgebieden (gele vlakken)
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Figuur 3.2. Situering van de bemonsterde potentiële (rode lijn) en gecontroleerde overstromingsgebieden (gele vlakken)
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De gebruikte analysemethodes en de beoordeling van de bodemkwaliteit werden reeds

in Hoofdstuk 1 toegelicht. Voor elk bemonsterd punt werden de volgende 3 variabelen

berekend: de loodrechte afstand in vogelvlucht tot de aslijn van de Zeeschelde (uitgedrukt in

meter), de relatieve ligging van de punten t.o.v. elkaar na loodrechte projectie op die aslijn

(waarde tussen 0 = (meest stroomafwaartse punt) en 100 (= meest stroomopwaartse punt)), en

de hoogteligging (m T.A.W.). De hoogteligging werd afgeleid uit het digitaal hoogtemodel

Vlaanderen (MVG-LIN-AMINAL-afdeling Water en MVG-LIN-AWZ-afdeling

Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek, GIS-Vlaanderen).

3.3. Resultaten

De A-horizont, de bovenste horizont die aangerijkt is met organisch materiaal en die

daardoor donkerder gekleurd is, was bij de punten 16, 17 en 18 onder weiland (Tabel 3.2)

eerder dik in vergelijking met de A-horizonten bij de alluviale bodems langs de Zeeschelde

die vroeger reeds als referentie bemonsterd werden (Vandecasteele et al., 2001). De dikte van

de A-horizont onder populier varieerde tussen 10 en 30 cm. Algemeen vertoonde de A-

horizont geen gelaagdheid.

Wanneer de correlaties tussen de metalen onderling gevisualiseerd worden (Fig. 3.3),

dan blijkt er een sterke positieve correlatie te zijn tussen Cd, Zn en Cr. Ook met Pb en Cu zijn

er positieve correlaties, met uitzondering van de bodemmonsters van de Roggeman (punt 12,

hoge Pb-concentraties, iets lagere Cu-concentraties, normale concentraties voor de andere

metalen).

Er is een sterke, positieve correlatie tussen het kleigehalte, en totale organische

koolstof (TOC) (Fig. 3.4). Hoge klei- en TOC-waarden gaan gepaard met een hoge CaCO3 en

een hoge elektrische geleidbaarheid (EC). Er is een positief verband tussen Cd enerzijds en

TOC en klei anderzijds, maar het verband is niet lineair. Uit de principale

componentenanalyse (PCA) van alle bodemanalyses (Fig. 3.5) blijkt duidelijk dat er een

uitgesproken correlatie is tussen de metaalgehalten en het klei- en TOC-gehalte in de bodem.

De concentraties aan metalen die in de bodems gemeten werden (Tabel 3.3), geven

voor de punten 13, 14, 16, 17 en 18 duidelijk contaminatie aan met Cd, Cr en Zn, en een

aanrijking van de bodem met Pb en Cu. Bij punt 12 (Roggeman) worden hoge Pb-

concentraties gemeten. De concentraties bij de punten van de POGs zijn echter duidelijk lager

dan de concentraties die op de GOGs in dit gebied gemeten werden (Hoofdstuk 1). De

beoordeling van de bodemkwaliteit volgens de VLAREBO-normering (Tabel 3.5) bevestigt 
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Tabel 3.3. Concentraties aan metalen (mg/kg droge grond) in de A-horizont van 9 potentiële overstromingsgebieden langs de Zeeschelde. Elke

waarde is het gemiddelde van 4 bemonsteringen. De standaardafwijking wordt tussen haakjes vermeld.

POG Punt Afstand (m) Cd Cr Cu Pb Ni Zn 
Zwijn, Grote en Kleine Wal punt09 25 1,5 (0,2) 67 (8) 31 (6) 78 (17) 23 (1) 170 (26)

punt09 125 2,7 (0,7) 94 (21) 48 (12) 139 (47) 26 (3) 276 (64)

punt10 25 0,8 (0,1) 30 (3) 31 (10) 102 (31) 16 (1) 105 (22)

punt10 125 0,4 (0,2) 26 (7) 17 (9) 71 (60) 11 (6) 84 (21)

Krabbendijkse polder punt11 25 2,4 (0,5) 84 (14) 49 (11) 97 (18) 23 (2) 327 (91)

punt11 125 1,2 (0,2) 43 (7) 19 (4) 51 (10) 14 (2) 124 (25)

Roggeman punt12 25 0,7 (0,1) 42 (2) 59 (4) 333 (177) 29 (5) 140 (14)

punt12 125 1 (0,3) 46 (10) 82 (14) 249 (49) 30 (7) 201 (48)

Armenputten punt13 25 4,5 (0,7) 150 (14) 75 (9) 164 (23) 22 (1) 650 (83)

punt13 125 4,1 (0,2) 139 (4) 67 (11) 150 (13) 20 (2) 653 (26)

Grembergenbroek punt14 25 3,2 (0,7) 160 (32) 44 (12) 95 (19) 29 (2) 395 (112)

punt14 125 6,7 (2) 290 (82) 86 (21) 172 (41) 33 (3) 833 (228)

Stommelingen punt15 25 0,5 (0,1) 29 (3) 21 (2) 70 (7) 11 (2) 70 (9)

punt15 125 0,2 (0,1) 29 (4) 17 (2) 75 (27) 11 (0) 59 (11)

Waterhoek punt16 25 5,3 (2,3) 234 (97) 95 (23) 175 (35) 30 (4) 754 (239)

punt16 125 5 (0,8) 220 (32) 112 (6) 197 (10) 30 (1) 874 (125)

Paardebroek punt17 25 8 (4,1) 377 (210) 108 (46) 244 (99) 29 (4) 1174 (632)

punt17 125 8,4 (1) 333 (19) 128 (12) 288 (25) 30 (2) 1339 (123)

Wijmeers punt18 25 4,7 (2,5) 315 (128) 124 (25) 217 (43) 31 (3) 884 (389)

punt18 125 5,5 (0,3) 308 (31) 128 (7) 273 (13) 39 (2) 913 (61)
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Tabel 3.4. Bodemeigenschappen van de A-horizont van 9 potentiële overstromingsgebieden langs de Zeeschelde. Elke waarde is het gemiddelde

van 4 bemonsteringen. De standaardafwijking wordt tussen haakjes vermeld.

POG Punt Afstand CaCO3 pH-H2O TOC klei EC
Grote en Kleine Wal punt09 25 4,3 (1,5) 7,6 (0,3) 5,0 (0,7) 29 (2) 152 (11)

punt09 125 3,1 (0,4) 7,6 (0,1) 5,4 (1) 25 (1) 129 (7)

punt10 25 5,2 (0,1) 8,2 (0,2) 2,9 (0,4) 18 (4) 86 (11)

punt10 125 1,4 (1) 8,0 (0,3) 1,9 (0,8) 11 (5) 56 (20)

Krabbendijkse polder punt11 25 3,3 (1,2) 7,7 (0,4) 5,0 (0,7) 26 (4) 143 (37)

punt11 125 0,6 (0,4) 6,0 (0,6) 2,5 (0,2) 16 (2) 55 (11)

Roggeman punt12 25 2,1 (0,7) 8,0 (0,2) 4,2 (0,6) 21 (1) 83 (16)

punt12 125 1,9 (0,2) 7,5 (0,3) 5,5 (1,2) 22 (1) 75 (17)

Armenputten punt13 25 4,4 (0,5) 7,9 (0,1) 5,3 (0,8) 26 (1) 129 (12)

punt13 125 6,4 (0,6) 8,0 (0,2) 4,9 (0,6) 25 (1) 157 (37)

Grembergenbroek punt14 25 3,1 (0,8) 7,4 (0,8) 6,9 (0,6) 32 (1) 169 (24)

punt14 125 3,4 (1,5) 7,1 (0,5) 6,7 (0,7) 35 (3) 151 (45)

Stommelingen punt15 25 0,9 (0,3) 7,0 (0,7) 3,0 (0,3) 13 (1) 94 (50)

punt15 125 0,8 (0,1) 7,1 (0,8) 3,1 (0,7) 15 (0) 80 (20)

Waterhoek punt16 25 6,6 (0,7) 8,0 (0,1) 8,0 (1,7) 35 (6) 277 (75)

punt16 125 6,6 (0,8) 8,0 (0) 7,7 (1,1) 37 (3) 222 (40)

Paardebroek punt17 25 5,8 (1,4) 7,7 (0,1) 7,9 (2) 35 (6) 146 (9)

punt17 125 5,5 (1,3) 8,0 (0,1) 8,5 (0,8) 36 (2) 185 (24)

Wijmeers punt18 25 4 (1,6) 7,5 (0,6) 9,2 (1,3) 38 (4) 169 (43)

punt18 125 5,1 (0,4) 7,7 (0,1) 13,3 (0,9) 50 (1) 250 (8)
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Figuur 3.3. Correlaties tussen de metalen onderling
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de bodemverontreiniging met Cd, Cr en/of Zn voor de punten 13, 14, 16, 17 en 19. Voor deze

metalen wordt de norm voor het huidige landgebruik (landbouw, bos en natuur) bij deze

punten overschreden. Bij punt 11 wordt er geen overschrijding van het

verontreinigingscriterium vastgesteld, en bij punt 9, 10 en 15 liggen bepaalde

metaalconcentraties zelfs onder de achtergrondswaarde.

Behalve voor Ca en Fe, is er een duidelijke trend met hogere elementconcentraties

(Fig. 3.6, Fig. 3.7) voor de meest stroomopwaarts gelegen POGs (dichtbij Wetteren). Deze

trend is ook duidelijk zichtbaar in het kleigehalte, %TOC en %CaCO3. Het punt 15

(Stommelingen) volgt deze trend echter niet: dit punt bevindt zich op de rechteroever, in

tegenstelling tot punt 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 en 18 die zich op de linkeroever bevinden.

Figuur 3.5. Principale componentenanalyse van de 80 bodemstalen van potentiële

overstromingsgebieden langs de Zeeschelde, waarbij 67% van de variatie verklaard wordt

door de eerste component en 84% van de variatie verklaard wordt door de eerste 3

componenten.
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De meeste bodems, met uitzondering van de stalen van punt 10 (Zwijn) en punt 15

(Stommelingen) hebben een hoog kleigehalte (Tabel 3.4, Fig. 3.10) en een hoog CaCO3-

gehalte (Tabel 3.4, Fig. 3.9), waardoor de bodems goed gebufferd zijn tegen verzuring. Dit is

ook de reden voor de hoge pH-waarden. Bij punt 15 wordt er, niettegenstaande de lage

waarden voor CaCO3, een vrij hoge pH gemeten.

Voor bijna alle punten blijkt dat zowel voor Cd (Fig. 3.6), Zn (Fig. 3.7), klei (Fig.

3.10) als voor CaCO3 (Fig. 3.9) de verschillen voor beide afstanden meestal beperkt zijn. De

afstand waar de hoogste waarde gemeten wordt, is afhankelijk van het punt. Uitzonderingen

hierop zijn de Cd- en Zn-concentraties bij punt 14, met een groot verschil tussen de

concentraties gemeten bij de 2 afstanden. Voor TOC (Fig. 3.8) zijn de verschillen tussen beide

afstanden kleiner.

Figuur 3.6. Boxplots van de Cd-concentraties (mg/kg droge grond) voor 10 punten in

potentiële overstromingsgebieden langs de Zeeschelde. Bij elk punt werden op 2 afstanden

(25 en 125m) 4 monsters van de A-horizont verzameld.
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Een tweede belangrijke vaststelling voor Cd (Fig. 3.6) en Zn (Fig. 3.7) is dat de punten

met de hoogste concentraties een hogere spreiding op korte afstand vertonen (tussen de 4

monsters). Dit heeft belangrijke consequenties voor verdere bemonsteringen in het kader van

het opstellen van gebiedsdekkende bodemkwaliteitskaarten: bij bodems die aangerijkt zijn

met metalen is er een grotere variabiliteit over korte afstand. Er dient dus ofwel met

mengmonsters gewerkt te worden, ofwel moet de variabiliteit mee in het resultaat verwerkt

worden door meerdere monsters te verzamelen.

Tabel 3.5. Beoordeling van de concentraties aan metalen in de A-horizont van 9 potentiële

overstromingsgebieden langs de Zeeschelde volgens het normeringsstelsel van VLAREBO

(9: < achtergrondswaarde, 0: > achtergrondswaarde en < het verontreinigingscriterium, 1: >

verontreinigingscriterium, 2: > norm voor landbouw, bos en natuur)

 

 

In fig. 3.11 worden de Cd-concentraties en de kleigehalten in functie van de

geografische ligging gegeven. De figuur illustreert duidelijk dat de hoogste kleigehalten

gepaard gaan met hogere Cd-concentraties, en dat de hoogste Cd-concentraties gemeten

werden bij de meest stroomopwaarts gelegen POGs die zich op de linkeroever bevinden.

Punt Afstand Cd Cr Cu Ni Pb Zn
punt09 25 9 0 0 0 0 0
punt09 125 0 0 0 0 0 0
punt10 25 9 9 0 0 0 0
punt10 125 9 9 9 0 0 0
punt11 25 0 0 0 0 0 0
punt11 125 0 0 0 0 0 0
punt12 25 9 9 0 0 2 0
punt12 125 9 0 0 0 2 0
punt13 25 2 1 0 0 0 0
punt13 125 2 1 0 0 0 0
punt14 25 0 1 0 0 0 0
punt14 125 2 2 0 0 0 1
punt15 25 9 9 0 0 0 9
punt15 125 9 9 9 9 0 9
punt16 25 2 2 0 0 0 0
punt16 125 1 2 0 0 0 1
punt17 25 2 2 0 0 0 2
punt17 125 2 2 0 0 1 2
punt18 25 1 2 0 0 0 1
punt18 125 1 2 0 0 0 0
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Figuur 3.7. Boxplots van de Zn-concentraties (mg/kg droge grond) voor 10 punten in

potentiële overstromingsgebieden langs de Zeeschelde. Bij elk punt werden op 2 afstanden

(25 en 125 m) 4 monsters van de A-horizont verzameld.

Slechts 3 punten voldoen aan de criteria voor baggergronden, nl. punt 16 (25m), punt

17 (125m) en punt 18 (125 m). Deze criteria zijn gebaseerd op de dikte van de A-horizont, het

carbonaat- en organische koolstofgehalte en de concentratie aan fosfor (P), zwavel (S) in de

A-horizont (Vandecasteele et al., 2001). Deze criteria werden opgesteld om los van de

verontreinigingsgraad toch een basis te hebben om uitspraak te kunnen doen over de

oorsprong van de verontreiniging of het ontstaan van de bodem (Vandecasteele et al., 2001).

De bodemeigenschappen van deze 3 punten werden dus duidelijk beïnvloed door de afzetting

van sedimenten.

Er werd geen significante correlatie gevonden tussen de Cd-concentratie en de afstand

tot de aslijn van de Schelde (r = -0.204, p = 0.070) (Fig. 3.12). Er werd daarentegen een

zwakke, positieve maar significante correlatie gevonden tussen de Cd-concentratie en de

hoogteligging (r = 0.290, p < 0.01) enerzijds en tussen de Cd-concentratie en de relatieve

ligging langs de Schelde (r = 0.529, p < 0.001) anderzijds (Fig. 3.12). Er is een sterke
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positieve correlatie tussen de hoogteligging en de relatieve ligging langs de Schelde (r =

0.987, p < 0.001). De stroomopwaarts gelegen POGs liggen dus hoger.

3.4. Besluiten

In dit hoofdstuk werden de resultaten van een verkennende studie van de

bodemkwaliteit van potentiële overstromingsgebieden langs de Zeeschelde voorgesteld. Er

werd nagegaan wat de invloed is van de factoren landgebruik, geografische ligging langs de

Schelde, en afstand tot de dijk.

Figuur 3.8. Boxplots van totale organische koolstof (TOC, %) voor 10 punten in potentiële

overstromingsgebieden langs de Zeeschelde. Bij elk punt werden op 2 afstanden (25 en 125m)

4 monsters van de A-horizont verzameld.

Een eerste besluit was dat een aantal POGs duidelijk aangerijkt waren met Cd, Cr, Cu,

Pb en Zn. Er waren echter grote verschillen tussen de verschillende gebieden en tussen de
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punten van hetzelfde gebied. De concentraties aan metalen waren gemiddeld gezien duidelijk

lager dan bij de gecontroleerde overstromingsgebieden (Hoofdstuk 1). De Cd-, Zn- en Cr-

concentraties varieerden tussen 0.2 en 10.6 mg Cd/kg droge bodem, tussen 50 en 1600 mg

Zn/kg droge bodem en tussen 16 en 544 mg Cr/kg droge bodem. Aangezien de POGs

grotendeels voor land- en bosbouw of natuurbehoud gebruikt worden, en de

bodemsaneringsnormen voor landbouw, bos en natuur bij de meest stroomopwaarts gelegen

punten overschreden worden, moet het landgebruik kritisch beoordeeld worden.

De 4 meest stroomopwaarts gelegen POGs op linkeroever zijn verontreinigd. De

bodemverontreiniging die bij een aantal potentiële overstromingsgebieden vastgesteld werd,

kan hoogstwaarschijnlijk toegeschreven worden aan de afzetting van gecontamineerde

sedimenten uit de Zeeschelde. Deze afzetting vond plaats tijdens gecontroleerde bevloeiingen

of bij overstromingen. Wanneer de bodemverontreiniging ontstaan is, is echter moeilijk te

achterhalen. Het gaat hier met grote zekerheid om een cumulatief proces. De gemeten

metaalconcentraties konden niet verklaard worden door de relatieve ligging langs de Schelde,

de afstand tot de aslijn van de Schelde en de hoogteligging van de bemonsterde punten. De

bodemkwaliteit zou echter grotendeels gerelateerd kunnen zijn met verschillende

karakteristieken van de bemonsterde gebieden, zoals de vroegere en huidige dijkhoogte, de

overstromings- of bevloeiingsfrequentie, en het afwateringssysteem.

Een belangrijke vaststelling voor Cd en Zn is dat de punten met de hoogste

concentraties een hogere spreiding op korte afstand vertonen (tussen de 4 monsters). Dit heeft

belangrijke consequenties voor verdere bemonsteringen in het kader van het opstellen van

gebiedsdekkende bodemkwaliteitskaarten: bij bodems die aangerijkt zijn met metalen is er

een grotere variabiliteit over korte afstand. Er dient dus ofwel met mengmonsters gewerkt te

worden, ofwel moet de variabiliteit mee in het resultaat verwerkt worden door meerdere

monsters te verzamelen.

Voor een correcte inschatting van de gevolgen van het gebruik van gecontamineerde

alluviale gebieden als gecontroleerd overstromingsgebied enerzijds, en de gevolgen van de

aanleg van GOGs op de bodemkwaliteit anderzijds, moeten 5 aspecten beoordeeld worden:

6. uitgangssituatie van de bodem

7. te verwachten sedimentatiepatronen en -snelheden

8. evolutie van de sedimentkwaliteit en –kwantiteit

9. mengprocessen in de bodem van het GOG

10. hydrologisch regime en waterkwaliteit
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Onder uitgangsituatie van de bodem (1) verstaan we het feit of het overstromingsgebied

ontstaan is door inpoldering van een schor, dan wel zich op een alluviale bodem bevindt, en

de huidige bodemkwaliteit. De te verwachten sedimentatiepatronen en –snelheden (2) geven

aan hoeveel sedimenten in het GOG afgezet zullen worden. Daarom is ook de kennis van de

huidige sedimentkwaliteit en –kwantiteit (3) belangrijk, omdat zo ingeschat kan worden of de

afzetting van nieuwe sedimenten leidt tot een betere (in het geval van een verontreinigde

bodem in de uitgangsituatie) of verminderde bodemkwaliteit. Inzicht in de mengprocessen in

de bovenste bodemlaag (4) is belangrijk om de resulterende bodemkwaliteit te kunnen

beoordelen. Mengprocessen zijn: ploegen en andere bodembewerkingen, vertrappeling door

vee, omwoeling van de bodem door ontwortelde bomen en door bodemorganismen, en

menging van sedimenten bij overstroming (schorren). Het hydrologisch regime en de

waterkwaliteit (5) bepalen de mobiliteit en de biobeschikbaarheid van de metalen. In

waterverzadigde en overstroomde situaties worden metalen meestal geïmmobiliseerd, o.a.

door de vorming van sulfiden. Deze immobilisatie blijft behouden zolang de bodem

gereduceerd blijft, m.a.w. zolang de bodem overstroomd is. Wanneer deze bodems tijdelijk

overstroomd worden met water met hogere zoutconcentraties (brak of zout water), dan

resulteert dit in een verhoogde beschikbaarheid van metalen. Wanneer verontreinigde

sedimentbodems blootgesteld worden aan alternerende overstromingen (gecontroleerd

overstromingsgebied), dan verhoogt de mobiliteit van de metalen (Vanthuyne, 2003;

Wustenberghs, 2004), en gaat de carbonaatbuffer van de bodem versneld oplossen (Van den

Bergh & Loch, 2000), waardoor de bodem op lange termijn uiteindelijk kan verzuren en de

metaalbeschikbaarheid zeer sterk toeneemt.

Het gaat hier dus om een complexe interactie van allerlei processen, waarbij het zeer

moeilijk is om het eindresultaat te bepalen. Bij aanwezigheid van bodemverontreiniging dient

het beheer afgestemd te worden op het beperken of vermijden van de export en de

beschikbaarheid van metalen. Een eerste bepalende factor is het landgebruik. Bij

landbouwkundig gebruik kan akkerbouw vermeden worden, omdat bemesting en

bodembewerkingen leiden tot een verhoogde beschikbaarheid van metalen, en omdat bij de

oogst metalen geëxporteerd worden via planten die als groenvoeder gebruikt worden, of die in

de voedselketen terecht komen. Het risico van het landbouwkundig gebruik van

verontreinigde bodems als weiland is een complexe zaak, waarbij ook een aantal ecologische

facetten bekeken moeten worden. Wanneer natuurontwikkeling bij GOGs op verontreinigde

bodems gepland wordt, dient het beheer eveneens gericht te zijn op het beperken van de

ecologische risico’s. 
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De resultaten van Hoofdstuk 1 en van dit hoofdstuk wijzen op het belang van de

bodemkwaliteitsbepaling van alle functionele GOGs. Dit betekent dat het GOG

Tielrodebroek, de 2 GOGs langs de Durme, het GOG Bovenzanden, en de 3 GOGs langs de

Beneden-Nete eveneens via dezelfde methodologie bemonsterd dienen te worden. De huidige

bodemkwaliteit van de POGs kan als criterium meegenomen worden bij het vergelijken van

verschillende scenario’s. Een meer haalbare optie is om de POGs die uiteindelijk als GOG

ingericht zullen worden, te bemonsteren, om zodoende over gegevens te beschikken van de

uitgangssituatie bij het in werking stellen van het gebied als GOG.

Van de gemeten metalen is vooral Cd een probleemelement. Niet alleen komt dit

element in bepaalde POGs in hoge concentraties voor, het is ook een metaal dat zeer

biobeschikbaar is en door allerlei bodemorganismen en planten opgenomen wordt. De Cd-

verontreiniging vormt dus een potentieel ecologisch risico. Voor gebiedsdekkende kartering is

het sterke positieve verband tussen Cd en het kleigehalte een belangrijk methodologisch

besluit. Bij verdere staalnames kan bijvoorbeeld enkel het kleigehalte gemeten worden,

waaruit dan binnen bepaalde betrouwbaarheidsintervallen de Cd-concentratie kan berekend

worden.
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Figuur 3.9. Boxplots van CaCO3 (%) voor 10 punten in potentiële
overstromingsgebieden langs de Zeeschelde. Bij elk punt werden op 2 afstanden (25 en 125

m) 4 monsters van de A- horizont verzameld.
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Figuur 3.10. Boxplots van het kleigehalte (%) voor 10 punten in potentiële
overstromingsgebieden langs de Zeeschelde. Bij elk punt werden op 2 afstanden (25 en 125

m) 4 monsters van de A-horizont verzameld.
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Figuur 3.11. Boxplots van Cd-concentraties en kleigehalten voor 10 potentiële
overstromingsgebieden in functie van de geografische situering. Punt 9 ligt meest

stroomafwaarts, punt 18 ligt meest stroomopwaarts.
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Fig. 3.12. Cd-concentratie (mg/kg droge grond) voor 9 potentiële overstromingsgebieden in functie van de hoogteligging, de afstand in
vogelvlucht tot de aslijn van de Schelde en de relatieve ligging langs de Schelde.
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                                             Hoofdstuk 4.
Vergelijking van de bodemkwaliteit van de schorren,

gecontroleerde en potentiële overstromingsgebieden tussen
Wetteren en de Durmemonding

4.1. Inleiding

Binnen de context van het integraal waterbeheer en de bescherming tegen

overstromingen neemt het belang van de alluviale vlakte toe. Enerzijds functioneren de

schorren in dit gebied als sedimentatiezones, maar anderzijds werden sedimenten mogelijks

afgezet in voormalige of gecontroleerde overstromingsgebieden. Het is belangrijk om een

duidelijk beeld te hebben van de gevolgen van de historische verontreiniging van het Schelde-

sediment op de bodemkwaliteit van de alluviale vlakte. Daarom werd er een verkennende

studie uitgevoerd naar de bodemkwaliteit van het alluviale gebied tussen Wetteren en de

Durmemonding, met een speciale aandacht voor de bodemkwaliteit in de gecontroleerde

(GOG) en potentiële overstromingsgebieden (POG). De bodemgegevens voor beide

bodemgroepen worden in dit hoofdstuk vergeleken met bodemgegevens voor de

zoetwaterschorren in het studiegebied. Deze verkennende resultaten geven een eerste beeld

van de onderlinge verhouding tussen POGs, GOGs en zoetwaterschorren voor wat betreft de

ernst van de bodemverontreiniging en de andere bodemeigenschappen.

4.2. Methodologie

4.2.1. Staalname

De bodemkwaliteit van GOGs, POGs en de zoetwaterschorren in het studiegebied

worden in dit hoofdstuk vergeleken. Er werden 8 locaties in 5 gecontroleerde

overstromingsgebieden (Hoofdstuk 1) en 10 locaties in 9 potentiële overstromingsgebieden

(Hoofdstuk 3) langs de Zeeschelde op 2 afstanden (25 en 125m van de landinwaartse zijde

van de dijk) met 4 herhalingen bemonsterd. De methodiek van de staalnames van de GOGs en

POGs werd reeds in hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 3 toegelicht. Er werden 25 locaties op de

zoetwaterschorren (Fig. 4.1. en Fig. 4.2.) tussen Wetteren en de Durmemonding geselecteerd
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op basis van de aanwezigheid van wilg en populier. Op elke locatie werden 4 punten binnen

een cirkel met diameter 10 m bemonsterd. Plantenresten (strooisellaag) werden verwijderd

vóór de bodem bemonsterd werd. Telkens werd de bovenste 30 cm van de bodem met een

steekguts bemonsterd, en elk staal bestond uit 2 deelstalen die tot één staal gemengd werden.

De punten van het bemonsteringschema werden op het terrein gelokaliseerd aan de hand van

differentiële GPS (TRIMBLE TSC1, Sunnyvale, CA) met correctie via radiosignaal. De

gebruikte analysemethodes werden reeds in Hoofdstuk 1 toegelicht.

4.2.2. Statistische verwerking

De bodemeigenschappen en de graad van verontreiniging van de 3 bodemgroepen

werden vergeleken op basis van variantie-analyse (ANOVA). Alle variabelen werden getest

op symmetrie en homoscedasticiteit. Op basis van visuele karakteristieken werd geoordeeld

dat een transformatie niet noodzakelijk was. De meervoudige vergelijking van gemiddelden

werd uitgevoerd met de Sidak-methode met 95% betrouwbaarheidsintervallen (Insightful

Corporation, 2001). Dit is een conservatieve methode die toelaat meerdere groepen met een

verschillend aantal elementen te vergelijken. De statistische analyses werden uitgevoerd met

Splus 6.2 (Insightful Corporation).

De relatieve ligging en de afstand van de bemonsterde punten tot de Schelde werden

via een routine in ArcInfo berekend t.o.v. de aslijn van de Zeeschelde, afgeleid uit de Vlaamse

hydrologische atlas. De hoogteligging werd afgeleid uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen

(MVG-LIN-AMINAL-afdeling Water en MVG-LIN-AWZ-afdeling Waterbouwkundig

Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek, GIS-Vlaanderen).
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Figuur 4.1. Situering van de bemonsterde schorren (groene symbolen), potentiële (rode vlakken) en 

gecontroleerde overstromingsgebieden (gele vlakken)
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Figuur 4.2. Situering van de bemonsterde schorren (groene symbolen), potentiële (rode vlakken) en 

gecontroleerde overstromingsgebieden (gele vlakken)
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4.3. Resultaten

Algemeen worden de schorren gekenmerkt door de hoogste elementconcentraties, de

hoogste klei- en OS-concentraties en de laagste C:S- en C:P-verhouding (Tabel 4.1.). Voor

TOC, N en de C:N-verhouding wordt er geen significant verschil tussen de 3 bodemgroepen

vastgesteld. De Cr, Pb en Zn-concentraties op de schorren zijn lager dan voor de GOGs, maar

hoger dan voor de POGs.

De laagste metaalconcentraties worden gemeten op de POGs (Fig. 4.3., Tabel 4.1.). De

Cr-, Pb-, en Zn-concentraties zijn het hoogst op de GOGs, terwijl de zoetwaterschorren

gekenmerkt worden door de hoogste Cu- en Ni-concentraties. De Cd-concentraties zijn het

hoogst op de schorren en de GOGs.

Voor wat betreft de algemene bodemkarakteristieken (Fig. 4.4.) worden de schorren

gekenmerkt door het hoogste kleigehalte, de hoogste carbonaatgehalten en de hoogste

elektrische geleidbaarheid. De hoogste fosfor- en zwavelconcentraties worden eveneens op de

schorren gemeten, en dit gaat gepaard met de laagste C:P- en C:S-verhoudingen (Fig. 4.5.,

Tabel 4.1.). De zoetwaterschorren hebben ook de hoogste concentraties aan Ca, K, Mg, Na,

Mn en Fe (Fig. 4.6.).

Het verband tussen klei en TOC is zeer uitgesproken voor de POGs, minder duidelijk

voor de GOGs en beperkt voor de schorren (Fig. 4.7. en Fig. 4.8.). De schorren vertonen voor

beide parameters een kleinere spreiding. Opvallend is dat de relatie voor punt01 en punt02

duidelijk afwijkt van de relatie voor de andere GOGs. Er is een positief verband tussen

kleigehalten en Cd-concentraties (Fig. 4.9.), maar er is een duidelijk grotere spreiding bij

hogere kleigehalten. De Cd-concentraties zijn vooral hoog voor Groot Schoor (punt01).

Er is geen duidelijk verband tussen P en TOC, zowel voor GOG, POG als voor de

zoetwaterschorren (niet als figuur opgenomen). Voor S is er wel een sterk lineair verband met

TOC voor de POGs, maar niet voor de zoetwaterschorren. Het verband geldt ook gedeeltelijk

voor de GOGs, met uitzondering van Groot Schoor en Uiterdijk (Fig. 4.10 en Fig. 4.11).
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Tabel 4.1. Gemiddelde waarden voor de bodemeigenschappen voor POGs (80 stalen),

GOGs (64 stalen) en zoetwaterschorren (100 stalen, waarvan er slechts 56 geanalyseerd

werden voor TOC, LOI, Ca, Mg, Na, K, Mn en Fe). Gemiddelden die niet significant

verschillend zijn worden aangeduid met dezelfde letter (Sidak meervoudige vergelijking van

gemiddelden bij een 95% betrouwbaarheidsniveau).

Bodemeigenschap POG GOG Schor
Cd (mg/kg droge grond) 3.4  b 10.7  a 9.5  a
Cr (mg/kg droge grond) 151  c 478  a 235  b
Cu (mg/kg droge grond) 67  c 129  b 180  a
Ni (mg/kg droge grond) 24  c 36  b 43  a
Pb (mg/kg droge grond) 162  b 246  a 176  b
Zn (mg/kg droge grond) 501  c 1286  a 1046  b

CaCO3 (%) 3.7  c 5.3  b 8.5  a
EC (µS/cm) 140  c 226  b 287  a

TOC (%) 5.8 6.5 6.4
LOI (%) 13.8  b 15.4  ab 16.7  a
OS (%) 7.8  c 9.2  b 9.5  a
klei (%) 27  c 36  b 43  a

S (mg/kg droge grond) 928  c 1652  b 2516  a
P (mg/kg droge grond) 1419  c 2857  b 4563  a
N (%) 0.45 0.47 0.47

CP - 43.1  a 29  b 15.1  c
CN - 13.4 13.9 13.3
CS - 66.1  a 42.4  b 27.6  c

Ca (mg/kg droge grond) 16475  c 23971  b 37390  a
Mg (mg/kg droge grond) 3518  c 4560  b 6128  a
K (mg/kg droge grond) 3823  c 5905  b 7537  a

Na (mg/kg droge grond) 231  c 397  b 504  a
Mn (mg/kg droge grond) 743  c 814  b 1429  a
Fe (mg/kg droge grond) 29464  c 34869  b 42517  a
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Figuur 4.3. Metaalconcentraties (mg/kg droge grond) van de schorren (schor), gecontroleerde

overstromingsgebieden (GOG) en potentiële overstromingsgebieden (POG) tussen Wetteren

en de Durmemonding. De open cirkels geven de uitbijters (outliers) aan.
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Figuur 4.4. Bodemeigenschappen van de schorren (schor), gecontroleerde

overstromingsgebieden (GOG) en potentiële overstromingsgebieden (POG) tussen Wetteren

en de Durmemonding. De open cirkels geven de uitbijters (outliers) aan.
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Figuur 4.5. Concentraties aan stikstof (N, %), zwavel (S, mg/kg droge grond) en fosfor (P,

mg/kg droge grond) en de C:S-, C:N- en C:P-verhouding voor de schorren (schor),

gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) en potentiële overstromingsgebieden (POG)

tussen Wetteren en de Durmemonding. De open cirkels geven de uitbijters (outliers) aan.
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Figuur 4.6. Concentraties aan macro-elementen (mg/kg droge grond) voor de schorren

(schor), gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) en potentiële overstromingsgebieden

(POG) tussen Wetteren en de Durmemonding. De open cirkels geven de uitbijters aan.
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4.4. Bespreking

In dit hoofdstuk werden de resultaten van een verkennende studie van de

bodemkwaliteit van gecontroleerde en potentiële overstromingsgebieden langs de Zeeschelde

tussen Wetteren en de Durmemonding vergeleken met gegevens voor de zoetwaterschorren in

hetzelfde gebied. De vergelijking van de 3 bodemklassen dient met de nodige voorzichtigheid

te gebeuren: enerzijds is het landgebruik voor de 3 klassen zeker niet identiek, en anderzijds is

de indeling in klassen niet absoluut. In de vorige hoofdstukken werd aangetoond dat het

landgebruik een belangrijke invloed kan hebben op de bodemeigenschappen en de spreiding

van de bodemeigenschappen over korte afstand. In dit hoofdstuk bleek dat de

voorgeschiedenis van het GOG een duidelijke invloed heeft op de bodemeigenschappen:

bepaalde GOGs (Groot Schoor en Uiterdijk) vertoonden grotere gelijkenissen met de schorren

dan met de andere GOGs in het studiegebied. Er was ook een duidelijk verschil in de

bodemkwaliteit tussen GOGs onderling en tussen POGs onderling.

Het feit dat de bodemeigenschappen van punt01 (GOG Groot Schoor) en punt02

(GOG Uiterdijk) afwijken t.o.v. de data van de andere GOGs en eerder aansluiten bij de

bodemeigenschappen van de zoetwaterschorren, kan verklaard worden door de

voorgeschiedenis van deze GOGs, en door hun hogere overstromingsfrequentie. Het GOG

Groot Schoor is een ingedijkt schor, en was nog een schorregebied ten tijde van de

bodemkartering. Het schor Uiterdijk werd vroeger ingepolderd, waarschijnlijk tussen 1893 en

1930. Beide GOGs waren nog niet ingedijkt op de Ferrariskaart (tweede helft 18e eeuw).

Beide GOGs liggen hoger dan de andere GOGs, maar liggen iets lager dan de

zoetwaterschorren. De punten van deze 2 GOGs wijken o.a. af voor de relatie klei/TOC en

S/TOC.

Het minder sterke verband tussen klei en Cd, en de beperkte spreiding voor beide

parameters bij de schorren kan het gevolg zijn van sedimentatieprocessen die zich op een

andere schaal voordoen dan bij de gecontroleerde of natuurlijke overstromingsgebieden. De

breedte van de schorren (gemeten loodrecht op de Schelde) is veel kleiner dan de breedte van

de overstromingsgebieden.

Bij de meeste POGs en GOGs is er een sterke positieve relatie tussen het organische

koolstofgehalte en het totale zwavelgehalte (Fig. 4.10.; Fig. 4.11.). Dit wijst er op dat zwavel

in deze bodems grotendeels organisch gebonden is. Bij de schorren daarentegen was het

verband minder duidelijk, en waren bovendien de totale zwavelconcentraties veel hoger. Het
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zwak verband tussen zwavel en TOC voor de zoetwaterschorren kan er op wijzen dat zwavel

vooral als sulfide aanwezig is of als sulfaat geadsorbeerd wordt aan het bodemcomlex. Er was

ook een duidelijk verschil tussen de 3 bodemtypes voor de C/S-verhouding. Het grote verschil

tussen POGs, GOGs en schorren voor C/S en totaal S wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt

door een hogere input van sulfaat via het rivierwater, waarbij zout en brakwater meer sulfaat

bevat dan zoetwater. Dit leidt echter niet tot een groot verschil in EC t.o.v. de GOGs en de

POGs. Het vervluchtigen van S als gasvormige verbinding, waarbij gereduceerde

bodemcondities de productie van deze vluchtige S-verbindingen verhogen, is hier

waarschijnlijk een minder belangrijk proces.

Het inbouwen van zwavel in organisch materiaal en de S-mineralisatie (het vrijstellen

van zwavel uit organisch materiaal) zijn beide voornamelijk biologische processen door

micro-organismen. Bodemverontreiniging heeft een sterk negatief effect op micro-organismen

en kan bepaalde microbiologische processen verhinderen of beïnvloeden.

Fig. 4.7. Relatie tussen het TOC-percentage en het kleigehalte voor de bodemstalen van de

POGs, GOGs en schorren. Omcirkelde punten zijn punten van het GOG Groot Schoor

(punt01) en het GOG Uiterdijk (punt02).
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De hoogste graad van bodemverontreiniging met metalen werd in het studiegebied

vastgesteld op de GOGs, en in mindere mate op de schorren. Vooral de Cd- en Zn-

concentraties zijn sterk verhoogd t.o.v. normale alluviale bodems. Cu en Ni waren hierbij de

uitzonderingen, met de hoogste waarden voor de schorren. Verlaan (2000) vond een piek in

de Ni-concentraties in het sediment in de omgeving van Hansweert (60 km stroomafwaarts

van Rupelmonde) en deze observatie kan volgens deze auteur verklaard worden door de

coprecipitatie van Ni bij de vorming van onoplosbare Mn-oxiden bij de overgang van

anoxische naar oxische omstandigheden.

Er werden echter ook duidelijke verschillen in kleigehalten vastgesteld, en voor de

meeste metalen was er een duidelijk positief verband tussen de concentraties en het

kleigehalte. Wanneer de metaalconcentraties genormaliseerd werden op basis van het

kleigehalte, dan bleek dat zowel voor Cd, Cr als Zn de hoogste concentraties op de GOGs

gemeten werden, terwijl de hoogste Cu-concentraties op de schorren gemeten werden.

Fig. 4.8. Relatie tussen het kleigehalte en het TOC-percentage voor de 3 bemonsterde

bodemgroepen afzonderlijk. Omcirkelde punten zijn punten van het GOG Groot Schoor

(punt01) en het GOG Uiterdijk (punt02).
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Fig. 4.9. Relatie tussen Cd-concentratie en het kleigehalte voor de bodemstalen van de POGs,

GOGs en schorren. Omcirkelde punten zijn de punten van het GOG Groot Schoor (punt01).

Verschillende auteurs (Zwolsman et al., 1993; Baeyens, 1998; Nolting et al., 1999)

wijzen op een duidelijke kwaliteitsverbetering van het zwevend stof en het sediment van de

Zeeschelde voor wat betreft metalen. Indien de GOGs reeds vóór de ingebruikname als

overstromingsgebied regelmatig overstroomd werden (natuurlijk overstromingsgebied of

winterbevloeiingen) en er hierbij verontreinigd sediment afgezet werd, dan kan dit verklaren

waarom er op deze bodems hogere metaalconcentraties gemeten worden dan bij de

zoetwaterschorren. De zoetwaterschorren fungeren tegenwoordig als belangrijkste

sedimentatieplaats.

Uit Fig. 4.12. blijkt dat er geen duidelijke relatie is tussen de verontreiniging (hier

voorgesteld door de Cd-concentraties) en de afstand tot de rivier. Fig. 4.13. illustreert dat de

ligging t.o.v. de aslijn van de Zeeschelde nauwelijks de graad van bodemverontreiniging

verklaart. In deze figuur wordt er heel duidelijk geïllustreerd dat er binnen hetzelfde schor,

GOG of POG een vrij grote spreiding is tussen de punten op relatief korte afstand (onderlinge

afstand: 25-100 m). Het uitzetten van de Cd-concentraties in functie van de hoogteligging

illustreert duidelijk het verschil in hoogteligging tussen POGs, GOGs en schorren (Fig. 4.14),
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waarbij de schorren hoger liggen dan de andere bodemtypes, en de GOGs hoger liggen dan de

POGs.

Marien zwevend stof en marien sediment bevat hogere Ca- en Na-concentraties dan

zwevend stof en sediment van fluviatiele oorsprong (Verlaan et al., 1998; Nolting et al., 1999;

Verlaan, 2000). De hogere EC-waarden en de Ca-, K-, Na- en Mg-concentraties bij de

zoetwaterschorren kunnen mogelijks toegeschreven worden aan de mariene invloed op de

schorren bij vloed. 

Fig. 4.10. Relatie tussen de zwavelconcentratie en het TOC-percentage voor de

bemonsterde POGs, GOGs en zoetwaterschorren.

4.5. Besluit
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De Cr-, Pb-, en Zn-concentraties zijn het hoogst op de GOGs, terwijl de zoetwaterschorren

gekenmerkt worden door de hoogste Cu- en Ni-concentraties. De Cd-concentraties zijn het

hoogst op de schorren en de GOGs. 

De vergelijking van de bodemkwaliteit van de GOGs, POGs en schorren dient met de

nodige voorzichtigheid te gebeuren: enerzijds is het landgebruik voor de 3 categorieën zeker

niet identiek, en anderzijds is de indeling in klassen niet absoluut. In de vorige hoofdstukken

werd aangetoond dat het landgebruik een belangrijke invloed kan hebben op de

bodemeigenschappen en de spreiding van de bodemeigenschappen over korte afstand. In dit

hoofdstuk bleek dat de voorgeschiedenis van het GOG een duidelijke invloed heeft op de

bodemeigenschappen: bepaalde GOGs vertoonden grotere gelijkenissen met de schorren dan

met de andere GOGs in het studiegebied. Het gaat hier om ingedijkte schorren, die nu als

GOG gebruikt worden en hierbij gekenmerkt worden door een hoge overstromingsfrequentie.

Er was ook een duidelijk verschil in de bodemkwaliteit tussen GOGs onderling en tussen

POGs onderling. 

Fig. 4.11. Relatie tussen de zwavelconcentratie en het TOC-percentage voor de 3

bemonsterde bodemgroepen afzonderlijk. Omcirkelde punten zijn punten van het GOG Groot

Schoor (punt01) en het GOG Uiterdijk (punt02).
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Fig. 4.12. Relatie tussen Cd (mg/kg droge grond) en de laterale afstand tot de

Zeeschelde voor POGs, GOGs en zoetwaterschorren.

Fig. 4.13. Relatie tussen Cd (mg/kg droge grond) en de relatieve ligging langs de

Zeeschelde voor POGs, GOGs en zoetwaterschorren. Locatie 0 = meest stroomafwaarts

gelegen punt, locatie 100 = meest stroomopwaarts gelegen punt.
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Fig. 4.14. Relatie tussen Cd (mg/kg droge grond) en de hoogteligging (m T.A.W.) voor

POGs, GOGs en zoetwaterschorren.
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Hoofdstuk 5. Bodemkwaliteit van de baggergronden
langs de Moervaart: overzicht van de geografische omvang

en de verontreinigingsgraad

5.1. Inleiding

Sinds 1997 werkt het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) aan een inventaris

van baggergronden langs de bevaarbare waterlopen. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van de

Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ). De eerste 4 waterlopen die aan de beurt

kwamen, waren de Ijzer, de Leie, de Zee- en de Bovenschelde. Ondertussen werd er eveneens

een verkennende inventarisatie uitgevoerd langs de Dender (Hoofdstuk 6), het Kanaal Gent-

Oostende (Vandecasteele et al., 2002), de Durme (Vandecasteele et al., 2001) en de

Moervaart. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de inventarisatie voor de Moervaart

voorgesteld.

5.2. Terreingegevens

Er werden gegevens over baggerstortterreinen en andere opgehoogde terreinen

verzameld via contacten met ambtenaren van AWZ, en de bodemkaarten en de begeleidende

teksten leverden heel wat bruikbare informatie op. Op basis van de digitale bodemkaart

werden alle opgehoogde terreinen langs de Moervaart gelokaliseerd. 

Uit een eerste GIS-analyse bleek dat er 33 te controleren terreinen zijn met een totale

oppervlakte van 51,4 ha, waarbij de oppervlakte van de terreinen varieert tussen 0,2 en 5,9 ha.

Op basis van deze gegevens werden de opgehoogde terreinen tussen Lokeren en de brug van

de baan Eksaarde-Sinaai op 20 februari 2002 bemonsterd. Bij het terreinwerk bleek dat een

groot aantal terreinen (14,8 ha) ondertussen bebouwd waren, of ontoegankelijk waren. In

eerste instantie werden 11 terreinen met een totale oppervlakte van 13,9 ha bemonsterd. Op

deze terreinen werden 16 punten geselecteerd waar er boringen uitgevoerd werden. Hieruit

blijkt alvast dat het ruimtelijk probleem van de baggergronden langs de Moervaart zeer

beperkt is, dit in tegenstelling tot bijv. de Bovenschelde en de Leie.
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Fig. 5.1. Bemonsterde (open vlakken) en niet-bemonsterde (rode vlakken) opgehoogde

terreinen langs de Moervaart, en evaluatie van de bodemkwaliteit volgens VLAREBO.
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Fig. 5.2. Bemonsterde (open vlakken) en niet-bemonsterde (rode vlakken) opgehoogde

terreinen langs de Moervaart, en evaluatie van de bodemkwaliteit volgens VLAREBO.
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De verzamelde gegevens situeren zich op het niveau van terreinen, punten, stalen en

analyseresultaten. Om deze gegevens met elkaar te koppelen, wordt er een speciale codering

gebruikt. Elk bemonsterd punt krijgt een unieke code van 12 karakters. De eerste 6 karakters

geven de datum van de eerste monstername aan (DDMMJJ, D: dag, M: maand, J: jaar), de

volgende 4 karakters vormen de terreincode, en de laatste 2 cijfers zijn het volgnummer van

het punt per terrein. De terreincode is gebaseerd op een toponiem van de topografische kaart

en bevat meestal ook een verwijzing naar de deelgemeente. Elke bemonsterde laag krijgt een

code gebaseerd op de puntcode, aangevuld met 4 karakters die het soort staal aangeven.

Aërobe bodemlagen die het gevolg zijn van een ophoging werden met de code OXY*

aangeduid, gereduceerde lagen met RED*. Als er onder de ophoging een oorspronkelijke laag

aangetroffen werd, kregen deze de code MOE*. Vermoedelijke afdeklagen kregen de code

AFD*, afwijkende lagen in het profiel werden met AFW* aangeduid. Het symbool * geeft het

volgnummer van de laag aan.

11 Terreinen werden bemonsterd tot op 2 m diepte, tenzij het oorspronkelijke

bodemprofiel vroeger aangetroffen werd. Er werden 33 lagen bemonsterd, waarvan er op

basis van visuele kenmerken 25 geselecteerd werden om geanalyseerd te worden op metalen,

organisch materiaal en algemene bodemeigenschappen. Voor deze 25 stalen waren er meest

indicaties dat het om materiaal van baggergronden zou kunnen gaan. De textuur van alle

stalen werd gemeten. De terreinen en de graad van bodemverontreiniging per

monsternamepunt worden in Fig. 5.1. en Fig. 5.2. getoond. De blauwe punten zijn punten die

bemonsterd zijn, maar waar op basis van visuele kenmerken beslist werd om geen

metaalanalyses op de stalen uit te voeren (bodemstalen worden verondersteld niet

verontreinigd te zijn). 

MVL2 (2,17 ha): Dit terrein werd op 3 punten bemonsterd en werd 30 tot 50 cm opgehoogd.

Er werd op de 3 punten een lichte Cd-verontreiniging gemeten in de opgehoogde laag die zich

aan het oppervlak bevindt. Het landgebruik is weiland.

MVL5 (0,59 ha): Dit perceel wordt als akker gebruikt en werd ongeveer 1 meter opgehoogd.

Er kon niet dieper geboord en bemonsterd worden, omdat de bodem op deze diepte zeer nat

was. Op 1 punt werd er in de bovenste 70 cm Cd- en Zn-verontreiniging gemeten. Op het

andere punt werd de verontreiniging zowel aan de oppervlakte als dieper in het bodemprofiel

(50 cm) aangetroffen.

MVL6 (0.65 ha): Dit terrein werd ongeveer 1 m opgehoogd. In de bovenste 30 cm werd er

een aanrijking met Cd vastgesteld.



99

MVL7 (0,99 ha): Dit weiland werd ongeveer 30 cm opgehoogd met zand. Onder deze laag

bevindt zich een 50 cm dikke kleilaag, waarvan het niet duidelijk is of dit een opgehoogde

laag is of niet. In deze laag werden verhoogde Cd- en Zn-concentraties gemeten, maar het

verontreinigingscriterium werd niet overschreden. Deze laag werd als oorspronkelijke laag

gecodeerd, maar was toch aangerijkt met metalen. Dit kan er op wijzen dat de bodem voor de

ophoging al aangerijkt was met metalen, bijv. door de afzetting van sedimenten bij

overstromingen. Er kon niet dieper geboord en bemonsterd worden, omdat de bodem op deze

diepte zeer nat was.

MVL9 (2,02 +1,32 ha): Dit terrein is gedeeltelijk bos, en wordt deels als akker en weide

gebruikt. Er werd een boring uitgevoerd op 3 punten. De ophoging varieert tussen 60 en 160

cm. Op punt MVL902 (weide) werd er een lichte verontreiniging met Cd en Zn gemeten in de

laag tussen 0 en 70 cm en in de laag tussen 70 en 100 cm diep. Deze laatste laag werd als

oorspronkelijke laag gecodeerd, maar was toch aangerijkt. Dit kan er op wijzen dat de bodem

voor de ophoging al aangerijkt was met metalen, bijv. door de afzetting van sedimenten bij

overstromingen. Bij de 2 andere punten werd er een lichte Cd-verontreiniging gemeten in de

bovenste laag van het bodemprofiel.

MVE6 (1,19 ha): Dit weiland werd vermoedelijk ongeveer 40 cm opgehoogd met zand. Het

monster werd visueel beoordeeld als niet-verontreinigd. 

MVE2 (1,75 ha): Dit weiland werd minstens 110 cm opgehoogd. Er kon niet dieper geboord

en bemonsterd worden, omdat de bodem op deze diepte zeer nat was. De bovenste laag (15

cm dik), de tussenliggende laag (55 cm dik) en de diepere laag (tussen 70 en 110 cm diepte)

werden bemonsterd. Deze lagen zijn verontreinigd met Cd, Cr en Zn (bovenste laag), Cd en

Zn (tussenliggende laag) en Zn (diepere laag). De gemeten Cd-concentraties in de bovenste 2

lagen zijn de hoogste die langs de Moervaart gemeten werden.

MVE3 (0,25 ha): Deze natte ruigte vertoonde een 80 cm dikke, roestbruine laag die niet

verontreinigd is met metalen. Er kon niet dieper geboord en bemonsterd worden, omdat de

bodem op deze diepte zeer nat was.

MVE1 (1,15 ha): Deze akker (maïsteelt) werd ongeveer 110 cm opgehoogd. Op 90 cm diepte

bevindt er zich een 20 cm dikke, zwarte kleilaag die verontreinigd is met Cd en Zn.

MVS1 (0,89 ha): De bovenste 40 cm van deze akker is verontreinigd met Cd en Zn.

MVS2 (1,56 ha): Dit terrein is beplant met populier en andere boomsoorten, en is ongeveer

60 cm opgehoogd met zand. Er werden zeer lage concentraties aan metalen gemeten, zelfs

concentraties onder de achtergrondswaarden.
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5.3. Bodemverontreiniging

De analyseresultaten en de beoordeling volgens VLAREBO voor de Moervaart

worden per staal en per bemonsterd punt gegeven in tabel 5.1. De verwijzing naar de datum in

de puntcode werd weggelaten. Bij 17 stalen werd er verontreiniging gemeten, nl. in 1 staal

werd het verontreinigingscriterium voor Cr overschreden, in 9 stalen voor Zn, en in 16 stalen

voor Cd. Er werd in geen enkel bodemstaal verontreiniging met Cu, Ni of Pb gemeten. Twaalf

van de 16 punten zijn dus verontreinigd. Bij 10 van deze 12 punten bevindt de verontreinigde

bodemlaag zich aan het bodemoppervlak. Slecht bij 1 punt werden vrij hoge concentraties

gemeten, nl. voor punt MVE202 werd in de bovenste lagen een relatief hoge Cd-

verontreiniging gemeten.

De PCA (Fig. 5.3.) illustreert de sterke correlatie tussen de textuur, de

metaalconcentraties, pH en organische stof, waarbij de bodems met de hoogste

metaalconcentraties ook de hoogste klei- en organische stofgehalten hebben.

Er zijn in dit hoofdstuk enkel resultaten beschikbaar voor Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn.

Uit gegevens over de verontreiniging van de onderwaterbodem van de Vlaamse bevaarbare

waterlopen (waterbodemmeetnet VMM, onderzoek in opdracht van AWZ en AMINAL afd.

Water) blijkt dat de Moervaart slecht scoort voor kwik (Hg), en dit zou te wijten zijn aan de

voormalige activiteiten van de viltindustrie in deze regio (Nouwen et al., 2004). De stalen van

de onderwaterbodem in de omgeving van Lokeren vertoonden afwijkende tot sterk afwijkende

concentraties voor Cd, Cr, Cu, Hg, Pb en Zn, terwijl de stalen in Moerbeke en Gent

voornamelijk afwijkende tot sterk afwijkende concentraties voor Hg vertoonden (Vlaamse

Milieumaatschappij, 2003). 

Het is niet omdat er bodemverontreiniging gemeten werd dat het om een baggergrond

gaat en niet enkel baggergronden zijn verontreinigd. Daarom werden er op basis van gegevens

van enerzijds referentiestalen uit de alluviale vlakten van de Leie, Boven- en Zeeschelde en

anderzijds gegevens van gekende baggergronden, criteria opgesteld om baggergronden met

een grote zekerheid te kunnen identificeren (Vandecasteele et al., 2001). Dit was nodige

omdat er in de datasets voor de 3 vermelde waterlopen heel wat stalen waren waarvoor geen

zekerheid bestond dat het om baggergronden ging. De criteria voor baggergronden (gebaseerd

op CaCO3, EC, OS, S, P, C/P en C/S-verhouding) werden toegepast op de gegevens. Dat

gebeurde bij wijze van data-verkenning, want de criteria werden niet specifiek voor de

Moervaart opgesteld. Stalen van de punten MVE202, MVL203, MVL501, MVL502,
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MVL701, MVL902 en MVL904 werden op basis van de criteria herkend als baggergrond. Bij

de punten MVL701 en MVL902 werd de laag die als oorspronkelijke laag gecodeerd werd, op

basis van de criteria herkend als zijnde een staal van een baggergrond. Deze lagen zijn ook

aangerijkt met metalen (Tabel 5.1.). Dit kan er op wijzen dat de bodem voor de ophoging al

aangerijkt was met metalen, bijv. door de afzetting van sedimenten bij overstromingen.
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Figuur 5.3. Principale componentenanalyse van de 25 bodemstalen van de baggergronden

langs de Moervaart.

5.4. Besluit

Uit een eerste analyse blijkt dat het ruimtelijk probleem van de verontreinigde

baggergronden langs de Moervaart zeer beperkt is: bij 14,3 ha van de 16 ha bemonsterde

terreinen werd er lichte bodemverontreiniging met Cd, en/of Zn aangetroffen. In slechts 1

bodemstaal werd een relatief hoge Cd-concentratie van 9 mg/kg droge grond gemeten. Een

aantal opgehoogde terreinen zijn bebouwd of zijn ontoegankelijk waardoor er geen

bemonsteringen uitgevoerd werden.
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Enerzijds geven deze resultaten aan dat de bodemverontreiniging eerder gering is, en

anderzijds blijkt dat de bodemeigenschappen relatief sterk variëren over korte afstand.

Wanneer er een goeie karakterisatie van de bodemeigenschappen van bepaalde opgehoogde

terreinen nodig is voor bepaalde inrichtingswerken, dan moet er op meerdere punten per

hectare tot op grotere diepte geboord worden; er is hiervoor m.a.w. een grotere

staalnamedichtheid vereist dan deze die in dit hoofdstuk werd gebruikt.
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Tabel 5.1. Analyseresultaten voor Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn (mg/kg DS), het kleigehalte (%) en evaluatie volgens de VLAREBO-normen

terrein punt monster Dikte Diepte Cd Cr Cu Ni Pb Zn klei (%)

MVE1 MVE101 MVE101OXY1 40 0 1,5 43 27 10 59 362 11
MVE101OXY2 50 40 0,9 33 15 6 41 293 10
MVE101RED1 20 90 2,7 94 70 22 151 858 22

MVE2 MVE202 MVE202OXY1 15 0 9,0 149 121 31 227 1052 35
MVE202OXY2 55 15 7,3 111 98 25 183 864 25
MVE202RED1 40 70 3,0 79 71 22 135 735 25

MVE3 MVE301 MVE301OXY1 80 0 < 0.5 20 < 5 6 10 23 8

MVL2 MVL201 MVL201OXY1 30 0 2,3 41 31 9 66 352 12

MVL202 MVL202OXY1 50 0 3,0 51 35 12 98 460 13

MVL203 MVL203OXY1 50 0 2,2 42 49 13 84 396 14
MVL203AFW1 20 60 2,9 74 83 14 109 567 17

MVL5 MVL501 MVL501OXY1 50 0 5,4 86 78 18 144 761 19
MVL501OXY2 20 50 5,2 98 80 24 160 897 32
MVL501OXY3 40 70 1,4 85 44 37 76 303 38

MVL502 MVL502OXY1 30 0 2,6 53 47 13 83 443 10
MVL502RED1 40 50 3,5 87 63 19 131 738 19

MVL6 MVL601 MVL601OXY1 30 0 1,8 39 18 8 65 329 8
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Tabel 5.1. (vervolg)

terrein punt monster Dikte Diepte Cd Cr Cu Ni Pb Zn klei (%)

MVL7 MVL701 MVL701MOE1 50 30 3,1 96 61 28 117 704 26

MVL9 MVL901 MVL901OXY1 60 0 3,5 59 43 14 95 466 10
MVL901MOE1 30 60 1,8 84 47 21 101 476 19

MVL902 MVL902OXY1 70 0 2,5 47 31 11 78 440 12
MVL902MOE1 30 70 4,1 129 92 31 178 1116 29

MVL904 MVL904OXY1 160 0 2,1 41 23 7 70 353 12

MVS1 MVS101 MVS101OXY1 40 0 4,1 66 60 17 115 653 16

MVS2 MVS201 MVS201OXY1 30 0 0,6 30 16 12 32 166 13

  gemeten concentratie <  achtergrondswaarde   gemeten concentratie >  verontreinigingscriterium 
  gemeten concentratie >  achtergrondswaarde   gemeten concentratie >  norm  landbouw, bos en natuur
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Hoofdstuk 6. Bodemkwaliteit van de baggergronden
langs de Dender: overzicht van de geografische omvang en

de verontreinigingsgraad

6.1. Inleiding

Sinds 1997 werkt het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) aan een inventaris

van baggergronden langs de bevaarbare waterlopen. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van de

Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ). De eerste 4 waterlopen die aan de beurt

kwamen, waren de Ijzer, de Leie, de Zee- en de Bovenschelde. Ondertussen werd er

terreinwerk uitgevoerd langs de Dender, de Durme en het Kanaal Gent-Oostende. In dit

rapport worden de resultaten van de inventarisatie voor de Dender voorgesteld.

Het belang van de Dender voor de scheepvaart nam toe vanaf de 17e eeuw (transport

van steenkool), en beleefde een tweede hoogtepunt in de 19e eeuw (steengroeven van

Lessines). Via sluizen en een reeks kalibreringswerken werd de scheepvaart bevorderd. Vanaf

de tweede helft van de 20e eeuw werden er plannen gemaakt voor de kalibrering van de

Dender tussen Erembodegem en Dendermonde voor schepen tot 1350 ton, maar uiteindelijk

werd alleen de nieuwe Dendermonding en de tijsluis gerealiseerd. Door deze laatste ingreep

was er geen rechtstreekse invloed meer van de getijden op de Dender.

Bij het opsporen van baggergronden werd in eerste instantie alle beschikbare

informatie van analoog of digitaal kaartmateriaal geconfronteerd met gegevens uit vroegere

inventarissen van baggerstorten en informatie van ambtenaren. Hieruit werd een aantal

klassen van terreinen afgeleid met een verschillende prioriteit van bemonstering.

6.2. Terreingegevens

Er werden gegevens verzameld via de ‘Inventaris Baggerstortterreinen AWZ’ (1992),

via contacten met ambtenaren van AWZ, en via contacten met boswachters. Topografische

kaarten van 1911, 1967 en 1980, en luchtfoto’s van 1988-1990, werden samen met de

historische beschrijving van de Dender (AWZ) gebruikt om de veranderingen aan de

waterloop aan een bepaalde tijdsperiode toe te kennen. Ook de bodemkaarten en de

begeleidende teksten werden gebruikt en leverden heel wat bruikbare informatie op. De
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digitale bodemkaart vertoonde echter een kleine verschuiving voor een aantal afgesneden en

opgevulde meanders t.o.v. de huidige toestand. Deze verschuiving werd zo goed mogelijk

gecorrigeerd.

Uit een eerste GIS-analyse bleek dat er 30 te controleren terreinen zijn met een

oppervlakte groter dan 0,7 ha, waarvan slechts 6 terreinen groter zijn dan 2 ha. Op deze

terreinen werden 32 punten geselecteerd waar er boringen uitgevoerd werden. De totale

oppervlakte van de te bemonsteren terreinen was 65 ha. Op de 2e en 3e editie van de

topografische kaart met schaal 1:25.000 staan verschillende terreinen gekarteerd als ruigten.

Langs de Bovenschelde bleek dat dergelijke terreinen in veel gevallen baggergronden waren.

De gelijkaardig gekarteerde terreinen langs de Dender werden indien mogelijk bemonsterd.

Daarnaast werden ook een aantal alluviale bodems bemonsterd als referentie. Bij het

terreinwerk bleek dat een aantal terreinen ondertussen bebouwd waren (40 ha), of opgehoogd

waren met ander materiaal (9 ha). Een aantal opgevulde meanders waren zeer drassig

waardoor bemonsteringen niet mogelijk waren. Bij de bemonsterde terreinen bleek het voor 8

ha (2 terreinen) om baggergronden te gaan, bij 8 ha (8 terreinen) zijn er ernstige indicaties dat

het eveneens baggergronden zijn. Twee afgesneden meanders werden opgevuld met puur

bodemmateriaal (2,5 ha). 16 ha werden niet bemonsterd; voor deze terreinen waren er geen

aanwijzingen uit de andere informatiebronnen dat het om baggergronden gaat. De meeste van

deze terreinen liggen ook iets verder van de Dender. Hieruit blijkt alvast dat het ruimtelijk

probleem van de baggergronden langs de Dender zeer beperkt is, dit in tegenstelling tot bijv.

de Bovenschelde (Vandecasteele et al., 2000).

De verzamelde gegevens situeren zich op het niveau van terreinen, punten, stalen en

analyseresultaten. Om deze gegevens met elkaar te koppelen, wordt er een speciale codering

gebruikt. Elk bemonsterd punt krijgt een unieke code van 12 karakters. De eerste 6 karakters

geven de datum van de eerste monstername aan (DDMMJJ, D: dag, M: maand, J: jaar), de

volgende 4 karakters vormen de terreincode, en de laatste 2 cijfers zijn het volgnummer van

het punt per terrein. De terreincode is gebaseerd op een toponiem van de topografische kaart

en bevat meestal ook een verwijzing naar de deelgemeente. Elke bemonsterde laag krijgt een

code gebaseerd op de puntcode, aangevuld met 4 karakters die het soort staal aangeven.

Aërobe bodemlagen die het gevolg zijn van een ophoging werden met de code OXY*

aangeduid, gereduceerde lagen met RED*. Als er onder de ophoging een oorspronkelijke laag

aangetroffen werd, kregen deze de code MOE*. Vermoedelijke afdeklagen kregen de code

AFD*, afwijkende lagen in het profiel werden met AFW* aangeduid. Het symbool * geeft het

volgnummer van de laag aan.
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14 Terreinen werden bemonsterd tot op 2 m diepte, tenzij het oorspronkelijke

bodemprofiel vroeger aangetroffen werd. Er werden 61 lagen bemonsterd, waarvan er op

basis van visuele kenmerken 34 geselecteerd werden om geanalyseerd te worden op metalen,

organisch materiaal en textuur. Voor deze 34 stalen waren er meest indicaties dat het om

materiaal van baggergronden zou kunnen gaan. De gegevens over de bemonsterde terreinen

worden vermeld in volgorde volgens de stroomafwaartse richting (Fig. 6.1.).

K23O: er werd naast de oude arm geboord, omdat de oude arm zelf en de afgesneden

meander iets verder te drassig waren.

SCS1: Er werden geen indicaties gevonden van een ophoging. Het terrein zou gebruikt zijn

als stockageplaats bij de zandwinning in de Gavers.

LOSC: Ophoging met 50 cm kleirijk, niet-verontreinigd materiaal. Het zou hier om een

baggergrond kunnen gaan, maar het reliëf kan ook wijzen op materiaal van ruimingswerken.

BRGR: dit terrein werd 50 cm opgehoogd met kleiïg materiaal, er werd geen verontreiniging

gemeten. Het gaat hier waarschijnlijk om een baggergrond.

BRP1: Deze baggergrond werd 60 cm opgehoogd met donkergrijze klei, er werd geen

verontreiniging gemeten. Volgens ambtenaren van AWZ werd dit terrein begin de jaren ’50

opgespoten (Fig. 6.2.).

SAPO: werd opgehoogd met ongeveer 40 cm donkergrijze klei. Er werd geen verontreiniging

gemeten (Fig. 6.2.).

MBMO: dit is een oude, opgevulde arm, waarschijnlijk opgevuld met kleiïg materiaal.

SAKE: Er werd 60 cm opgehoogd met vrij zandig, niet verontreinigd materiaal (Fig. 6.3.).

SPER: dit stortterrein werd rond 1995 een laatste keer opgespoten. De ophoging bedraagt

meer dan 2 meter. Er werd verontreiniging met Cd en Zn gemeten. In 2002 werden hier een

aantal boswilgen (Salix caprea) tijdens het groeiseizoen bemonsterd om de bio-

beschikbaarheid van Cd en Zn te bepalen (Vandecasteele et al., 2003, hoofdstuk 5, code

BAG4). In de ‘inventaris baggerstortterreinen 1970-1990 en 1990-2010’ (AWZ, 1992) wordt

als eindbestemming voor dit terrein ‘recreatiegebied’ voorgesteld. Het terrein werd in de loop

van 2003 ingericht als mountainbike-parcours (Fig. 6.3.).

K57G: Het terrein werd ongeveer 1 m opgehoogd met licht verontreinigd materiaal. Na 1980

werd een deel van de oude meander (Fig. 6.4. en 6.5.) uitgegraven om er een visvijver van de

maken. Mogelijks werd het uitgegraven materiaal op dit terrein gestort.

ODH1: Dit is een oude meander die opgevuld werd. Op de oude militaire stafkaart van 1910

is te zien dat de arm nog niet volledig verland was. Het terrein was bij de bemonstering nog



108

zeer drassig. De bovenste 60 cm is licht verontreinigd, daaronder niet, maar vanaf 1 m was het

profiel zeer nat (zie ook Fig. 6.4. en 6.5.).

BWD2: De oude meander werd opgevuld en de terreinen ernaast zijn opgehoogd. Op het punt

gelegen op de opgevulde arm waarop er geboord werd, werd er geen verontreiniging gemeten.

Op het duidelijk hoger gelegen terrein ernaast echter werd er op 80 cm diepte verontreiniging

gemeten (Fig. 6.6.).

RDE1: In de omgeving van de oude opgevulde arm werd er aan de oppervlakte een 40 cm

dikke laag gevonden, die licht verontreinigd is. De ligging van de oude meander volgens de

bodemkaart klopte niet met de topografie van het terrein. Het was niet mogelijk de perimeter

van het terrein duidelijk te bepalen (Fig. 6.7.).

SGID: op dit terrein werden 6 punten bemonsterd. Bij 5 punten was de ophoging dikker dan 2

m. Op 1 punt in het zuidelijke deel (punt SGID03) was de sedimentlaag maar 40 cm dik. Het

terrein is in 3 stukken onderverdeeld d.m.v. een aantal laterale dijken om een betere bezinking

van het sediment mogelijk te maken. In dit laatste (meest zuidelijke) deel kwam

waarschijnlijk het fijnste materiaal tot bezinking. Bijna alle stalen die hier genomen werden,

vertonen verontreiniging met Cd, Cr en Zn. Het terrein werd sinds 20 jaar regelmatig

opgespoten. De laatste opspuiting gebeurde ongeveer 5 jaar geleden. Een klein stukje van het

terrein (stroomopwaarts gelegen) werd afgegraven ter versteviging van de dijken. De dijken

van het stortterrein zijn nog aanwezig, en ook de afwatering is nog intact. Het sediment dat

hier opgespoten werd, is afkomstig van baggerwerken over de hele Denderloop. In de

‘inventaris baggerstortterreinen 1970-1990 en 1990-2010’ (AWZ, 1992) wordt bebossing

voorgesteld als eindbestemming voor dit terrein (Fig. 6.7.).

De resultaten van de inventarisatie van de baggergronden bestaat uit zowel

geografische resultaten als uit een grote matrix van analyseresultaten van blad- en

bodemstalen. Om de geografische resultaten die uit de inventarisatie van de baggergronden

voortkomt optimaal te kunnen gebruiken werd ervoor geopteerd alle gegevens samen te

brengen in een GIS-databank. De gegevens over de profielopbouw en de

bodemeigenschappen kunnen ook geraadpleegd worden via deze DredGis-databank. De

databank maakt het mogelijk om bijkomende analyses uit te voeren op de dataset zelf, maar

opent ook mogelijkheden voor combinatie met andere GIS-data. In de databank kunnen er

twee delen onderscheiden worden: enerzijds de 
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Tabel 6.1. Analyseresultaten voor Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn (mg/kg DS) en evaluatie volgens de VLAREBO-normen (textuurklassen= U: zware
klei, E: klei, A: leem, L: zandleem, P: licht zandleem, S: lemig zand, Z: zand)

terrein punt monster Dikte Diepte Cd Cr Cu Ni Pb Zn textuurklasse
LOSC LOSC01 LOSC01OXY1 50 0 < 0.5 42 15 21 22 112 E

BRGR BRGR01 BRGR01OXY1 15 0 < 0.5 40 11 18 25 101 E
BRGR BRGR01 BRGR01OXY2 35 15 < 0.5 31 5 17 8 54 L

BRP1 BRP101 BRP101OXY1 60 0 < 0.5 48 14 24 23 84 E

SAPO SAPO01 SAPO01OXY1 15 0 0.6 43 20 27 43 166 E
SAPO SAPO01 SAPO01OXY2 20 15 < 0.5 51 17 27 32 139 E
SAPO SAPO02 SAPO02OXY1 20 0 < 0.5 29 18 14 45 176 L
SAPO SAPO02 SAPO02OXY2 20 20 0.5 38 26 21 54 246 E

K44D K44D01 K44D01OXY1 40 0 < 0.5 58 22 26 30 107 E

SAKE SAKE01 SAKE01OXY1 15 0 < 0.5 49 17 13 42 156 Z

SPER SPER01 SPER01OXY1 120 0 5.7 62 40 36 100 1989 E
SPER SPER01 SPER01OXY2 80 120 9.3 54 44 33 112 2399 E

K57G K57G01 K57G01OXY2 85 15 0.8 155 55 22 82 606 L

ODH1 ODH101 ODH101OXY1 15 0 1.1 159 119 27 133 637 E
ODH1 ODH101 ODH101OXY2 45 15 0.9 239 133 31 143 847 L
ODH1 ODH101 ODH101MOE2 30 70 < 0.5 44 11 17 13 68 L

BWD2 BWD202 BWD202OXY1 50 0 < 0.5 42 15 14 54 153 P

BWD2 BWD203 BWD203RED1 20 80 3.6 307 117 23 347 1593 E
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Tabel 6.1. (vervolg)

terrein punt monster Dikte Diepte Cd Cr Cu Ni Pb Zn textuurklasse
RDE1 RDE101 RDE101MOE1 40 0 4.2 114 52 29 134 1130 E

RDE2 RDE201 RDE201MOE1 25 0 0.8 62 50 30 62 183 E

RDE3 RDE301 RDE301MOE1 25 0 0.8 92 52 35 69 240 E

RDE4 RDE401 RDE401MOE1 30 0 < 0.5 62 42 33 45 115 E

SGID SGID01 SGID01OXY1 90 0 15.1 274 116 57 246 3911 U
SGID SGID01 SGID01RED1 110 90 13.1 189 81 44 168 2883 E
SGID SGID02 SGID02OXY1 80 0 1.8 43 21 14 40 509 S
SGID SGID02 SGID02RED1 80 120 0.9 47 15 21 20 250 E
SGID SGID03 SGID03OXY1 40 0 9.0 197 67 34 126 2193 E
SGID SGID06 SGID06OXY1 35 0 18.3 219 96 53 194 4111 E

SGID SGID06 SGID06OXY2 55 35 10.1 215 103 48 203 3786 E
SGID SGID06 SGID06RED1 110 90 9.3 177 74 45 139 2849 E
SGID SGID07 SGID07OXY1 90 0 11.3 193 77 41 143 2886 A
SGID SGID07 SGID07RED1 110 90 10.7 192 80 46 165 3359 E
SGID SGID08 SGID08OXY1 100 0 3.8 88 40 26 79 1523 L
SGID SGID08 SGID08RED1 100 100 7.6 115 44 27 89 1797 L

  gemeten concentratie <  achtergrondswaarde
  gemeten concentratie >  achtergrondswaarde
  gemeten concentratie >  verontreinigingscriterium 
  gemeten concentratie >  norm  landbouw, bos en natuur (2)
  gemeten concentratie >  norm bestemming woongebied (3)
  gemeten concentratie >  norm bestemming recreatiegebied (4)



111

geografische gegevens (de GIS-lagen) en anderzijds de analyseresultaten van de bodem- en

bladstalen en de terreingegevens.

6.3. Bodemverontreiniging

De analyseresultaten voor de Dender en de beoordeling volgens VLAREBO worden

per staal en per bemonsterd punt gegeven in tabel 6.1. De verwijzing naar de datum in de

puntcode werd weggelaten. In 17 bodemstalen werd er bodemverontreiniging met Cd, Pb

en/of Cr gemeten. De gegevens worden vermeld in volgorde volgens de stroomafwaartse

richting.

De hoogste verontreiniging werd vastgesteld bij de baggergronden SPER en SGID. De

verontreinigde stalen van de gekende baggergronden SPER en SGID hebben telkens een

kleitextuur en een eerder hoog organische stofgehalte (OS tot 11%). Beide zijn indicaties dat

het om baggerspecie gaat. In vergelijking met de gegevens voor de baggergronden langs de

Bovenschelde (Vandecasteele et al., 2000) en langs de Zeeschelde en de Leie (Vandecasteele

et al., 1999) blijkt dat de Cd- en Zn-concentraties vrij gelijkaardig zijn, maar voor SGID werd

er een vrij grote variatie van de concentraties over het terrein vastgesteld. 

Lagere verontreiniging werd vastgesteld op 4 punten in de nabijheid van opgevulde

meanders tussen Aalst en het terrein SGID. De punten RDE201, RDE301 en RDE401 ten

zuiden van de baggergrond SGID bevinden zich in een nat populierenbos en werden

bemonsterd als referenties. In de 3 stalen werden geen afwijkende gehalten aan metalen

gemeten. Dit kan er op wijzen dat er weinig sedimentatie opgetreden is bij eventuele

overstromingen in het verleden, of dat dit proces niet geleid heeft tot een aanzienlijke

metaalaanrijking van de bodem.

Uit de gegevens over de verontreiniging van de onderwaterbodem van de Vlaamse

bevaarbare waterlopen (onderzoek in opdracht van AWZ en AMINAL afd. Water) met

metalen werd er besloten dat in de onderwaterbodem van de Dender Cd en Zn concentraties

gemeten werden die afwijkend tot sterk afwijkend t.o.v. de referentie waren (De Deckere et

al., 2000; Vlaamse Milieumaatschappij, 2003).

Het is niet omdat er bodemverontreiniging gemeten werd dat het om een baggergrond

gaat en niet enkel baggergronden zijn verontreinigd. Daarom werden er op basis van gegevens

van enerzijds referentiestalen uit de alluviale vlakten van de Leie, Boven- en Zeeschelde en

anderzijds gegevens van gekende baggergronden, criteria opgesteld om baggergronden met

een grote zekerheid te kunnen identificeren (Vandecasteele et al., 2001). Dit was nodige
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omdat er in de datasets voor de 3 vermelde waterlopen heel wat stalen waren waarvoor geen

zekerheid bestond dat het om baggergronden ging. De criteria voor baggergronden (gebaseerd

op OS, S, P, C/P en C/S-verhouding) werden toegepast op de gegevens. Dat gebeurde bij

wijze van data-verkenning, want de criteria werden niet specifiek voor de Dender opgesteld.

Stalen van de punten RDE101, BWD203, ODH101 (alle 3 verontreinigd), en de 2 stalen van

SPER werden herkend als baggergrond. Ook de meeste stalen van SGID voldeden aan de

criteria. Het staal van BRP1 (een oude baggergrond uit de jaren 50) en K57G (naast

opgevulde arm, verontreinigd) werd op basis van de criteria niet als baggergrond herkend. 

6.4. Besluit

Uit een eerste analyse blijkt dat het ruimtelijk probleem van de baggergronden langs

de Dender zeer beperkt is (16 ha). Een aantal voormalige baggerstortterreinen zijn ook

mogelijk al in gebruik genomen als industriegebied waardoor er geen bemonsteringen

uitgevoerd werden. Alle terreinen waar er bodemverontreiniging gemeten werd bevinden zich

stroomafwaarts van Aalst. Er kunnen 2 soorten terreinen met bodemverontreiniging

onderscheiden worden. Enerzijds waren er 2 recente stortterreinen ( 1 en 7 ha) waar er vrij

hoge verontreiniging met Cd, Cr en Zn gemeten werd. Op het terrein SPER in Erembodegem

ontwikkelde zich een dicht wilgenbosje. Het terrein SGID (Sint-Gillis-Dendermonde)

ontwikkelde zich tot een open ruigte. Anderzijds werd in de nabijheid van een aantal

afgesneden en opgevulde meanders lichte bodemverontreiniging vastgesteld. Het is niet altijd

duidelijk of dit verontreinigd sediment bij het opvullen van de rivierarmen werd gebruikt of

pas later werd afgezet. 
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Fig. 6.1. Overzicht van de bemonsterde terreinen langs Dender die hier verder besproken

worden.
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Fig. 6.2. Terrein BRP1 en SAPO langs de Dender.

Fig. 6.3. Terrein SPER en SAKE langs de Dender.
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Fig. 6.4. Beide oude meanders (K57G en ODH1)  zijn nog (gedeeltelijk) open op de oude

militaire stafkaart (opgemaakt in 1910)

Fig. 6.5. Huidige toestand van beide oude meanders (K57G en ODH1)

Ñ

Ñ

K57G01
ODH101
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Fig. 6.6. Terrein BWD2 langs de Dender.

Fig. 6.7. Terrein RDE1 en SGID langs de Dender.
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Algemeen besluit en beleidskader

In dit rapport worden de resultaten voorgesteld van een verkennende studie naar de

bodemkwaliteit van de gecontroleerde en potentiële overstromingsgebieden langs de

Zeeschelde en de Durme. Een aantal gecontroleerde en potentiële overstromingsgebieden zijn

aangerijkt met metalen, waarbij de bodemsaneringsnormen voor het huidig landgebruik bij

een aantal locaties overschreden werden voor Cd, Cr en Zn. De aanrijking met metalen was

het hoogst voor gecontroleerde overstromingsgebieden, iets lager voor de zoetwaterschorren

en het laagst voor de bemonsterde potentiële overstromingsgebieden.

De gevolgde bemonsteringsmethode die in deze studie gebruikt werd, kan toegepast

worden voor een eerste bepaling van de bodemkwaliteit van een bepaald overstromingsgebied

in vergelijking met de omliggende potentiële of gecontroleerde overstromingsgebieden. De

vastgestelde bodemtoestand is het resultaat van opeenvolgende processen tijdens een lange

periode. De vastgestelde bodemverontreiniging bij een aantal potentiële en gecontroleerde

overstromingsgebieden kan hoogstwaarschijnlijk toegeschreven worden aan de afzetting van

gecontamineerde sedimenten uit de Zeeschelde. Deze afzetting vond plaats tijdens

gecontroleerde bevloeiingen of bij overstromingen en leiden initieel tot een gelaagde

profielopbouw. Er zijn echter heel wat processen die er kunnen toe leiden dat bodemprofielen

met een gelaagde opbouw verstoord worden, en het is belangrijk dat we ons daar bewust van

zijn. Dit maakt een correcte interpretatie van de oorzaak van de vastgestelde bodemtoestand

niet eenvoudig.
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Op basis van deze resultaten wordt dieper ingegaan op (1) het belang van kennis

omtrent bodem- en sedimentkwaliteit, (2) de risico’s van bodemverontreiniging bij

overstromingsgebieden, (3) een geïntegreerde benadering van ecologische risico’s en (4) het

veilig beheer van verontreinigde terrestrische sedimentbodems. Er wordt dus een

samenvatting gemaakt van het risico verbonden aan de verontreiniging en een overzicht

gegeven van de wenselijke en haalbare beheersopties en milderende maatregelen om het

potentiële risico te verminderen.

1. Kennis van de bodem- en sedimentkwaliteit

Voormalige en huidige menselijke activiteiten kunnen een belemmering vormen voor

rivierherstel. Resultaten wijzen op het belang van kennis van de bodemkwaliteit in alluviale

gebieden voor integraal waterbeheer, in plaats van a priori te veronderstellen dat er een

normale bodemkwaliteit is. De alluviale vlakte fungeert als een sink voor nutriënten en

polluenten. Baggergronden ontwikkelen zich spontaan door het afzetten van sedimenten of

door de aanleg van baggerstortterreinen en worden gekarakteriseerd door

metaalverontreiniging. De eigenschappen van baggergronden wijken duidelijk af van normale

alluviale gronden door de aanwezigheid van verontreiniging en de hoge nutriëntconcentraties.

Momenteel is er een tegenstrijdigheid in de wetgeving met enerzijds strenge criteria voor de

aanleg van nieuwe stortterreinen voor baggerspecie terwijl anderzijds de afzetting van

verontreinigde sedimenten in de alluviale vlakte en in gecontroleerde overstromingsgebieden

als een natuurlijk proces beschouwd wordt zonder dat er hierbij verdere beperkingen zijn. Bij

de ruimtelijke en beheersplanning van alluviale gebieden moet uitgegaan worden van de

wetenschap dat verontreiniging door de aanwezigheid van sedimenten aanwezig kan zijn. 

De bodems van baggergronden hebben een hoog organische stof-, klei- en

calciumcarbonaatgehalte. Het uitlogen van metalen en eventuele grondwaterverontreiniging is

onder deze omstandigheden minder waarschijnlijk. Daarentegen is de biobeschikbaarheid van

metalen voor planten en bodeminvertebraten een mogelijke bedreiging, in het bijzonder op

lange termijn. Zowel de graad van verontreiniging als het relatieve belang van de oppervlakte

aan verontreinigde bodems bepalen de omvang van het ecologisch risico. Bodemdecalcificatie

en -verzuring vormt een risico op lange termijn aangezien deze processen wel kunnen leiden

tot het uitlogen van de metalen. Zowel landbouw als natuurinrichting op baggergronden kan

enkel aanvaard worden na een risicoschatting, en het beheer zou zich op de reductie van het

ecologische risico moeten concentreren. Risicobeoordeling mag niet enkel gebaseerd zijn op
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bodemfysische en –chemische eigenschappen maar zou ook de metaalbeschikbaarheid voor

planten en ongewervelde bodemdieren moeten in rekening brengen. Daarom moet de

risicoschatting van historisch verontreinigde gronden gebaseerd zijn op voedselwebben die

relevant zijn voor de bestudeerde locaties. 

Een geïntegreerde regionale benadering van verontreinigde sedimenten in rivieren,

slikken en schorren en in alluviale gebieden is noodzakelijk. Bodemkwaliteitsgegevens voor

het alluviale gebied (verontreinigingsstatus), het relatieve belang van elk deelsysteem

(slikken, schorren, baggergronden, …) uitgedrukt in oppervlakte, en kennis van relevante

voedselwebben zijn de basisgegevens voor een regionale risicoschatting en voor beheer- en

planningsdoelstellingen. Vereenvoudigingen van voedselwebben moeten doordacht gebeuren.

Het effect van andere factoren dan bodemverontreiniging op het risico voor biomagnificatie

moet in rekening gebracht worden. De belangrijke rol van regenwormen in de biomagnificatie

van metalen in terrestrische ecosystemen wordt algemeen aanvaard. Verschillen in

regenwormbiomassa tussen locaties worden meestal niet in rekening gebracht bij ecologische

risicoschatting. Deze verschillen kunnen echter groot zijn, afhankelijk van

bodemeigenschappen en verontreinigingsgraad.

2. Ecologische risico’s van bodemverontreiniging bij overstromingsgebieden

Zowel actuele als potentiële risico’s moeten beschouwd worden. Het actuele risico

spitst zich vooral toe op de beperking van soortenrijkdom en abundantie, en het risico op

secundaire vergiftiging en de verspreiding van de polluenten. Het potentiële risico wordt

gedomineerd door bodemverzuring die in een duidelijke toename van de biobeschikbaarheid

van metalen (Ma & van der Voet, 1993) en een verhoogde kans op uitloging (Singh et al.,

2000) resulteert. Het potentiële risico is een functie van de dikte van de sedimentlaag, de

overstromingsfrequentie, de hydrologie en topografie, en het landgebruik.

Het actuele risico manifesteert zich op verschillende niveaus: (1) planten en

bodemorganismen kunnen aan chronische toxiciteit of verhoogde stress leiden als gevolg van

hoge polluenten- en nutriëntenconcentraties en dit resulteert in een gewijzigde

soortensamenstelling (blootstellingsevaluatie). Vooral de zeldzame en bedreigde soorten zijn

hierbij zeer kwetsbaar; (2) bodemprocessen en -functies zoals strooiselafbraak kunnen

vertraagd worden (effect-evaluatie) en (3) er is een risico voor secundaire vergiftiging voor

hogere niveaus in de voedselketen (risicokarakterisatie).
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Bodemverontreiniging kan resulteren in een verminderde voedselbeschikbaarheid voor

hogere trofische niveaus (lagere voedselkwantiteit) en in hogere lichaamsconcentraties bij

bodeminvertebraten die als voedsel dienen voor hogere organismen (verminderde

voedselkwaliteit) (Klok et al., 2000). Hogere bodemconcentraties aan metalen in kalkrijke

baggergronden resulteerden in hogere lichaamsconcentraties voor regenwormen en

pissebedden (Beyer & Stafford, 1993, Hendriks et al., 1995). Een indirect effect van

bodemverontreiniging is mogelijk voedseltekort voor predatoren (Hörnfeldt & Nyholm, 1996)

of een gewijzigd, minder optimaal dieet (Groen et al., 2000). Secundaire vergiftiging is sterk

afhankelijk van de configuratie van het verontreinigd gebied en de ecologie van de

doelsoorten (Menzie et al., 1992).

Potentiële risico’s worden voornamelijk bepaald door de snelheid van de

bodemverzuring. In kalkrijke bodems leiden zure regen en wortelactiviteit tot

bodemverzuring. In goed gedraineerde gronden bedraagt de decalcificatiesnelheid 0.015-

0.04% CaCO3/jaar (Van Breemen & Protz, 1988), maar in periodiek overstroomde bodems

kan de decalcificatiesnelheid met een grootte-orde toenemen tot 0.1-0.3%/jaar (van der Sluis,

1970; van den Berg & Loch, 2000). In permanent waterverzadigde situaties zijn de

decalcificatiesnelheden vergelijkbaar met die bij goed gedraineerde gronden. CaCO3 kan

terug aan de bodem toegevoegd worden bij overstromingen of door de elementencyclus bij de

strooiselafbraak. Bodemdecalcificatie en dus bodemverzuring is het grootst in bodems met

afwisselend aërobe en anaërobe bodemomstandigheden (Dirksz et al., 1990; van den Berg &

Loch, 2000). Het overstromingsregime zal hierbij dus een belangrijke rol spelen.

Permanente vernatting van verontreinigde baggergronden kan resulteren in een

gereduceerde sedimentlaag en dus een lagere biobeschikbaarheid van metalen. Reductie door

vernatting of overstroming van het substraat van baggergronden resulteert in de immobilisatie

van metalen door de binding als sulfide en verlaagt dus het risico op uitloging en vermindert

de biobeschikbaarheid (Gambrell, 1994). Binding aan sulfiden is een functie van de redox-

potentiaal. Het hydrologisch beheer heeft ook een invloed op de bindingscapaciteit van de

bodem voor fosfaat en de beschikbaarheid van fosfaten (Baldwin et al., 2000; Olde Venterink

et al., 2002). Voor elk geval moet er afzonderlijk nagegaan worden of een jaarrond natte

situatie haalbaar is en of de resulterende vegetatie strookt met het beoogde referentiebeeld.

Recent onderzoek van het IBW heeft zich toegespitst op de relatie tussen hydrologie

(en oxidatie-reductiepotentiaal) van de bodem en de metaalopname door wilgen, aangezien

we een lagere beschikbaarheid in gereduceerde bodems kunnen verwachten. De doelstelling
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van dit onderzoek was dus het bepalen van de invloed van het hydrologisch beheer van

verontreinigde baggergronden op de biobeschikbaarheid van metalen voor wilgen.

3. Geïntegreerde benadering voor ecologische risico's

We worden met een andere tegenstrijdige realiteit geconfronteerd: alluviale gebieden

met verontreinigde baggergronden worden voor natuurbehoudsdoelstellingen beschermd,

maar de verontreinigingsgraad beperkt het functioneren van het habitat en kan een bedreiging

vormen door metaaltransfer doorheen het voedselweb via biomagnificatie. 

Het is belangrijk om bij de ruimtelijke planning een geschikte bestemming te geven

aan baggergronden, aangezien de verontreinigde baggergronden niet alle basisfuncties van

een normale bodem kunnen vervullen. Er is een duidelijke nood aan een referentiekader voor

natuurbeheer in verontreinigde gebieden. Voor er een natuurdoeltype geselecteerd wordt,

moeten de randvoorwaarden (o.a. de bodemverontreiniging) duidelijk beoordeeld worden en

moet de haalbaarheid van de doelstelling geëvalueerd worden. Een belangrijke keuze bij de

risicoschatting is de schaal van het doelgebied. 

In een eerste benadering van een gebied kan er gesteld worden dat elk perceel aan alle

voorwaarden voor het optimaal functioneren van het habitat moet voldoen en een optimale

biodiversiteit en duurzame habitatontwikkeling moet toelaten. Vanuit een meer gematigd

standpunt kan er gesteld worden dat verontreinigde baggergronden de metalen moeten

vastleggen en het functioneren van het grotere gebied zowel in de huidige toestand als in de

toekomst niet mogen belemmeren. Vanuit dit standpunt zal het relatieve belang van de

oppervlakte aan verontreinigde baggergronden in het gebied een belangrijk onderdeel in de

evaluatie zijn. 

Los van elke natuurbeheerdoelstelling kan er zich een normaal functionerend ecotoop

met specifieke kenmerken ontwikkelen op verontreinigde baggergronden. Aangezien bij veel

organismen acclimatie- en aanpassingsmechanismen of vermijdend gedrag t.o.v.

verontreiniging vastgesteld werd, naast de processen in de bodem die tot het minder

beschikbaar worden van de verontreiniging kunnen leiden, kan verwacht worden dat deze

ecotopen over een lange periode kunnen blijven functioneren. Vertaald naar ruimtelijke

planning betekent dit dat het hele gebied als natuurgebied ingekleurd wordt in het eerste

strenge geval, terwijl in het tweede geval de verontreinigde locaties een aangepaste functie

binnen het grotere gebied krijgen. Ecologische risico's van bodemverontreiniging zijn niet

altijd waarneembaar in het veld en de aanwezigheid van ecotopen met een zekere ecologische
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waarde op verontreinigde plaatsen belemmeren drastische saneringsingrepen. Het veilig

beheer gericht op ecologische risicoreductie is een potentiële strategie voor deze locaties. 

4. Het veilig beheer van verontreinigde baggergronden

Verschillende gebieden die verontreinigd zijn door de afzetting van gecontamineerde

sedimenten, worden beschermd als natuurgebied. Zowel natuurbeheersobjectieven als

milieubeheersobjectieven moeten gecombineerd worden tot een veilig beheer gebaseerd op

risicobeperking. Veilig beheer betekent dat er gestreefd wordt naar het beperken van het

ecologische risico tot een aanvaardbaar niveau door een gepast beheer van deze

verontreinigde bodems. Het concept van het veilig beheer van verontreinigde baggergronden

dient voornamelijk toegepast te worden: (1) als er nieuwe doelstellingen voor verontreinigde

sites geformuleerd worden bijv. bij de aanleg van een GOG of bij natuurherstel of

natuurinrichting, waarbij een toename van het ecotoxicologische risico vermeden moet

worden, en (2) bij het selecteren van een veilig beheer voor verontreinigde sites als alternatief

voor de meestal zeer dure saneringsoperaties.

Het is duidelijk dat baggergronden sterk afwijkend zijn van de normale alluviale

gronden en de processen en habitats verbonden met alluviale gronden niet kunnen evenaren.

Naast de lage kans op acute of chronische toxiciteit voor planten en bodemorganismen in

rechtstreeks contact met de verontreinigde bodem, is er een grote onzekerheid bij de

risicoschatting voor secundaire vergiftiging. Er is momenteel geen referentiekader voor

natuurbeheer bij verontreinigde gebieden. Pragmatisme leidt tot een beheer van

verontreinigde baggergronden die zich concentreert op het vermijden van negatieve effecten

voor het functioneren van het hele gebied. Aangezien er vele praktische hindernissen zijn

voor dure en drastische beheersopties zoals het afdekken en afgraven, zou het toekomstig

onderzoek zich op de dynamiek van bodemvormende processen op baggergronden en de

langetermijn gevolgen van minder drastische risicobeperkende beheersopties zoals

hydrologisch beheer moeten concentreren.

Het beheer van deze alluviale gebieden moet zich dus richten op het beperken van

metaalbiomagnificatie en dit doel moet voorrang krijgen op andere doelstellingen. Een gepast

hydrologisch beheer moet bodemverzuring voorkomen of vertragen en de biobeschikbaarheid

van metalen beperken.
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Gebruikte digitale gegevens

Bij het maken van de kaarten in dit rapport werd er gebruik gemaakt van een aantal
digitale bestanden die ter beschikking werden gesteld door het ondersteunend centrum GIS-
Vlaanderen.  

� Digitale versie van de Bodemkaart van België – IWONL schaal 1/20.000 (OC GIS-
Vlaanderen 1997)

� Rasterversie van de topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel uitgegeven tussen
1978 en 1993 op schaal 1/10.000 door het Nationaal geografisch Instituut (OC GIS-
Vlaanderen 1996)

� Topografische kaart van Vlaanderen en Brussel 1/10.000, raster, kleur, opname 1991-
2002 (OC GIS-Vlaanderen)

� Topografische kaart 1/100.000 van Vlaanderen en Brussel, opname 1986-1990 (OC GIS-
Vlaanderen)

� Digitale versie van de Administratieve grenzen (OC GIS-Vlaanderen)
� digitaal hoogtemodel Vlaanderen (MVG-LIN-AMINAL-afdeling Water en MVG-LIN-

AWZ-afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek, GIS-
Vlaanderen)

� GIS-databank DredGis (Baggergronden in Vlaanderen), opgemaakt aan het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer  in opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen

Afkortingen
AW: achtergrondswaarde
BSN: bodemsaneringsnorm
BSN1&2: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 1 (natuur) en 2 (landbouw) (voorlopig
nog identiek voor beide landgebruikstypes)
BSN3: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 3 (woongebieden)
BSN4: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 4 (recreatie)
BSN5: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 5 (industrie)
C: koolstof
Cd: cadmium
Cr: chroom
Cu: koper
DA: droge asgehalte
DHM: digitaal hoogtemodel
DS: droge stof gehalte
DSDS: dredged sediment-derived soil
DTPA: diethyleen-triaminepenta-acetaat
EC: elektrische geleidbaarheid, uitgedrukt als µS/cm
GOG: gecontroleerd overstromingsgebied
GV: Gloeiverlies
MO: Minerale olie, synoniem voor een groep koolwaterstoffen
N: stikstof



124

Ni: nikkel
OC: organische koolstof
OM: organisch materiaal, synoniem voor organische stof
OS: organische stofgehalte, procentueel uitgedrukt
P: fosfor, uitgedrukt als mg/kg DS
Pb: lood
PCA: principale componentenanalyse
POG: potentieel overstromingsgebied
R²: determinatiecoëfficiënt
S: zwavel, uitgedrukt als mg/kg DS
SDS: sediment-derived soil
TOC: totale organische koolstof
VC1&2: verontreinigingscriterium voor bestemmingstype 1 & 2 ( = 0.8 * BSN1&2)
VLAREBO: Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 februari 1995 betreffende de
bodemsanering
Zn: Zink

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