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Woord vooraf 

De problematiek rond het zinvol beheer van baggerspecie vormt een maatschappelijk vraagstuk. 
Wetenschappelijke ontwikkelingen in de bosbouw hebben geleid tot mogelijke oplossingen voor 
deze problematiek. Het Laboratorium voor Bosbouw van de RUG heeft, in samenwerking met de 
Ondernemingen Jan de Nul N.V. , onderzoeksprogramma's opgezet om de mogelijkheden te 
evalueren. 

Sinds 1991, de start van de programma' s, werd belangriJKe kennis opgedaan omtrent de bebossing 
en het beheer van baggerstorten. In het bijzonder twee aspecten stonden hierbij centraal: de 
aanwezigheid van vervuiling door zware metalen enerzijds en van zouten in brakwatershb 
anderzijds. Dit rapport is een weerslag van vier jaar onderzoek op dit laatste aspect, waarbij een 
visie ontwikkeld werd op het gebruik van het Scheldeshb. 

W~ hopen dat de opgedane kennis een aanzet vormt om, in het licht van de huidige discussie rond 
de uitdieping en het baggeren van de Schelde, een verantwoorde beleidsvisie te ontwikkelen en de 
voorziene groenzones en bosuitbreiding te realiseren. De onderzochte proefProjecten kunnen in de 
toekomst een belangriJKe voorbeeldfimctie veiVUllen. Het is evenwel noodzakelijk de geleverde 
inspanningen verder te zetten en de evoluties in de betrokken bosecosystemen op langere termijn te 
onderzoeken. 

Onze bijzondere dank gaat naar de Ondernemingen Jan De Nul N.V. , niet allee~ om de 
bereidwillige ondersteuning en vlotte samenwerking bij het onderzoek, maar ook om de vrijheid het 
onderzoek onafhankelijk en wetenschappelijk op te bouwen. 

Prof Dr. ir. N. Lust 



Samenvatting 

Uit de Schelde en de Vlaamse zeehavens wordt elk jaar een aanzienlijke hoeveelheid 
brakwaterslib opgehaald. Een deel van deze specie dient aan land te worden geborgen. De 
verdere verwerking en het gebruik aan land stellen specifieke problemen. Om de mogelijkheden 
van bosontwikkeling op deze slibgronden te onderzoeken werd door de Ondernemingen Jan 
De Nul N.V. en het Laboratorium voor Bosbouw (RUG) een onderzoeksprogramma 
uitgevoerd. Dit programma kaderde in het onderzoek "Grote Geul" te Beveren 
(Linkeroevergebied) dat de verwerkings- en scheidingsmogelijkheden van het slib bestudeerde. 
Op de outzandde restfractie uit deze scheidingsproeven werden dan de boomgroei- en 
bebossingsproeven opgezet. 

Twee vormen van proefuemingen werden terzelfdertijd opgestart: proeven op 
laboratoriumschaal in de serre en in containers, en een experimentele bosaanleg in situ te 
Beveren. Op de beide opstellingen werd een groot aantal parameters intensief opgevolgd, doch 
bijzondere aandacht ging naar de opvolging van de zoutconcentraties, het onderzoek naar de 
chemische bodem- en plantensamenstelling (zowel voedingsstoffen als sporenelementen zoals 
zware metalen) en het gedrag van diverse boom- en struiksoorten op brakke slibgronden. Met 
de resultaten van het onderzoek kon een model opgezet worden om brakwaterslib onder de 
vorm van heuvels te bebossen en aan te wenden als multifunctionele buffer tussen ruimtelijk 
incompatibele grondgebruiksvormen (vb. tussen de landbouw- en industriezones in het 
Linkeroevergebied). Dit model is beschreven in hoofdstuk 4 van dit rapport. 

Reeds uit de laboratoriumproeven kon worden afgeleid dat de ontzilte baggerspecie een zeer 
geschikt groeimedium vormt voor bomen. De voedingstoestand van het slib verzekert een 
optimale ontwikkeling. Toch is het niet noodzakelijk het slib te ontzilten alvorens een 
bebossing uit te voeren. Bij de proeven te Beveren werden slibheuvels aangelegd. In de 
bovenste 60 cm van het bodemprofiel werden verschillende hoeveelheden zand bijgemengd 
(0%, 25%, 50%). Deze zandbijmenging is een effectieve methode gebleken om een voldoende 
ontzilting door het neerslagswater op gang te brengen. Tevens schept een geringe bijmenging 
het geschikte substraat (met een zandleem textuur) om een goede wortelontwikkeling mogelijk 
te maken. Tijdens de vier groeiseizoenen waarin de bebossing werd opgevolgd, nam de 
geleidbaarheid af (EC 115) van 3500J.1Sicm tot minder dan 1500J.1S/cm Afhankelijk van de 
bijgemengde zandpercentages ontwikkelde zich een ander geleidbaarheidsprotiel in de bodem 

Tussen de geteste boomsoorten werden duidelijke verschillen in groei en ontwikkeling 
gemeten. Uit de resuhaten van het wetenschappeliJK onderzoek kunnen de volgende twee 
boomsoorten als geschikte soorten worden aangeduid: Abeel (Populus alba); Zwarte els (Alnus 
glutinosa); iets minder geschikt is de Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus). 

De Gewone es (Fraxinus excelsior) en de Boskers (Prunus avium) zijn maar matig geschikt. Enkel 
als een grotere hoeveelheid zand wordt bijgemengd (minimum 40%) bieden deze soorten goede 
perspectieven. Het is wel perfect mogelg"k om deze soorten aan te planten een drietal jaar na de 
aanleg van de heuvel Omwille van hun grote ecologische waarde en hun waardevol hout verdienen 
zij dan aanbeveling. 



De Zomereik (Quercus robur) is niet geschikt in deze projecten. Misschien kan hij wel na meerdere 
groeiseizoenen worden ingebracht. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen. De Amerikaanse eik 
(Quercus rubra) en de wilgen (Salix spp. ), kunnen ook niet op brakwatershb worden gebruikt. 
Mogelijks vormen nieuwe wilgenklonen een uitzondering, doch ook daa.IVoor is hernieuwd 
onderzoek nodig. 

Bij de populierenklonen zijn zowel Boelare, Beaupre, Ghoy als Unal bruikbaar. Het belangrijkste 
risico bij de populieren in het algemeen vormt de topbreuk Op het brakwatershb wordt dit nog 
verterkt vastgesteld, ze zijn bijzonder gevoelig aan sterke winden. Een ander probleem bij de 
populieren is hun ziektegevoeligheid. Aangezien het klonen betreft, die dus genetisch allemaal 
identiek zijn, is het risico voor een massale ziekte en afstetven groot. 

Betreffende de struikaanplantingen tekenen zich uit de onderzoeken ook een aantal geschikte 
soorten voor brak shb af zoals Wilde liguster (Ligustrum vulgare) en Olijfwig (Elaegnus 
angustifolia). Ook Gewone vlier (Sambucus nigra) en Boksdoom (Lycium halimifolium) kunnen 
goed gebruikt worden. Het iets hogere risico op afstetven bij deze soorten moet worden 
opgevangen door slechts kleine groepjes van eenzelfde soort aan te planten, en zo te vermijden dat 
er grote openingen in de aanplanting ontstaan. Eventueel kan ook de Sleedoom (Prunus spinosa) 
gebruikt worden, maar dan goed gespreid en in kleine aantallen. 

De Kruipwilg (Salix repens) de Duindoom (Hippophae rhamnoides) en de Meidoom (Crataegus 
monogyna) moeten niet gebruikt worden op brakke shbgronden, hun slaagkansen zijn vrij gering. 

Een laatste belangrijke soort uit het onderzoek vormt de Zuhe (Aster tripoliurn ), een éénjarige, 
kruidachtige plant, die op de brakke gronden massaal ontwikkeh en een indicator vormt voor het 
zoutgehahe. Bij het verdwijnen van deze soort is de zoutconcentratie in de bovenste 
bewortelingslaag voldoende afgenomen om de aanplanting van meereisende soorten mogelijk te 
maken. 

De veiVUiling door zware metalen in het slib was in het algemeen beperkt. Enkel voor cadmium 
werden zeer hoge concentraties in de bodem gemeten. Desondanks is geen enkele groeibeperking 
door zware metalen vastgesteld bij de planten. Er werden wel verschillen vastgesteld in de 
bladconcentraties aan zware metalen tussen de planten in containers en deze op de shbheuvels. Erg 
opmerkelijk is de steeds hogere concentratie aan Cu in de bladeren van de planten op de shbheuvels. 

Als besluit van het wetenschappelijk onderzoek mag gelden dat de grote hoeveelheden shb met een 
hoog zoutgehahe die in de toekomst moeten gebaggerd worden, verantwoord te gebruiken zijn als 
substraat voor bebossing. Een geslaagde bebossing is mogelijk indien de juiste soorten op het juiste 
ogenblik worden aangeplant. Het is aangewezen om van bij het ontwerpen van de 
baggerstortterreinen met deze nabestemming rekening te houden. 

Toch blijven nog talrijke vragen onbeantwoord. Een aantal processen, zoals de accumulatie van 
zware metalen door de planten, en de evolutie van de geleidbaarheid in het bodemprofie~ werden 
gedurende vier groeiseizoenen opgevolgd. De bekomen grafieken geven tendensen aan die kunnen 
wijzen op lange termijn evoluties. Omwille van de beschikbare infrastructuur en de jarenlange 
etvaring is het van groot belang dit onderzoek in de toekomst verder te zetten. De te voorziene 
hoeveelheden brakwatershb die de komende jaren moeten worden gebaggerd, vragen om een 
duurzame en veilige oplossing. De resuhaten van dit onderzoek kunnen bietvan de basis vormen. 
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1. Situering van het project 

l.I . Problematiek van brakwaterbaggerslib 

Baggeren is geen nieuw gegeven. Jaarlijks wordt in Vlaanderen zowat 4.000.000 m3 shb aan wal 
gebracht. Daarnaast wordt baggerspecie onder water of in zee gedumpt. Het baggeren is 
noodzakelijk voor de waterbeheersing en om een moderne scheepvaart te verzekeren. De laatste 
decennia is rond deze enorme sbbhoeveelheden een problematiek ontstaan die vooral verband 
houdt met de verontreiniging van de baggerspecie. Door de verontreiniging van de waterwegen is 
ook het shb gecontamineerd, waarbij de zware metalen de bekendste en vaak ook gevaarlijkste 
polluenten zijn. Dit zorgt exvoor dat het baggershb niet langer in landbouw of woningbouw kan 
gebruikt worden, doch veelal op afzonderlijke stortplaatsen terechtkomt. 

Shb met een hoog zoutgehahe daarentegen is ook zonder verontreiniging uitgesloten als 
landbouwgrondstof De aam:i]K:ing met zouten beperkt de groeimogelijkheden van vele gewassen 
en vraagt een eigen benadering. In het bijzonder in de Vlaamse zeehavens en uit de Schelde zal 
steeds opnieuw brakwatershb moeten worden bovengehaald. Dit verplicht tot het onderzoeken van 
gebruiksmogelijkheden voor het brakwatershb, in het bijzonder in en rond de industriële activiteit 
van het havengebied waar gebaggerd moet worden (transport van grote sbbvolumes over langere 
afstand is vrijwel uitgesloten, daar het veel te duur is). 

1.2. Gebruiksmogelijkheden van brakwaterspecie 

Shb kan gebruikt worden bij de waterbeheersingswerken zelf In CEDA ( 1994) wordt dijkenbouw 
en onderwaterberging opgegeven. In het kader van een geplande dijherhoging in Vlaanderen kan 
baggerslib inderdaad een bouwmateriaal zijn; de onderwaterberging kan helpen om stromingen te 
beheersen. Ook kunnen afkalvende stranden opnieuw opgehoogd worden. 

Naast het gebruik in de waterbeheersingstechnieken kan het sbb ook worden gebruikt om putten en 
ontginningszones op te vullen, om terreinen op te hogen en bij het afdekken van stortterreinen 
(IMDC, 1990). De eerste twee toepassingen zijn bijzonder geschikt omdat er veelal geen hoge 
eisen gesteld worden aan de fysische karakteristieken van de aangevoerde grond en omdat er grote 
sbbhoeveelheden verwerkt kunnen worden. Het opvullen van ontginningspurten is bovendien 
vastgelegd in de meeste vergunningen. Anderzijds steh zich het probleem van de veiVUiling: 
opvullingen en ophoging kunnen niet met om het even welk sbb gebeuren, op om het even welke 
plaats. Bepaling van de chemische karakteristieken moet uitsluitsel geven over de mogelijke 
risico's. Ook voor de voorziene afdekking van de storten (OVAM, 1990) wordt gebruik van 
baggershb overwogen. Shb biedt daar specifieke voordelen: 
- het is een goedkoop veiVangmiddel voor teelaarde, die meestal omwille van de prijs te dun wordt 

aangebracht; 
- "zuivere" teelaarde is onbetaalbaar, baggerspecie is echter een vruchtbare grond; 
- shb is plastisch en zelfdichtend; 
- de hoge CEC-waarde houdt veel contaminerende stoffen vast; 
- bij hydraulisch opspuiten wordt snel en efficiënt afgedekt; 
- de permeabiliteit voor zowel percolaatwater als stortgas is beperkt. 



Als toepassingsmogelijkheid nemen grootschalige landscaping-projecten een bijzondere plaats in. 
De aanleg van bufferzones, geluidsbermen, heuvels en hellingen vereisen enorme hoeveelheden aan 
te voeren grond. Bovendien zijn vele dergelijke projecten gepland in en rond de industrie- en 
havenzones ( zie o.m IMDC, 1990). De aanleg van dergelijke projecten met behulp van 
baggerspecie kan een goedkope oplossing betekenen voor de aanleg van de projecten en tevens 
voor de opslag van de specie. 

1.3. Groeizones in het linkeroevergebied 

1.3.1. Inleiding 

Met de vestiging van industrie in het linkeroevergebied werden -en worden nog steeds- diverse 
landbouwgronden (polders) en natuurgebieden opgeofferd. Veel van deze grootschalige 
infrastructuurwerken zijn reeds geconcretiseerd. Op planologisch vlak wordt men daarbij echter 
geconfronteerd met het feit dat gebieden met incompan'bele bestemmingen ruimtelijk naast elkaar 
gesitueerd liggen. 

Het havengebied kan een negatieve invloed uitoefenen op de omliggende percelen. Voor dergelijke 
situaties werden oplossingen voorzien in de gewestplannen. De schade, toegebracht aan landschap 
en milieu, kan getemperd worden, indien op oordeelkundige wijze bufferzones worden ingericht, 
die beide bestemmingsgebieden afzonderen. Een bufferzone, die het industriële havengebied 
omarmt, is derhalve noodzakelijk. Het haven- en industriegebied wordt aldus keurig ingekleed in 
het landschap waardoor haar aanwezigheid aanvaardbaar wordt. 

Bij het inrichten van dergelijke buffergebieden kunnen verschillende opties worden genomen. 
Beplanten met geschikte boomsoorten om een lineaire bosgordel te verkrijgen, lijkt de meest 
aangewezen optie. 

1.3.2. Verantwoording voor het aanbrengen van een bosgordel 

1.3.2.1. ECOWGISCHE MOTIEVEN 

Bij het inrichten van groenzones wordt in de eerste plaats gedacht aan het aanbrengen van 
bosgordels van 50 tot 100 m breed. Dergelijke bosgordels genereren door hun aanwezigheid het 
volgende (naar LUST, 1995): 

1- windscherm 

Het bos oefent niet alleen een invloed uit op de windverhoudingen binnen het bos zelf: maar ook 
daarbuiten. Vooral de onregelmatig opgebouwde bossen remmen de windstromingen. Algemeen 
mag gerekend worden met een merkbare verminderde windsnelheid over een afstand gelijk aan 2 
tot 4 maal de boshoogte aan de loefzijde en van 10 tot 15 maal aan de lijzijde. De oppervlakte van 
het bos is daarbij onbelangrijk: smalle bosstroken, zelfs hagen, hebben dezelfde uitwerking als 
uitgestrekte bossen. De in deze studie voorgestelde bossen hebben omwille van de 
heuvelconstructie hun boomtoppen nog hoger boven het maaiveld en dus een grotere invloed op de 
windwerking. De wind, die een wezenlijke invloed uitoefent op de temperatuurextremen, zal 
worden afgeremd over een afstand tot 0,5 km aan de lijzijde. Ook met het oog op de aanwezige 
industrie, waarvan de laaghangende luchtvervuiling minder ver zal worden verspreid, is een 
windscherm van belang. Het effect wordt versterkt indien verschillende bos- of boomgordels 
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worden aangelegd, zodat over een grote oppeiVlakte de winderosie vrijwel volledig geneutraliseerd 
wordt. 

2- verbetering luchtkwaliteit 
- fixatie co2 
- filterwerking stofdeeltjes (tot 70 ton/ha) 
- opslag gassen in assimilatieorganen 

Hoewel voor loofbomen de feitelijke luchtzuiverende werking enkel gedurende de vegetatieperiode 
geldt, is zij in een industriegebied ook niet zonder belang. Naar het opslagvermogen tegenover 
gassen deed KELLER (uit LUST, 1995) opnames in Zwitserland. Hij stelde vast dat één ha 
Fijnsparbos tot 300 kg zwaveldioxide per jaar kon opnemen zonder schade. Anderzijds produceert 
een gemiddelde krachtcentrale, die 3000 ton olie per dag gebruikt, dagelijks tot 120.000 kg 
zwaveldioxide, of de jaarcapaciteit voor 400 ha Fijnsparbos. De gasopslag van een bosgordel is dus 
weliswaar reëel, doch in een industriegebied niet de eigenlijke motivatie om voor bosaanleg te 
kiezen. Bovenal mag de aanleg van een bos geen ahbi zijn om niet te werken aan een beperking van 
de uitstoot van schadelijke stoffen. 

De :fiherwerking naar stofdeeltjes toe is wel aanzienlijk: zoals hoger aangegeven werden waarden 
vastgesteld tot 70 ton/ha per jaar. 

3- geluiddemping 

Een beplanting heeft slechts een wezenlijke invloed op de geluidsgolven indien de beplantingsgordel 
minstens 100, beter 200 tot 250 m breed is. Over dergelijke afstand kan de geluidssterkte met 35 
tot 45 dB teruggedrongen worden. De aarden wal, opgeworpen met het baggershb, is echter wel 
zeer doeltreffend om de geluidshinder van de industrie sterk te beperken in de aanliggende 
woonzones. Een onregelmatige bosstructuur, vooral met een goed ontwikkelde struiklaag zal een 
bijdrage tot geluirlsdemping vormen. 

4- vastlegging bodem (hellingen, tegengaan erosie) 

Vooral over bodemerosie door water (neerslag) is veel bekend. In de USA werd een toename van 
de bodemerosie met factor 110 vastgesteld na het omzetten van een loofbos in akkerland. Door de 
wortelwerking enerzijds en de interceptie van de neerslag anderzijds beperkt de bosvegetatie de 
bodemerosie grotendeels. Om de heuvelconstructie voldoende vast te leggen en dus de 
verspreiding van zanddeehjes, zouten en eventuele polluenten tegen te gaan is een goede 

vegetatievorm onontbeerlijk. 

5- regeling waterhuishouding 

Het bos oefent een invloed uit, zowel op de beschikbare hoeveelheid water als op de 
waterkwaliteit. Het bos intercepteert 10 tot 15% van het water en heeft vooral een nivellerende 
werking bij piekbelastingen van de bodem (vb. onweder). In dergelijke omstandigheden beperkt het 
bos de afvloei met 50% en dringt aldus ook de bodemerosie sterk terug, vooral op hellingen. 
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6- vasthouden macro- en micronutriënten (incl polluenten) 

Door het vormen van een min of meer gesloten ecosysteem legt het bos de aanwezige elementen 
vast. Precies over de mate van vastlegging, vooral van polluenten, wordt aan het Laboratorium 
voor Bosbouw intensief onderzoek verricht (DE VOS, 1993, 1994a, 1995a). Ook in hoofdstuk 
drie wordt aan dit aspect ruim aandacht besteed. 

1.3.2.2. RUIMTELIJKE ORDENING 

Reeds in de gewestplannen werd voorzien om de haveninfrastructuur in te kapselen in een 
groenzone als buffer tussen de industriezones en de andere functionele gebieden. Op het plan Sint
Ntklaas-Lokerenwerd een500mbrede gordel gepland in 4 verschillende blokken. Zij worden alle 
4 besproken in NEIRYNCK (1991) en COCKAERTS et al (1993). 

Ook het bosdecreet voorziet in de erkenning van "schermbossen" die "zones afschermen die het 
leefinilieu belasten" (Art. 16). De bossen rond de industrie op L.O. moeten inderdaad met dit doel 
worden aangelegd. 

In het algemeen, zelfs los van de wettelijke bepalingen, moet het ruimtelijk beleid erop gericht zijn 
de wederzijdse hinder van de naast elkaar gelegen functies te beperken. Een gebrek aan elke vorm 
van afscherming tussen industrie en landbouw of tussen industrie en woonzone, zoals tot op heden 
het geval is, is niet te verantwoorden. Daarom moeten de plannen voor groenzones zo snel 
mogel~jk op een oordeelkundige wijze gerealiseerd worden. 

1.3.2.3. LANDSCHAPPELIJKE INPAS BAARHElD 

Om de visuele afscherming van de industrie tot op grote afstand waar te maken, vormen de 
bosgordels, vooral indien ze op heuvels worden aangelegd, een optimale mogelijkheid. Anderzijds 
moet bij een dergelijke grootschalige landschapsbouw ook voldoende aandacht gegeven worden 
aan de inpasbaarbeid van de groengordel zelf in het landschap. De aanleg van de sbbheuvels kan 
kaderen in het dijkenlandschap, zoals dit in de Scheldestreek bestond. Bij de bosaanleg moet veel 
aandacht gaan naar het type bos dat wordt nagestreefd. Een onregelmatig bosdek bestaande uit 
inheemse boomsoorten met een aangepaste struik- en kruidlaag kan zeer goed worden ingepast in 
het landschap. Deskundigheid terzake is noodzakelijk, om bij het uittekenen van de 
beplantingsplannen een ontwerp te maken, dat rekening houdt met deze landschappelijke eisen, met 
de ecologische karakteristieken van de gebruikte plantensoorten en de ontwikkelingen van het bos 
in de toekomst, gezien over een termijn van verschillende tientallen jaren. 

1.3.2.4. SOCIAAL-ECONOMISCH EN RECREATIEF BELANG 

(naar LUST, 1995) 
In het bosarme Vlaanderen (minder dan 9% bos) is een boskern in de omgeving van woon- en 
werkzones een aantrekkingspoot voor wandelaars, natuurliefhebbers, kinderen en andere 
recreanten. De sociale functie van het bos, door ruimte te bieden aan rustgevende ontspanning, 
gezond en fantasierijk spel en natuurbeleving, ondersteunt ook het algemeen welzijn en van daaruit 
de economische ontwikkeling van het gebied. Om de behoefte aan bosrecreatie op te vangen kan 
van bij de aanleg een boswegennet worden uitgebouwd en moet er voldoende oppeiVlakte in 
verhouding tot het aantal omwonenden en het aantal werknemers in de buurt nagestreefd worden. 
De recreatieve geschiktheid kan worden verhoogd door een gunstige bestandsopbouw. 
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De economische functie van het bos is in hoofdzaak geassocieerd met de houtproductie. Hoewe~ 
zoals hoger aangegeven, de verhoging van het algemeen welzijn in een industriezone ook een 
weerslag heeft op de economische activiteit. Wat betreft de houtproductie, is het niet zinvol een 
volledige kosten-batenanalyse te willen maken bij de aanleg van het bos. Hoewel de technieken 
daartoe bekend zijn is de houtmarkt zo sterk internationaal ontwikkeld en zijn de houtprijzen zo 
variabel dat voorspellingen op lange termijn slechts een beperkte waarde hebben. Het houtverbruik 
in België neemt echter niet af en de invoer van zowel goedkoop Oost-Europees hout als tropisch 
hout kan niet lang meer op deze schaal worden volgehouden. De produktie van kwaliteitshout is 
dus ook in eigen land zinvol DUA (in LUST, 1995) is er daarom zelfs van overtuigd dat het 
opdrijven van de houtaflevering economisch verdedigbaar is. 

1. 4. Bebossen van slibheuvels 

De bebossing van shbheuvels steh een aantal specifieke eiSen aan het plantsoen, de 
bebossingstechniek en het groeimedium, de shbgrond. 

De gebruikte boomsoorten moeten in hoge mate zouttolerant zijn. In de eerste fase, onmiddellijk na 
de aanplanting is dit immers de grootste stressfactor voor het jonge plantsoen. Het zoutgehalte 
neemt echter al snel af in de bovenste bodemlaag, zodat de zouttollerantie ook niet de enige 
vereiste vormt. Met name de extreem winderige omstandigheden, het zware -op sommige plaatsen 
vrijwel waterzieke- groeimedium en de mogelijke aanwezigheid van polluenten beperken eveneens 
de in aanmerking komende soorten. Over de geschikte soorten en hun eigenschappen wordt verder 
uitgeweid in 4.2 .. 

Voor de bosbouwer is het belangrijkste verschil met de aanleg van een ander bos, de totale 
afwezigheid van een bosklimaat door de omliggende bestanden, van de bosbodem en van de 
biologische bodemactiviteit Op de nieuwe gronden moet het gehele ecosysteem door de beplanting 
geactiveerd worden. De bosbouwer zal hiermee rekening houden door zo snel mogelijk een 
beschuttend bosklimaat te ontwikkelen waarbinnen de bomen, maar ook de andere componenten 
van het ecosysteem, zich kunnen vestigen. Hij zal ernaar streven de biologische bodem zo snel 
mogelijk te activeren. De aanwezigheid van de zouten kan hierbij echter sterk remmend werken. 

Het groeimedium -het baggershb- moet in principe geen bijkomende bewerkingen ondergaan 
alvorens te beplanten. Een afdeklaag is veeleer nadelig, wel zal in de bovenste meter een 
hoeveelheid zand (zie verder) worden bijgemengd indien nodig, om de lucht- en waterhuishouding 
te optimaliseren, de uitloging van de zouten te verhogen en een goede beplanting mogelijk te 
maken. Bij de aanleg van een sbbheuvel zal vooral met de waterhuishouding rekening gehouden 
worden, door het aanbrengen van drainagegrachten, een afsluitende folie onder de heuvel en 
opvang voor het afstroom- en percolatiewater. Ook de aanleg van watervoerende zandlagen (licht 
hellend) tussen de shblagen wordt aanbevolen. Op de hellingen moet vooral bij het uittekenen van 
de beplantingsschema' s voldoende gelet worden op erosiebeperking. De vegetatie zal aangewend 
worden om de heuvelconstructie vast te leggen. 
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1.5. Onderzoek aan het laboratorium voor bosbouw 

Aan het laboratorium voor Bosbouw loopt sinds 1991 een onderzoeksprogramma dat de 
mogelijkheden en consequenties van bosbouw op baggershb in verschillende vormen onderzoekt. 
Ruwweg zijn daarin drie luiken te onderscheiden: een literatuurstudie en vooronderzoek 
(NEIRYNCK, 1991), het onderzoek in het programma ' 'Leie-Menen" op gecontamineerd Leieshb 
te Menen (3 rapporten: DE VOS, 1993, 1994a, 1995a en talrijke publicaties) en het onderzoek op 
brakwatershb te Antwerpen L.O. (zie publicatielijst). 

Binnen dit kader werd gezocht naar aangepaste bosboomsoorten voor het specifieke groeimedium, 
naar aangepaste technieken voor aanplantingen en beheer, naar de gevolgen van de 
standplaatsomstandigheden op het aangeplante bos en naar de invloed van het bos op de 
stortplaats, de bodemkarakteristieken en de omgeving. 

Op basis van de literatuurstudie zijn verschillende bebossingsmodellen ontwikkeld, zoals die in 
hoofdstuk 4 verder besproken worden. 

Het onderzoek in Menen heeft geleid tot de ontwikkeling van bebossingstechnieken, vooral het 
SALIMAT procédé, waarbij op nog natte specie een groendek wordt aangebracht, dat in één 
groeiseizoen reeds een hoogte van 2 meter bereikt. De vervuiling met zware metalen, die de site in 
Menen kenmerkt, wordt door intensieve monitoring bewaakt en gevolgd in het ecosysteem Dit 
leidt tot aangepaste beheersvormen. Uitgebreide selectieproeven werden opgezet om de meest 
geschikte boomsoorten voor specifieke categorieën baggershb te vinden. 

Het onderzoek op brakwatershb tenslotte heeft twee luiken: enerzijds de proefuemingen op labo
schaal, in containers en in de serre; anderzijds de openveldproeven. Alle resultaten tot op heden van 
die openveldproeven worden in dit rapport weergegeven en besproken. De Labo-proeven worden 
enkel kort geschetst in hoofdstuk 2, een uitgebreid rapport daaromtrent is in voorbereiding. Wel 
werd reeds een rapport gepubliceerd omtrent de zware metalen in de containerproeven (DE VOS, 
1995b). 

1.6. Situering binnen het proefproject "Grote Geul" 

In navolging van proeiprojecten in Hamburg werd in de jaren '80 beslist ook op de 
Linkerscheldeoever te experimenteren met grootschalige scheidingsstorten en shbbehandeling. In 
de tweede helft van de jaren '80 werd het project onder de naam ' 'Grote Geul" opgestart. Concreet 
(COCKAERTS et al, 1993) werd in 1989 uit de toegangsgeul tot de Berendrechtsluis met een 
cutterzuiger via de Scheldezinker, rechtstreeks shb naar de aangelegde scheidingsstorten gespoten. 
Deze mondden uit in het grondsas op linkeroever (zie Fig. 1.1. voor de situering), dat als sbbvang 
dienst deed. Het grondsas was tot dan toe gebruikt als verzamelbekken voor het overtollige 
perswater bij het opspuiten van de terreinen ten noorden van het Waaslandkanaal. De 
scheidingsstorten werden op die wijze gedimensioneerd, dat bij het opspuiten de zandachtige specie 
in de storten bleef en het shb in het grondsas afliep. Van de 193.820 ID

3 specie die werd gespoten, 
bleef72.216 m3 zand achter in de scheidingsbekkens, dat voor infrastructuurwerken bruikbaar was. 

In de scheidingsvelden werden zand en shb door gravitatie gescheiden. Verder werden 
verschillende drainagetechnieken getest om de natuurlijke ontwatering van shb te versnellen. 
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Tenslotte werd ook met een 'elutriator' geëxperimenteerd, om zand, shb en de organische fractie 
op mechanische wijze van elkaar te scheiden. 

Het shb uit de scheidingsbekkens is uiteindelijk, nadat het zand dus voor infrastructuurwerken was 
weggevoerd, gebruikt als bouwmateriaal om de twee experimentele sbbheuvels (situering in Fig. 
1.1.) aan te leggen en als groeisubstraat om de boomgroeiproeven op te ontwikkelen. In die zin 
kaderen de bebossingsproeven dan ook in het project ' 'Grote Geul": ze vormen het sluitstuk van 
een reeks experimenten voor grootschalige shbveiWerking, met name het zoeken naar een 
geschikte nabestemming en nuttige oplossing voor het "restmateriaal" uit de 
behandelingsinstallaties. Anderzijds zijn de experimenten met bebossingsvormen ook 'an sich ' 
waardevo~ daar het jaarlijkse volume baggershb uit de haven en de Zeeschelde (samen 1.800.000 
m3

; waarvan 510.000 T jaarlijks aan land dient geborgen te worden: IMDC, 1990) een nuttige en 
blijvende oplossing vereist, ongeacht de toegepaste behandelings- en veiWer.kingsvormen. 

#
./ 

/ 

1.91 \\ 

V ~ Werken m vttvoenng \_ 

Figuur 1.1. . 
Situering van de shbheuvels, scheidingsstorten en grondsas op Antwerpen Linkeroever 
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2. Proeven op labo-schaal 

2.1. Inleiding en verantwoording 

Bij het uitvoeren van wetenschappelijke experimenten op biologische basis spelen een groot 
aantal oncontroleerbare factoren uit de omgeving een rol. Bijzonder in de bosbouw is deze 
overweging belangrijk, daar de onderzochte organismen zo groot zijn dat zij niet te isoleren 
zijn en ook omwille van de grote tijdsintervallen waarmee gerekend dient te worden. 

Daarom werd van bij het begin van dit proefProject de optie genomen om parallel met de "full 
scale" experimenten te Beveren, een aantal gecontroleerde groeiproeven uit te voeren op 
hetzelfde substraat, waarbij een aantal omgevingsfactoren zoals klimaat, extreme windbelasting 
of compactie van de bodem van buiten af worden gecontroleerd. Tevens was het de bedoeling 
uit te testen welke materialen voor bijmenging bij het brakwatershl> het meest geschikt zijn en 
in welke concentraties de bijmenging noodzakelijk is. 

Twee experimenten zijn daartoe opgezet: een serreproef: waarbij eiken gezaaid werden in 
plastic containers onder gecontroleerde temperatuur, regen en windomstandigheden en een 
containerproef met verschillende boomsoorten in openlucht, maar beschut door het 
omringende bos . De eerste proef: verder ' 'potproef' genoemd wordt beschreven in 2.2.. De 
foto ' s Fig. 2.1. en Fig. 2.2. geven een beeld van de opstelling in de serre van het Laboratorium 
voor Bosbouw te Gontrode. De tweede proef: de "containerproef', is in 2.3 . beschreven en 
geillustreerd in de foto Fig. 2.3. 

Figuur 2.1. 
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Figuur 2.2. en Figuur 2.3. 
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2.2. Potproef 

2.2.1. Doelstelling en proefopzet 

De potproefheeft als meervoudig doel: 
• de kwaliteit van de baggerspecie te evalueren als groeimedium; 
• de effecten op de groei na te gaan van substraatbijmenging met zand, turf en houtschilfers; 
• nagaan ofbijmenging van het slibsubstraat nodig is; 
• indien menging nodig is, de optimale mengverhouding vast te stellen; 
• de opname van enkele macro-elementen en zware metalen in het blad te bepalen. 

Daartoe werd een proefopzet uitgewerkt met 13 verschillende behandelingen en 10 herhalingen 
per behandeling. De proefboomsoort is zomereik (Quercus robur L. ). 

De bijgemengde substraten (zand, tur:( houtschilfers) zijn in een vaste volumeverhouding 
toegevoegd aan de baggerspecie in stappen van 25%, dus: 0, 25, 50, 75 en 100 %bijmenging 
op volumebasis (Fig. 2.4.). 
De 0% bijmenging is de behandeling met ongemengde baggerspecie. Omdat deze behandeling 
als blanco dient werd die toegepast in drie reeksen van 10 herhalingen. 

De potproef werd uitgevoerd in een serre. Door de toegediende beregening spoelden de 
aanwezige zouten snel uit, zodat de groeisubstraten in alle behandelingen als ontzilt mogen 
beschouwd worden. Door de menging met andere substraten en het vullen van de substraten in 
containers is de structuur van de grond verbeterd door het loswerken van de grond en de 
vorming van granulaten. Deze structuur wijkt af van de meer gecompakteerde baggerspecie in 
reële terreinomstandigheden. 

2.2.2. Materiaal en methoden 

Zwarte plastic containers (PE) met een inhoud van 3500 cm3 en onderaan geperforeerd, 
werden gevuld met 3000 cm3 substraat. Voor de bijmenging met bvb 25% zand, werd 750 cm3 

zand gemengd met 2250 cm3 baggerspecie. 

Meer dan 400 eikels van éénzelfde boom werden in december 1991 verzameld en laagsgewijze 
gestratificeerd in een turf-zandmengset Eind maart 1992 werden 150 gekiemde eikels, 
voorzien van een goed ontwikkelde kiemwortel van minstens 2 cm lang, geselecteerd en 
geplant in de gevulde containers. 

De groeiproefwerd opgestart op 01.04.92 en werd gedurende 2 groeiseizoenen gevolgd. De 
proefwerd afgesloten op 03 .10.93 (na 550 dagen). 

De containerproef werd uitgevoerd in een gesloten serre, met automatische opening van de 
dakvensters bij hoge temperatuur (> 25° C). De totale beregening bedroeg 2920 mm, zijnde 
gemiddeld 5.3 mm per dag. De beregeningshoeveelheid werd aangepast aan het seizoen en de 

behoefte van de planten. 
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POTPROEVEN 

ZAAILINGEN Quercus robur (Eik) 

brakwaterslib brakwaterslib brakwaterslib 

0 25 50 75 100 0 25 50 75 100 0 25 50 75 100 

sche lpzand turf hout schilfers 

Figuur 2.4. 
Schematische voorstelling van het proefopzet: menging van brakwaterslib met schelpzand, turf 
en houtschilfers; de mengverhouding verloopt in stappen van 25 vol%. 

De containers werden 2-maandelijks ontdaan van spontane kruiden. Er werden geen herbiciden 
toegepast of meststoffen toegediend. 

Na afsluiten van de proef werd de eindhoogte van elke testplant gemeten, de totale blad
oppervlakte en de biomassa (D. S.) bepaald van wortels, houtachtige delen en bladeren. 
De bladoppervlakte werd bepaald door het inscannen van de bladeren op een vlakbed scanner, 
en berekend met het digitaliseerprogramma AMEAS. 
De biomassa werd bepaald door het drogen van plantendelen bij 105° C tot constant gewicht. 
De chemische bladanalyse van de elementen P, K, Ca, Mg, Na, Zn., Cd, B, Mn, Fe, Al en Cu 
gebeurde na extractie met HN03 , door middel van ICP-AES. Het bladstikstofgehalte werd 

door Kjeldahl-analyse bekomen. 
Van het substraat werd na het beëindigen van de proef per behandeling een mengmonster 
gemaakt. Hiervan werd de asrest bepaald na verassing in een moffeloven bij 550°C en de pH 
en geleidbaarheid gemeten in een suspensie van 10 g substraat in 50 m1 gedestilleerd water. 
Stikstof werd eveneens bepaald door middel van de Kjeldahl methode. 
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2.2.3. Resultaten 

2.2.3.1. SUBSTRAA TElGENSCHAPPEN 

Gegevens aangaande asrest, zuurtegraad, geleidbaarheid en stikstofgehalte van de substraten 
zijn opgenomen in tabel2.1. 

Tabel 2.1. 
Asgehalte, zuurtegraad, electrische geleidbaarheid en stikstofgehalte van de mengsubstraten. 

Baggerspecie Hout Asrest pH-H20 EC Kjel-N 
( vol %) (vol%) (%) ( - ) ( pS/cm) ( ppm) 

0 100 11 6.7 370 17107 
25 75 63 7.0 343 3564 
50 50 73 7.2 490 3240 
75 25 83 7.1 329 2528 
100 0 86 7.1 306 2467 

Baggerspecie Zand Asrest pH-H20 EC Kjel-N 

0 100 99 6.9 101 120 
25 75 97 7.1 139 512 
50 50 95 6.8 151 869 
75 25 92 6.9 225 1344 
100 0 85 7.0 328 2448 

Baggerspecie Turf Asrest pH-H20 EC Kjel-N 

0 100 67 6.7 333 6656 

25 75 71 6.8 606 5327 

50 50 77 6.9 418 3735 

75 25 81 6.9 533 2904 

100 0 85 7.1 283 2394 

De lineraire relatie tussen asrest en stikstofgehalte van het substraat is weergegven in Fig. 2. 5. 
In het proefopzet waren geen mengsubstraten betrokken met een asrest gelegen tussen de 20 
en 50 %. Dit had het verband nog duidelijker kunnen illustreren. 
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asrest ( % D.S.) 

Figuur 2.5. 
2.2.3.2. GROEI EN ONTWIKKELING 

2.2.3.2.1. Hoogtegroei 

De groei van de eikenzaailingen op de ongemengde substraten baggerslib, houtschilfers, zand 
en turf is weergegeven in Fig. 2.6. 
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Figuur 2.6. 
Evolutie van de hoogtegroei op de 100% substraten 

Het effect van de hoeveelheid bijmenging met zand, twf en houtschilfers op de hoogtegroei is 
sterk significant (figuur 2. 7. ). 
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Figuur 2.7. 
Effect van het percentage bijmenging van zand, turf en hout op de hoogtegroei 

Het effect van het soort substraat op de hoogtegroei is weergegeven in tabel2.2. 

Tabel2.2 
Effect van turf-, zand- en houtbijmenging op de bereikte eindhoogte na 550 dagen groei van 
Quercus robur L. Hoogtegroei is uitgedrukt als gemiddelde met standaard error, de 
gemiddelden met verschillende letters (A, B ofC) zijn significant verschillend (P ~ 0.05, LSD). 

substraat 
Baggerspecie niet bijgemengd 
Turfbijmenging (25 tot 100%) 
Zandbijmenging (25 tot 1 00%) 
Houtbijmenging (25 tot 1 00%) 

2.2.3. 2. 1. Bladoppervlakte 

aantal eindhoogte (cm) 
28 76.2 ± 3.9 
38 73 .6 ± 3.3 A 

39 49.8 ± 3.3 B 

40 18.6 ± 3.3 c 

Naast de hoogtegroei werd de totale bladoppervlakte van elke testboom gemeten om het effect 

van bijmenging na te gaan (Fig. 2. 8. ). 
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Effect van het percentage bijmenging van zand, turf en hout op de bladoppervlakte 

Tabel2.3. 
Effect van turf-, zand- en houtbijmenging op de totale bladoppervlakte na 550 dagen groei van 
Quercus robur L. De bladoppervlakte is uitgedrukt als gemiddelde met standaard error, de 
gemiddelden met verschillende letters (A, B, C of D) zijn significant verschillend (P ~ 0.05, 
LSD). 

substraat 
Baggerspecie niet bijgemengd 
Turfbijmenging (25 tot 100%) 
Zandbijmenging (25 tot 100%) 
Houtbijmenging (25 tot 100%) 

aantal 
28 
37 
29 
38 

bladoppervlakte (cm ) 
1018.8 ± 61.6 
828.5 ± 53.4 B 

510.1 ± 60.4 c 
50.5 ± 52.8 D 

De grootste bladoppervlakte werd vastgesteld bij het niet bijgemengde slibsubstraat. Het 
gevolg van bijmenging op de bladoppervlakte per type substraat is weergegeven in tabel2.3. 

2.2.3.2.3. Biomassa 

De totale biomassa is de resultante van de ondergrondse (wortels) en bovengrondse biomassa 
(stam, twijgen, bladeren). De geproduceerde biomassa na 550 dagen bedraagt op ongemengde 
baggerspecie gemiddeld 37 g D.S, bestaande uit 18 g wortelmassa, 13 g houtachtige delen en 6 
g bladbiomassa (figuur 2.9.). Meer dan 50 % bijmenging leidt tot een halvering van deze 

biomassaproductie. 
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Figuur 2.9. 
Effect van het percentage bijmenging van zand, turf en hout op de totale biomassa-productie 

Tabel 2.4. 
Effect van turf-, zand- en houtbijmenging op de totale biomassa na 550 dagen groei van 
Quercus robur L. De biomassa is uitgedrukt als gemiddelde met standaard error, de 
gemiddelden met verschillende letters (A, B, C of D) zijn significant verschillend (P ~ 0.05, 
LSD). 

substraat 
Baggerspecie niet bijgemengd 
Turfbijmenging (25 tot 100%) 
Zandbijmenging (25 tot 1 00%) 
Houtbijmenging (25 tot 100%) 

aantal 

16 

28 
39 
37 
38 

biomassa ( g ) 
36.7 ± 2.3 
28.9 ± 1.9 B 

16.6 ± 2.0 c 
5.7 ± 1.9 D 



2.2.3.3. BLADANALYSE 

Een bladanalyse werd uitgevoerd op het einde van de groeiproef De hoeveelheden blad
materiaal bij de behandelingen 100% en 75% hout waren niet voldoende om een betrouwbare 
chemische bladanalyse uit te voeren. 

In het bladmateriaal zijn zowel de macronutriënten (tabel 2.5.) als de sporenelementen bepaald 
(tabel 2.6.). Deze gehalten zijn steeds geëvalueerd aan de hand van gekende data uit de 
literatuur. 

Tabel2.5. 
Bladgehahe aan hoofdvoedingselementen. Bij de elementen N, P, K en Mg is een evaluatie 
toegevoegd aan het gehalte: optimaal ++ , voldoende + , laag - en onvoldoende - . 

Baggerspecie Hout N p K Ca Mg Na 
( vol% ) (vol%) ( ppm ) ( ppm) (ppm) ( ppm) ( ppm) ( ppm) 

0 100 n/a n!a n!a n!a n!a n!a 
25 75 n!a n!a n!a n!a n/a n/a 
50 50 9212- 178 -- 1250- 6848 605 -- 313 
75 25 23700 + 2144++ 9400++ 22507 5072++ 841 
100 0 28200 + 2594++ 10175++ 16510 4526++ 796 

Baggerspecie Zand N p K Ca Mg Na 

0 100 6900 -- 1669 + 8300++ 20533 4237++ 1092 

25 75 8954- 2542++ 9450++ 21382 4231 ++ 1127 

50 50 12198- 2471 ++ 9900++ 20909 4876++ 787 

75 25 22110 + 2201 ++ 9750++ 23023 6443++ 879 

100 0 32890++ 2800++ 9925++ 18958 4778++ 782 

Baggerspecie Turf N p K Ca Mg Na 

0 100 29877++ 1038 " 9750++ 17477 3181 ++ 1141 

25 75 26480 + 2167++ 10150++ 18309 4582++ 1136 

50 50 32542++ 2498++ 11225++ 21898 5146++ 1038 

75 25 24658 + 2413++ 10550++ 20791 4489++ 1066 

100 0 31115++ 2308++ 11225++ 20375 4952++ 1304 

Referentie voor de evaluatiegrenzen: De Dorschkamp: rapport vitaliteit 1989. 
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Tabel2.6. 
B~dgeh~~ aan sporen~ele~ente~: ~e zware metalen Zn, Cd, Mn, Fe, Al en Cu en het 
~cronutnent B. Eva~ua~te: Deficttarr bladgehalte, L laag bladgehalte, 

normale concentratie, hoog bladgehalte en A aangerijkt bladgehalte 

Baggerspecie Hout Zn Cd B Mn Fe Al Cu 
(vol%) (vol%) (ppm ) (ppm ) (ppm ) (ppm ) (ppm ) (ppm) (ppm) 

0 100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
25 75 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
50 50 89° 2.6H 25.8° 77L 163° 46° 1.70 
75 25 330H 3.3H 87.4° 114L 568H 164H 6.40 
100 0 291H 2.6H 73.6° 29L 454H 89° 6.2° 

Baggerspecie Zand Zn Cd B Mn Fe Al Cu 
0 100 278H 2.2H 53.5° 6é 372H 56° 5.5° 

25 75 402A 2.6H 67.1° 60L 583H 102H 4.8° 
50 50 348H 2.9H 58.0° 58L 486H 84° 4.5° 
75 25 353H 2.0H 83 .6° 44L 544H 145H 5.6° 
100 0 320H 2.6H 80.6° 33L 477H 76° 4.2° 

Baggerspecie Turf Zn Cd B Mn Fe Al Cu 

0 100 401A 2.6H 131.3H 251° 545H 780 5.3° 
25 75 317H 2.5H 70.7° 3é 386H 53° 5.40 

50 50 413A 2.2H 66.0° 49L 563H 87° 6.1° 
75 25 4}8A 3.2H 72.1° 41L 525H 68° 4.9° 
100 0 417A 2.4H 79.8° 48L 661A 82° 5.8° 

Referenties voor evaluatiegrenzen: POWERS 1976, MENGEL & K.IRKBY 1978, HErNRICHS & MA YER 
1980, MARTIN & COUGHTREY 1981 , KABATA-PENDIAS 1986 

2.2.4. Bespreking 

De asrest is een schatting van het gehalte niet vluchtige, anorganische bestanddelen van een 
mengsubstraat. De uitersten bij de substraten (tabel 2.1.) zijn derhalve 100% houtschilfers 
(volledig organisch) met een asrest van 11% en 100% zand met een asrest van 99% (alles is 
minerale bodem). De andere mengsubstraten variëren tussen een asrest van 60 en 99 %. 
Tussen de asrest en het N-gehalte bestaat een inverse lineaire relatie die significant is (figuur 
2.5 .), wat doet vermoeden dat de stikstofvoornamelijk organisch gebonden is. 
De pH-H

2
0 is zeer neutraal en varieert weinig. De variatie in electrische geleidbaarheid is iets 

groter. Deze maat geeft het zoutgehalte aan van het substraat: in de zandsubstraten is de 
uitloging het grootst, waar houtschilfers (niet ziltig) zijn bijgemengd is de geleidbaarheid iets 
hoger doordat de ionen vastgelegd worden. In de turfbijmenging is de geleidbaarheid hoger 
omdat het turf zelf ook ziltig was. Het zoutgehalte bij aanleg van de proef bedroeg in de 
bijgemengde baggerspecie 3600 p S.cm-1

, de ontzilting bedroeg gemiddeld 6 pS.cm-
1

.dag-
1 

of 
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1.1 pS.cm-
1 

per mm neerslag. Deze waarden voor de snelheid van ontzilting zijn enkel geldig 
voor losgewerkte substraten. 
Een stikstofgehalte van 0.1% (1000 ppm) wordt als voldoende aanzien voor een goede groei. 
Veel zand bijmengen (tot 50 vol%) leidt naast een versnelde ontzilting ook tot een uitspoeling 
van het hoofdvoedingselement stikstof In de praktijk moet daarmee rekening worden 
gehouden. 

De evolutie van de hoogtegroei op de ongemengde ( 100%) substraten geeft een duidelijk beeld 
van de intrinsieke kwaliteit voor de groei van de zaailingen (figuur 2.6.). Baggerslib en turfzijn 
op zichzelf reeds goede groeisub straten, zand en verse houtschilfers zijn dat niet. Bij deze 2 
laatste substraten neemt de hoogtegroei na 80 dagen bijna niet meer toe. Dit is als de 
voedingsreserve uit de eikel is opgebruikt. De zaailing heeft voldoende om zich in leven te 
houden, maar kan geen groeitoename meer realiseren. 
Er dient opgemerkt dat de houtschilfers na afbraak wel een betere voedingsbodem zouden 
kunnen vormen. 

Hoe groter het percentage bijmenging met zand, turf of houtschilfers, hoe geringer de 
hoogtegroei van de eikezaailingen (figuur 2. 7. ). Op niet bijgemengde slibgrond groeien de 
testbomen gemiddeld 38 cm per jaar. Dit is meer dan het dubbele van de gemiddelde 
groeiprestaties op zuiver zand, turf en houtschilfers. De aard van het bijgemengde substraat is 
belangrijk (tabel 2.2.). Bijmenging met turf leidt tot iets geringere, maar niet significant 
verschillende groeiprestaties dan op ongemengde baggerspecie. Door zand en turf bij te 
mengen daalt de groeihoogte tot respectievelijk 65 % en 24 % van de groeiprestaties op 
ongemengde specie. 
Bij zand speelt hier duidelijk het effect van een geringer voedingsaanbod, zowel door uitloging 
van nutriënten, als door de vermindering van het nutriëntenbudget door "verdunning". De 
bijmenging van verse houtschilfers vraagt vermoedelijk heel wat nutriënten voor de biotische 
afbraak. Deze nutriënten zijn derhalve niet meer beschikbaar voor de planten en leiden tot 
verminderde groei. Dit werd niet waargenomen bij turfbijmenging vermits dat substraat al in 
grote mate uit verteerde resten bestaat. 

Ook de totale bladoppervlakte is het grootst bij de proefbomen op ongemengde baggerspecie. 
Menging met zowel tur:( zand als houtschilfers doet de totale bladoppervlakte in een bijna 
logaritmische verhouding afuemen (figuur 2.8.). Net als bij hoogtegroei is de afuame het 
grootst bij toevoeging van houtschilfers en het minst bij turfbijmenging (tabel 2.3.). Het effect 
van de toevoeging van turf is significant in verhouding tot het ongemengde bagger-substraat. 

Wanneer als groeiparameter de totale geproduceerde biomassa wordt beschouwd, blijkt ook 
hier met toenemend percentage bijmenging de aanwas af te nemen (figuur 2.9.). De hoogste 
bovengrondse en ondergrondse biomassa wordt gerealiseerd op niet bijgemengde slibgrond. 
Turfbijmenging (tabel 2.4.) leidt tevens tot een aanvaardbare biomassagroe~ zand- en 
houtbijmenging daarentegen remmen de ontwikkeling van nieuwe biomassa. 

Het bladgehalte geeft een indicatie van de beschikbaarheid aan voedingselementen voor de 
plant. Algemeen blijkt uit tabel 2.5 . dat het P, K, Ca en M~ gehalte optimaal _is daar waar het 
gehalte aan baggerspecie meer dan 50% bedraagt. Het stikstof bladgehalte 1s voldoende tot 
optimaal bij alle turfbijmengingen. Bij de zandbijmengingen voor m~er ~an 5~% wordt het 
stikstof-gehalte in het blad deficitair. Dit is binnen de beschouwde groeipenode met zo voor de 
andere hoofdelementen. Met 50% houtbijmenging is het stikstof-gehalte laag, alsook het 
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gehalte aan andere elementen. Helaas ontbreken de data (wegens de geringe bladbiomassa) 
voor de bladgehalten bij 100% en 75% houtschilfers zodat de vermindering van het bladgehalte 
wegens het opeisen van de voedingselementen door de microbiota niet eenduidig kan 
aangetoond worden. 
De relatie tussen het Kjeldahl stikstofgehalte in het substraat en het gehalte in het blad is enkel 
bij de zandbijmengingen duidelijk: minder N in het substraat leidt tot minder N in het blad. 
Het fosfor gehalte is over het algemeen voldoende tot optimaal. De verhouding NIP wordt als 
deficitair beoordeeld wanneer lager dan 5 en optimaal wanneer gelegen tussen 10 en 15 . Met 
die evaluatie vormt 25 %hout-, alsook 25% zandmenging de grens. Met 75% turfbijmenging 
echter wordt deze norm nog gehaald. 
Het gehalte aan kalium en magnesium is ruim voldoende in het blad (met uitzondering van de 
planten gegroeid in het 50 % houtsubstraat). De K/Mg verhouding ligt overal tussen 1.5 en 
3.5, wat een normale verhouding is (normaal=l-9). 

Opmerkelijk is het hoge gehalte aan Na in het blad. V oor zomereik liggen normale gehalten 
bijna steeds lager dan 200 ppm De bladconcentraties in de potproef zijn 4 tot 6x hoger. 
Uit de variatie echter van het natriumgehalte valt weinig afte leiden: zo is de Na-concentratie 
reeds beduidend verschillend tussen de 3 reeksen van ongemengde baggerspecie. Wellijkt de 
bladconcentratie het hoogst waar turf is bijgemengd (> 1000 ppm). 

De sporenelementen in het blad (tabel 2. 7.) zijn over het algemeen in ruime mate aanwezig, 
enkel de mangaanconcentratie is nogal laag, maar echter niet deficitair. Het Cu gehalte in het 
blad bij 50% houtbijmenging is de enige deficitaire concentratie die tot een gebreksverschijnsel 
kan leiden. Hoge en aangerijkte concentraties treden vooral op bij de elementen Zn, Cd en Fe. 
De andere zware metalen komen in normale concentraties voor. Deze hoge concentraties 
hebben echter niet geleid tot fytotoxische effecten. De grootte-orde is niet alarmerend, maar 
toch beduidend hoger dan de normale achtergrondconcentraties. Anderzijds is bekend dat 
zaailingen bladconcentraties kunnen vertonen die sterk afwijken van de concentraties bij bomen 
van 5 jaar en ouder. De nodige reserve bij de interpretatie van de analyseresultaten is dus 
noodzakelijk. 
De mengverhoudingen hebben doorgaans weinig effect op de opname van sporen-elementen. 
Bij 100 %turf is er wel een meeropname aan boor en mangaan, bij 100% zand is er minder 
zink, ijzer en aluminium waargenomen in het blad. Bij 50 % houtbijmenging is de 
bladconcentratie aan Zn, B, Fe, Al en Cu beduidend lager. 
Opmerkelijk is de aanzienlijke variatie die er bestaat tussen de 3 reeksen ongemengde 
baggerspecie. De reeks gevoegd bij de turfbehandelingen vertoont meer Zn, Mn en Fe in het 
blad. De andere sporenelementen zijn weliswaar vergelijkbaar met de overige ongemengde 

slibsubstraten. 

2.2.5. Conclusie 

De resultaten van de potproefkunnen in volgende punten samengevat worden: 

• De groei en ontwikkeling van de eikezaailingen -~s het bes_t op niet bij_gemengde 
baggerspecie; bijmenging leidt verhoudingsgeWIJS tot ~enngere groei, zowel gemeten 
als hoogtegroe~ toename van de bladoppervlakte als b10massa-a~~-as. . 

• Menging met turfheeft de minste negatieve weerslag o~ de g_roe1, _biJme~gmg me~ 
houtschilfers daarentegen resulteert in de grootste groeiVermmdenng. Dit laatste IS 
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vermoedelijk te wijten aan de onttrekking van voedingselementen door de microbiota 
voor de afbraak van de verse houtschilfers. 

• Menging met zand leidt tot een vermindering van de groei. Hierbij speelt een 
gecombineerd effect van verdunning van het substraat (verlagen nutriëntenaanbod) 
enerzijds, en een verhoogde mate van uitloging anderzijds. Zandbijmenging kan wel 
interessant zijn om een ontziltingsproces te activeren, maar het gaat tevens gepaard 
met een verlaging van de totaal aanwezige hoeveelheid nutriënten. 

• Niet bijgemengde baggerspecie is een voldoende rijke voedingsbodem voor 
boomgroei. 

• Bladanalyse wijst op een verhoogd aanbod van plantbeschikbare nutriënten wanneer 
meer baggerspecie in het substraat aanwezig is. De bladgehalten worden sub-optimaal 
tot onvoldoende bij meer bijmenging van zand ofhoutschilfers. Zandbijmenging heeft 
een duidelijk effect op een verminderd N gehalte in het blad. 

• Er zijn vrij hoge Na gehalten opgemeten in de bladeren. Vermoedelijk wordt dit 
element onder het aangevoerde beregeningsregime makkelijk opgenomen in de plant. 

• Het gehalte aan zware metalen beschikbaar voor de plant is niet alarmerend hoog. Wel 
wordt een verhoogde opname aan Zn, Cd en Fe in de bladeren vastgesteld. Dit heeft 
echter niet geleid tot fytotoxische effecten. Het gehalte aan mangaan is relatief laag, 
maar betekent geen tekort voor de zaailingen. 

Als eindconclusie kan gesteld worden dat de ontzilte baggerspecie een zeer geschikt 
groeisubstraat is. In principe is bijmenging met geen enkel ander substraat noodzakelijk om een 
goede groei en ontwikkeling te realiseren. 
Alleen kan een lichte bijmenging met zand ( < 25 vol%) noodzakelijk zijn om ontzilting te 
bekomen. Eventueel kan met het losmaken van het substraat door ploegen enlof frezen 
eenzelfde ontziltingseffect verkregen worden. 

2.2. Containerproeven 

2.2.1. Situering en verwijzing 

Deel van het proefProgramma was een containerproef in open lucht waarbij het ontwaterde brak 
baggershb in specifieke verhoudingen werd bijgemengd met andere substraten (zand, turi: 
zuiveringsshb). 

Bij de initiële proefopzet werden 20 containers betrokken, geschikt volgens ~jf behandelingen met 
elk 4 herhalingen. Kort na de installatie (01.01.92) werden twee extra contamer~ toegevoegd met 
een bijkomende behandeling (menging met zniveringsshb ). Het totaal.aant~ contamers bem:aagt d~ 
22. De proefopzet is weergegeven in Fig. 2.10 .. De opstelling en de dimens1es van de contamers ZLJil 

voorgesteld in Fig. 2.11 .. 
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Figuur 2.10. 
Proefopzet containers. Behandelingen A, B,C, Den E met elk 4 herhalingen, F met 2 herhalingen 

Elke container is 1 m hoog met een binnendiameter van 1 m De containers bevatten een 
drainagelaag bestaande uit ca 30 cm kiezel Daarboven werd 60 cm substraat aangebracht met een 
vohune van 0.5 m3

. 

De containers zijn doorboord aan de onderzijde. Water en wateroplosbare elementen kunnen vrij uit 
de container percoleren. Een HOPE-folie dient als onderafdek en transporteert het drainwater naar 
een afVoerkanaal 

Na elk groeiseizoen in de jaren 1992, 1993 en 1994 werden de bladeren van een aantal 
boomsoorten bemonsterd en geanalyseerd op tien sporenelementen (waaronder 9 zware metalen). 

Het proefopzet laat toe verschillen in bladconcentratie op te merken tussen de boomsoorten op 
hetzelfde substraat, alsook tussen dezelfde boomsoort op diverse mengsubstraten. De impact van de 
substraateigenschappen op de biobeschikbaarheid van zware metalen voor de boomsoort kan 

hiermee afgeleid worden. 

Tenslotte werden de bladconcentraties van alle behandelingen vergeleken met de bladconcentraties 
bij dezelfde soorten gegroeid op een 'natuurlijke' alluviale bodem in bosverband. 
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Over deze proeven werd reeds eerder een uitgebreid rapport geschreven (DE VOS, 1995b). 
Het is dan ook niet zinvol deze bespreking hier te herhalen. Daarom wordt verwezen naar het 
vermelde rapport, en worden hier slechts de conclusies hernomen. 

2.2.2. Besluiten 

Op basis van referentiegegevens uit de literatuur kan gesteld worden dat de boomsoorten 
populier, eik, es, els en kers gegroeid op het brakwatershb normale bladgehalten vertonen 
aan Fe, Al, Pb, Ni en Cr. De oligo-elementen Zn, Cd, B, Mn en Cu zijn, afbankeli_jk van de 
boomsoort en het groeisubstraat, in veel hogere of lagere gehalten aanwezig in het 
bladweefsel 

Het bladgehalte wordt gedetermineerd door de factoren boomsoort en groeisubstraat 
Elke boomsoort heeft een element-specifiek opnamepatroon en het type mengsubstraat 
befuvloedt de biobeschikbaarheid van elk zwaar metaal Deze twee factoren kunnen hun 
effect op het bladgehalte versterken maar ook compenseren. 

Algemeen reageren de pioniersboomsoorten (populier en zwarte els) meer op de 
substraatverschillen dan de stabielere boomsoorten (zomereik, es en boskers). 

De boomsoort populier accumuleert in grote mate Zn en Cd, maar is indifferent voor Cu. 
In vergelijking met de andere boomsoorten heeft populier een laag gehalte aan Cu, Mn, Fe 
en Al en een hoog bladgehalte aan boor. 
Het Cd-gehalte in het blad van populier daalt wanneer er in het groeisubstraat zanden/of 
turf is bijgemengd. De concentratie stijgt bij additie van zniveringsshb. 

De zwarte els vertoont de hoogste concentratie aan Al in het blad. De som van de 
bladconcentratie-indices voor de toxische metalen Cd, Pb, Ni en Cr op de mengsubstraten is 
het laagst bij els. 

De zomereik vertoont hoge gehalten aan B, Mn en Cu in het blad. De concentratie aan 
boor is opvallend hoog. 

De boomsoort gewone es heeft lage bladgehalten aan Zn, B, Mn en Cu. Vermits dit 
essentiële sporenelementen zijn kunnen gebreksverschijnselen optreden (vooral Cu en Mn). 
De soort vertoont wel vrij hoge Fe-gehalten. 

De boskers vertoont geen opmerkelijk hoge gehalten, maar wel een vrij laag Mn-gehalte in 

het blad. 

De gehalten aan Cd, Pb, Ni en Cr in het blad zijn zeer laag met uitzondering van Cd bij 
populier. Er is geen significant verschil tussen de ~oomsoorten wat betreft hun bladgehalten 

aan Pb, Ni en Cr. 

Het substraat heeft een significant effect op de bladconcentratie aan Zn, B, Mn, Cu en Pb. 
Er is een onduidelijk of niet significant substraat-effect op het bladgehalte aan Ni, Cr, Fe en 
Al Dit is opmerkelijk voor het element chroom vermits het Cr-gehalte in het sbbsubstraat 
vrij hoog ligt. Het Cr-gehalte in het blad is dus niet gerelateerd met het gehalte in het 

substraat. 

24 



Wanneer de brakwatershbsubstraten onderling worden vergeleken wat betreft hun effect op 
het bladgehahe dan blijkt voor alle boomsoorten: (i) het Zn gehalte hoger te zijn op de 
bijmenging met zuiveringsshb en (ii) het boor gehalte hoger te zijn op de met zand en turf 
bijgemengde substraten. 

De boomsoorten gegroeid op de brakwatershbsubstraten vertonen significant minder Mn., 
Cu en Pb in hun blad dan de soorten op het referentiesubstraat in bosverband. 

Bij de analyse van de bladgehalten over de drie groeijaren zijn er slechts 2 duidelijke trends: 
(i) een dalend Zn-gehalte in het blad van gewone es en (ii) een dalend bladgehalte aan Mn 
bij zomereik. 

Als eindconclusie kan gesteld worden dat op basis van de beoordeling van de zware metaalgehalten 
in het blad, de boomsoorten zomereik, zwarte els, boskers en gewone es zonder enig probleem 
kunnen aangeplant worden op de onderzochte brakwatershbgrond Populier daarentegen moet als 
soort worden gemeden wegens een te hoge opname aan cadmium in het blad en het risico van 
verspreiding ervan in het milieu. Als pioniersboom wordt populier beter vervangen door zwarte els. 
Menging van het brakwaterslib met gecontamineerd zuiveringsshb is niet aangewezen omdat het 
meer Zn en Cd biobeschikbaar steh. Bijmenging met zand en turf verlaagt niet noodzakelijk het 
gehahe aan zware metalen in het blad 
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3. Proeven op praktijkschaal 

3 .1. Doelstellingen en opties van de boomgroeiproeven 

Na een voorstudie (NEJRYNCK, 1991) en uitgebreide voorbereidende serreproeven was het van 
belang de opgedane kennis aan een praktijkproef te onderwerpen. De doelstellingen kunnen in drie 
luiken worden opgesplitst: 

- Nagaan of de genomen besluiten en opgedane ervaring uit het voorgaand onderzoek toepasbaar 
zijn op het terrein, dan wel of eventueel aanpassingen noodzakelijk blijken. Het is logisch dat een 
bossituatie niet volledig na te bootsen valt in een container of een bloempot, zodat de vraag zich 
opdrong in welke mate de besluiten van serreproeven naar het terrein overdraagbaar zijn. 

- Vanuit de wetenschap dat de boomsoort en de karakteristieken van het groeisubstraat de 
belangrijkste factoren zijn om een bebossing werkelijk te doen slagen, op zoek gaan naar de ideale 
combinaties van soort en bodem om beplantingen maximale slaagkansen te bieden. Het belang van 
die twee factoren was bekend uit de containerproeven. Daartoe werd gewerkt aan de selectie van 
de meest geschikte boomsoorten en werd nagegaan in welke fysische en chemische toestand het 
substraat gebracht dient te worden om de groeimogelijkheden te bevorderen. 

- Het op punt stellen en zoveel mogelijk verbeteren van de beplantings- en beheerstechnieken om te 
komen tot een model om in de toekomst uitgebreide beplantingen uit te voeren. De resultaten 
hiervan hebben geleid tot de in hoofdstuk 4 opgestelde handleiding voor de aanleg en opbouw van 
muhifi.mctionele beboste shbheuvels. 

3.2. Methodiek 

3.2.1. Aanleg en opbouw van de sbbpiramide 

Bij de opbouw van de heuvels werd rekening gehouden met de overheersende windrichting, de 
hoeveelheid shb en de textuur ervan. De piramide (in de tekst verder aangeduid met de code DD is 
als volgt aangelegd: 

-meest gecompacteerd, niet bijgemengd shb; 
- gezien de opbouw voorzien van beschutte en onbeschutte exposities tegenover de overheersende 
windrichting (ZW, hoewel soms variabel); 

- hoger in opbouw en dus in staat meer shb te bergen; 
- voorzien van watervoerende zandlagen van 30 cm tussen de sliblagen die op hun beurt 2 m dik 

werden aangelegd; 
-volume 15.000 m3

. 

De afinetingen zijn weergegeven in de reproductie van het technisch plan in Fig. 3. I. Er zijn in feite 
3 niveaus te onderscheiden: 1 centraal platform van 20 bij 20 meter (niveau I), waarrond zich twee 
lagergelegen vlakke stroken bevinden van elk zowat 4 meter breed (midden: niveau ll, onder: 
niveau III). Zowel de vlakke als de schuine delen werden na de aanleg in blokken verdeeld, en per 
blok met een andere soort aangeplant: de boomsoorten op de plateaus, de struiksoorten op de 
hellingen. Het beplantingsplan is afgebeeld in Fig. 3.2. , de soortenlijst staat in Tab. 3.1. Voor de 
opname van ruimtelijk gecorreleerde parameters (vooral bodemkarakteristieken), is tenslotte een 
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Technisch plan van aanleg van de piramide DI 

27 



imaginair raster op het geheel gelegd, dat op elk niveau 8 meetpunten onderscheid. Dit maakt een 
totaal van 24 meetpunten. Ze zijn ingetekend met de bijhorende code in Fig. 3.3. Een overzicht van 
de indeling van de piramide is ook te zien op de gekleurde bladzijden achteraan. 

Figuur 3.2. 
Blokkenindeling van de piramide voor de beplanting 
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Tabel3.1. 
Soortenlijst per blok, zoals op de piramide aangeplant 

NR SOORT AANTAL CODE SOORT AANTAL 

1 Quercus robur 40 A LiÇJustrum vulgoris 105 
2 Alnus ÇJiutinoso 40 B Prunus spinaso 105 
3 Froxinus excelsior 40 c Crotoeaus monoÇJyno 105 
4 Solix albe 40 D Hippophoe rhomnoides 145 
5 Populus conescens 40 E EleoÇJnus ongustifolio 145 
6 Populus eur. (Gaver) 21 F . Solix repens 145 
7 Populus TXO (Beoupré) 21 G Lvcium halimifolium 105 
8 Populus TXD (Boelorel 21 H · Sombucus niÇJro 105 
9 Populus eur. (Ghoy) 21 I Hippophoe rhomnoides 105 

10 Populus albe 40 J LiÇJustrum vulgoris 70 
11 Acer pseudoplotonus 40 K Prunus spinaso 70 
12 Quercus rubro 40 L Crotoeaus monoÇJyno 70 
13 Prunus ovium 40 ·M Hioooohoe rhomnoides 160 
14 Solix albe 40 N Eleoqnus ongustifolio 160 
15 Solix viminolis 40 0 Solix repens 160 
16 Alnus incono 40 p Lycium holimifolium 100 
17 Froxinus excelsior 40 Q Sombucus nigro 100 
18 Quercus robur 40 R Hippophoe rhomnoides 100 
19 Populus TXD (Beouoré) : 21 s Eleoanus ongustifolio 160 
20 Populus eur. (Gaver) 21 T Solix repens 160 
21 Populus TXD UNAL 2 (Ghoy) 21 u Lycium holimifolium 160 
22 Populus conescens 40 V Hippaohoe rhomnoides 60 
23 Populus albe 40 w EleoÇJnus ongustifolio 60 
24 Acer pseudoplotonus 40 x Solix repens 60 
25 Prunus ovium 40 y Lycium holimifolium 60 
26 Populus eur. (Gaver) 21 z Sombucus nigro 60 
27 Quercus robur 40 AA Hippophoe rhamnoides 60 
28 Fraxinus excelsior 40 BB Crataeaus monoÇJyna 60 
29 Populus alba 40 cc Prunus spinaso 60 
30 Populus TXD (Beaupré) 21 DD Liaustrum vulgoris 60 
31 Alnus glutinosa 40 EE Lycium halimifolium 60 
32 Acer pseudoplatanus 40 FF Crataeaus monoÇJyna 60 
33 Populus conescens 40 GG Prunus spinaso 60 

TOTAAL: 1149 TOTAAL: 3255 

De wijze van planten op niet met zand bijgemengd slib is uiterst moeilijk ( shb kleeft met brokken 
aan mekaar) en is planttechnisch niet verantwoord. (zie Fig. 3.4.) Gezien de compactie ontstonden 
op de zijvlakken problemen met blijvende plassen die nadelig waren voor het plantsoen. De situatie 
op de sbbpiramide is in feite nadelig voor boomgroei Dit is te zien op de foto, Fig. 3.5., die 
illustreert dat vele planten niet kunnen uitgroeien in dergelijke omstandigheden. Anderzijds heeft 
een zo extreme groeiomgeving in het experiment een belangrijk voordeel: het vormt een strenge 
selectie, want de boom- en struiksoorten die overleven komen dus in aanmerking als zijnde beter 

aangepast aan de extreme standplaatsomstandigheden. 

29 



Figuur 3.3. 
Monsternameraster op de piramide DI 

Figuur 3.4. 
Onmiddellijk na de aanplanting op DI, platform II . 
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Figuur 3.5. 
Overzicht van de toestand van de beplanting op DI, september 1995 

3.2.2. Aanleg en opbouwvan de shbheuvel 

De heuvel (die in de tekst verder met de code DN wordt aangegeven), is naast de hoger beschreven 
piramide aangelegd, doch op een verschillende wijze: 

- strooksgewijze bijmenging van 25% en 50% schelpzand in de bovenste meter van het shbprofiel; 
- voorzien van onderliggende HDPE folie en zandlaag met drain; 
-mogelijkheden om doorsijpelwater en run-offwater kwalitatief te bemonsteren; 
- windscherm voorzien om planten te beschermen tegen de overheersende ZW winden. De 
plaatsing van dit scherm gebeurde aan de hand van gegevens van het weerstation te Kallo. 

De afi:netingen zijn temg te vinden in de reproductie van het technisch plan Fig. 3.6. en Fig. 3.7. Er 
is duidelijk te zien hoe eerst een bedding van 1,5 meter werd aangelegd, waaronder de HDPE folie 
het water tegenhoudt en waarin de drainagebuizen het percolatiewater naar plastic vaten moeten 
leiden. 

Op het platform van 40 bij 40 meter werd een blokkenproef van boomsoorten aangelegd, dwars op 
de richting van de zandbijmenging. Naast de boomsoorten op het platform werden ook 
struiksoorten getest op de taluds van de heuve~ ingedeeld in 9 blokken. De boomsoorten -8 in 
totaal- vormden aldus 16 verschillende blokken, aangelegd volgens het plantschema in Fig. 3.8., dat 
rekening houdt met de windrichtingen. De kleinste, traagst groeiende soorten werden aan de zijde 
van de overheersende winden geplaatst, de snelgroeiende populieren aan de andere kant. Dit is 
mooi te zien op Fig. 3. 11 .. Net als bij de piramide werd een somt raster aangenomen voor de 
wetenschappelijke opmetingen (Fig. 3. 9., de indeling is ook te zien op de gekleurde bladzijden 
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achteraan). Vanzelfsprekend werd het raster nu voornamelijk bepaald door de blokkenproef in 
feite werden in elk blok twee punten op de N-Z diagonaal gelegd. Die punten dienden niet alleen bij 
de bemonstering van ruimtelijk gecorreleerde variabelen, zoals op DI, doch ook voor bepalingen in 
verband met de boomgroe~ zoals bv. de bladmonstername, anders dan op DI, daar de meetpunten 
hier tevens aan de soorten verbonden zijn. 

De aanleg en opbouw is geillustreerd in de foto ' s Fig. 3. 10. en Fig. 3 .11 . 

De plantomstandigheden zijn op deze heuvel goed tot optimaal binnen de gegeven mogelijkheden. 
De proefblokken liggen gespreid over de 25% en 50% stroken zodat het effect van de hoeveelheid 
van de bijmenging op de groei kan worden nagegaan. 

Zandbijmenging lijkt vooral belangrijk voor: 
- betere luchthuishouding van de bodem in wording; 
-betere drainage en ontzilting van het shb; 
- relatieve vermindering van de concentratie van mogelijks toxische polluenten; 
- betere doorwortelbaarheid. 

De drainagesystemen, zoals te zien in Fig. 3.11. hebben slechts gedurende beperkte tijd goed 
gefunctioneerd. Een mogelijke oorzaak hiervan is een verzakking in het midden van de heuveL 
waardoor een waterlens ontstond die een accumulatie van percolatiewater, zouten en eventuele 
polluenten veroorzaakte. Bovendien werd het zout ook geaccumuleerd in de plastic opvangbakken 
aan het eind van het drainagesysteem, zodat metingen van parameters die aan het drainagesysteem 
verbonden zijn, na langere tijd niet meer als wetenschappelijk correct konden gelden. 
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Figuur 3.6. 
Technisch plan van opbouw van de shbheuvel DN 
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Beplantingsschema van de heuvel DN 
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Figuur 3.1 0. 
Bijmengen van zand door middel van kranen 

Figuur 3.11. 
Overzicht van de beplanting op de heuvel DN, toestand 1993 
Vooraan de afwateringsgracht (zwarte HDPE folie) en opzij de drainagebuizen (gele buizen 
mondden uit in grijze plastic collectors) 
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Figuur 3.12. 
Overzicht van de beplanting op de heuvel DN, september 1995 

3.2.3. Textuur 

De textuur is ongetwijfeld gecorreleerd met talrijke andere variabelen, vandaar tevens het belang 
van de bepaling van die textuur. Om een beeld te verkrijgen van de textuur werden mengmonsters 
genomen van grondmonsters uit de profielen die in september-oktober 1995 werden genomen. De 
dieptes 0-15 cm, 30-45 cm en 60-75 cm wetden innig vermengd. Voor de bodems van DI werden 
de verschillende profielen per platform vermengd, voor de bodems van DN werden de 16 blokken 
tot 8 gereduceerd: per strook (1, 11, ... ) telkens de punten 1, 2, 3 en 4 en 5, 6, 7 en 8 samen. In totaal 
werden aldus 11 volledige textuurbepalingen uitgevoerd aan het Laboratorium voor Bosbouw, die 
een beeld geven van de variabiliteit en de precieze samenstelling van het groeimedium 

Voor de textuurbepaling zelf werd de pipetmethode van Köhn gebruikt, zoals ze wordt uitgevoerd 
aan het Laboratorium voor Bodemfysica van de RUG. Hierbij wordt eerst het organisch materiaal 
in de bodem verwijderd met behulp van H202. Vervolgens moet het CaC(h vernietigd worden met 
verdund HC~ dat uitgewassen wordt met water. Nadien stait de eigenlijke textuurbepaling waarbij 
een suspensie wordt aangemaakt van grond in peptisatievloeistof De fractie tot 50!l wordt dan 
door natte zeving bepaald, de fi·actie <50!l door bezinking in een sedimentatiecilinder, waarbij op 
geregelde tijdstippen een deel vloeistof met een pipet wordt afgezogen, gedroogd en het 
drooggewicht wordt opgenomen. Aan de hand van de wet van Stokes worden de 
fractieverdelingen berekend. 
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3.2.4. RH 

Ter bepaling van de ruwtegraad werd pH-H20 gemeten volgens de procedure beschreven door 
VAN REEUWIJK (1992). Bij shbgronden, die een hoge pH hebben en bovendien sterk gebufferd 
zijn, is het niet noodzakelijk de pH-KCl te bepalen, daar deze weinig van de pH-H20 verschilt. 

Bij een monster van 20g fijne grond komt 50 ml water. Het schudtoestel schudt gedurende 2 uur 
om een homogene suspensie te bekomen. Dan wordt de kalomelelectrode van de pH meter, na 
cabbratie in buffers van pH 4 en pH 7, (het Labo bosbouw beschikt over een meter van het type 
WfW pH-95) in het bovenste deel van de suspensie gedompeld en de meting opgenomen. 

De pH van de grond werd tweemaal bepaald: een eerste keer in 1992, een tweede keer in 1995. In 
1992 zijn 8 mengmonsters van de sbbheuvel DN opgemeten, op de diepte 25-40cm en 12 
mengmonsters van de heuvel DI, 6 op diepte 25-40cm, en 6 op diepte 50-65cm In 1995 werd de 
pH bepaald van 16 mengmonsters op de heuvel DN en 3 op de piramide DI, allemaal op een diepte 
30-45cm 

3.2.5. EC, zoutgehahe 

De conductiviteit is een uitstekende maat voor het totale zoutgehalte (COTfENIE et al , 1982). 
Omwille van het belang van deze parameter in het specifieke onderzoek naar brakwatershb werd 
een zeer uitgebreide meetcampagne opgezet, die in combinatie met aangepaste geostatistische 
procedures een duidelijk beeld geeft van de verdeling van de zouten in de drie dimensies. 

In feite werd de EC 115 gemeten, waarbij een fijn grondmonster van 10 gram in suspensie wordt 
gebracht met 50 ml water, geschud gedurende twee uur. De volgende twee uur blijft de suspensie 
staan om te bezinken, waarna op filtreerpapier wordt afgefilterd. De conductiviteit wordt gemeten 
in de filtratievloeistof met het elektronisch meettoestel van het type WTW, LF 96. 

Op deze wijze zijn in 1993, na 734 dagen proefopstelling 7 profielen (drie op piramide DI, 4 op 
heuvel DN) opgesteld van 0 tot 60 cm In 1995 werden in een ruimtelijk raster op de heuvel DN 32 
profielen van 0 tot 90 cm (6 dieptes) geanalyseerd, op de piramide DI 11 profielen. In het totaal 
werden aldus exact 300 EC-bepalingen verricht om een nauwkeurig beeld te bekomen van de 
invloed van het zoutgehalte in het Scheldeshb en van de veranderingen van dit zoutgehahe in de 
tijd, onder invloed van bodem- en vegetatiekarakteristieken. 

3 .2. 6. Penetratieweerstandsonderzoek 

De penetratieweerstand geeft een beeld van de compactie en aldus van de structuur en de 
doorwortelbaarheid van een bodem In 1993 is een uitgebreide meetcampagne opgezet om na te 
gaan of de bodem voldoende doorwortelbaar was en meer specifiek ook of de zandbijmenging op 
de heuvel DN, terug te vinden was in de weerstand. 

Op de slibpiramide DI zijn 48 punten (24 punten, volgens het raster uit 3.2.1., twee herhalingen) tot 
op een diepte van 70 cm opgemeten. De penetrograaf is voorzien van een conus met 2 cttr in 
kegeloppervlak De opmetingen gebeurden op 4 mei 1993. De meetkaart, zoals die door de 
penetrograafwordt getekend, geeft het verloop van de weerstand weer over een diepte tot 75cm 
Urt deze meetkaarten met een continue curve werden alleen om de 5 cm meetwaarden van de 
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penetratieweerstand uitgemiddeld. Binnen de 24 punten met 2 herhalingen werd verder naar 
significante verschillen gezocht. 

Het bemonsteringsraster op de heuvel DN (zie 3.2.2.) leverde 64 meetgrafieken op: 4 x 4 blokken, 
twee meetpunten per blok en per meetpunt twee herhalingen zoals op DI. Ook op DN werd, op 
dezelfde dag en met dezelfde penetrograaf gemeten, de grafiek hertaald tot discrete meetwaarden 
elke 5 cm 

3.2.7. Gehahe aan macronutriënten 

De macronutriënten zijn deze (chemische) elementen die de planten in grote hoeveelheden 
opnemen en verbruiken. Ze staan in die zin tegenover de sporenelementen, de stoffen die voor de 
planten weliswaar levensnoodzakelijk zijn, doch enkel in heel minieme hoeveelheden. Als 
macronutriënten werden onderzocht: N, P, K, Ca, Mg, Na, in talrijke monsters, zowel van bodem
als van bladstalen. Een !CP-toestel in het laboratorium van de Ondernemingen Jan De Nul bepaalde 
al deze macronutriënten., behalve N. VoorN is de Kjeldahl-methode gebruikt (totaleN bepaling), 
uitgevoerd op de destructie en destilatietoestellen van het Laboratorium voor bosbouw. 

De bodemstalen werden allen genomen volgens het raster zoals in 3.2.1. (voor DI) en 3.2.2. (voor 
DN) beschreven werd. Voor de bladmonstername werd hetzelfde schema genomen op DN, op DI 
daarentegen werden per blok (zie Fig. 3.2.) telkens van twee bomen monsters genomen. 
Bladmonsters werden steeds als volgt genomen: bladeren op hout van het laatste jaar, doch niet de 
top of de basis van een twijg, en wel van minstens drie verschillende twijgen: één bovenaan de 
kroon, één in het midden en één onderaan, in gelijke aantallen. Bladmonsters werden genomen in 
1992, in 1993 (enkel DN), en in 1995, telkens tijdens de tweede helft van de maand augustus. 

De bodems werden tweemaal geanalyseerd. Een eerste keer kort na de aanleg van de heuve~ op 
een beperkt aantal mengmonsters. Een tweede keer in 1995 op alle ( 48) monsters van de 8 
profielen van 0-90 cm in rij DN I, die genomen waren in het kader van de EC us-meetcampagne. 

Om de analyse van chemische elementen mogelijk te maken dient een extract te worden gemaakt 
van de te onderzoeken grond- of bladstal en. De extracten werden aangemaakt volgens VELGHE 
(1993). Daarbij wordt de grond na drogen bij 103 oe en vermalen, met koningswater onder 
opkoken met reilux geëxtraheerd, de plantenmonsters na drogen bij 50 oe en vermalen, gewoon 
verast tot wit poeder en geëxtraheerd in sterk zuur (HNOJ). 

3.2.8. Overleving en groei 

Omwille van de uitzonderlijk stresserende groeiomstandigheden waarin het bos werd aangelegd: de 
hoge zoutconcentraties, de profielloze, grofgemengde bodem, de sterke winden, het totale gebrek 
aan een beschermend bosklimaat en bosomgeving, werd elke boom in zijn groei opgevolgd, om de 
effecten van zo uitzonderlijke groeiomstandigheden zo goed mogelijk te registreren. 

Concreet werd tweemaal Ganuari 1993 en oktober 1995) een volledige opmeting, dus van elke 
individuele boom, van de twee aanplantingen uitgevoerd. Door in één arbeidsgang ook de hoogte 
van het vorige groeiseizoen op te meten, kan de hoogtegroei gevolgd worden over de 
groeiseizoenen 1991, 1992, 1994 en 199 5. De kennis van de jaarscheuten van de groeiseizoenen 
1992 en 1995 laat toe om uitspraken te doen omtrent de vitaliteit en groeicapaciteit van de bomen 
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op verschillende groeimedia. De hoogtes werden opgemeten met een plooi- of schuifineter. Bij de 
nog jonge boompjes was het geen probleem om de hoogte juist te meten. 

Voor de populieren is niet de hoogte, maar de diameter op 130 cm boven het maaiveld gemeten, 
met behulp van een meetklem Dit is bij deze boomsoort in de dendrometrie de gewoonte. 
Populieren groeien immers uiterst sne~ zodat ook op korte tijd reeds opmerkelijke 
diametetveranderingen te noteren vallen en precieze hoogtemetingen al snel moeilijker worden; zij 
worden bovendien ook per omtrekklasse en niet per hoogteklasse verkocht. 

Om de groeiresultaten te evalueren werden de klassieke statistische technieken gebruikt, en tegelijk 
werd voor het eerst een evalutiemethode voor jonge aanplantingen ( < 10 jaar), ontwikkeld aan het 
Laboratorium voor Bosbouw, uitgetest op de cijfers van de heuvel DN. De methode is 
weergegeven in Tab. 3.2 .. Elk boompje krijgt een waardecijfer, aan de hand van eenvoudig 
herkenbare of op te meten karakteristieken. Aangezien de volinventaris ter beschikking was, 
konden de numerieke vitaliteitswaarden eenvoudig berekend worden. Om een beeld te krijgen van 
de vitaliteit van een bestand of groepje bomen, kan een totaal gemaakt worden volgens de 
eenvoudige formule: 

waarde = sommatie van de scores van de individuele planten 
aantal beoordeelde planten 

Tenslotte wordt in Tab. 3.3. ook de indeling in klassen voor de beoordeling van deze laatste 
waarde gegeven. Deze is uit de analyses echter minder bruikbaar gebleken en moet misschien licht 
worden aangepast (zie 3.3.2.6.). 

Tabel3.2. 
Beoordelingsmetbode van de groei voor jonge aanplantingen, naar DE VOS, B. 

Code Numeriek Omschrijving 

+++ 3 groeischeut > 10% van basishoogte(') 

++ 2 groeischeut ts 1 < = 10% van basishoogte 

+ 1 groeischeut < 1 % van basishoogte 

0 0 minstens één van volgende gevallen: 
-geen groei (groeistagnatie) 
- kleine of slecht ontwikkelde knoppen 

- -1 minstens één van volgende gevallen: 
- top afgebroken; zijscheut mogelijk 
- eindknop ontbrekend; vervanging mogelijk 
- plant verzwakt, verbetering mogelijk 
- beschadiging door (wild)vraat 

- -2 minstens één van volgende gevallen: 
- top/terminale scheut afgestorven 
- kwijnende plant 
- zwaar beschadigde plant 
- overleving onwaarschijnlijk 

- -3 bovengrondse plantedelen dood 

(') basishoogte= hoogte van plant bij begin van het groeijaar (hoogte einde 
groeiseizoen - lengte groeischeut) 
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Tabel3.3. 
beoordelingsschema voor jonge bestanden, naar DE VOS, B. 

Code Waarde Beoordeling 

+++ >2 uitstekende groei 

++ 1 <= 2 goede groei 

+ 0 <= 1 matig positief resultaat 

- -1 <= 0 matig negatief resultaat 

- -2 <= -1 negatief - herstel is mogelijk 

- < -2 planting mislukt - overleving gering 

nota: l <= 2 betekent waarde groter dan 1 en kleiner of gelijk aan 2 

3.2.9. Fytosanitaire toestand 

De fYtosanitaire toestand, dit is de gezondheidstoestand van de individuele bomen en andere 
planten en ook van het bos als gehee~ werd niet als dusdanig opgenomen en geanalyseerd. 
Niettemin is het van groot belang te weten welke plantensoorten in de bijzonder stresserende 
omstandigheden, eigen aan de groei op brakke grond, ziekteverschijnselen, chlorosen, necrosen of 
bijzondere gevoeligheid aan parasieten vertonen. Daarom werd bij elk terreinbezoek een vluchtige 
controle gedaan van de algemene gezondheidstoestand van de aanplanting en bij de 
volinventarisatie Ganuari 1993 en oktober 1995) een grondige controle. Bovendien is de 
gezondheidstoestand mede te herkennen in de groeikarakteristieken, zoals die bij de inventarisaties 
in detail werden gemeten. De meest opvallende verschijnselen bij de diverse gebruikte soorten 
worden daarom in 3.3 .1. 7. en 3. 3. 2. 7. slechts kort beschreven, terwijl tevens extra aandacht aan de 
stressverschijnselen wordt geschonken bij de analyse van de inventarisaties in 3.3.1.6. en 3.3.2.6 .. 

3.2.10. Proeven met struikaanplantingen 

Op de wanden van zowel de shbheuvel als de shbpiramide werden aanplantingen van verschillende 
struiksoorten getest. In totaal kwamen 8 struiksoorten aan bod: Eenstijlige meidoorn: Crataegus 
monogyna, Olijfwilg: Elaegnus angustifolia, Kruipwilg: Salix repens, Duindoorn: Hippophae 
rhamnoides, Boksdoorn: Lycium halimifolium, Sleedoorn: Prunus spinosa, Wilde liguster: 
Ligustrum vulgare en Gewone vlier: Sambucus nigra. Ze groeien alle 8 op de piramide, aangeplant 
in 33 verschillende blokken, de vlier groeit niet op de heuvel (de overige 7 dus wel), waar 9 
blokken gevormd werden. De overleving van die struiken werd in detail opgenomen in oktober 
1995. Niet alleen de overlevingspercentages zijn daarbij genoteerd, maar ook de mate waarin de 
beplanting geslaagd was, afhankelijk van de structuur en de dichtheid van de ontstane struikrand. 

De resuhaten van de opnames zijn te vinden in 3.3., en zijn zoals verwacht sterk soortafhankelijk 
Dit vormt een duidelijke aanwijzing voor het belang van een juiste soortenkeuze bij de beplanting 
van brakwatershb. In hoofdstuk 4 wordt dit naar de praktijk uitgewerkt. 
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3.2.11. Opbouw van organisch materiaal 

Het gehahe aan organisch materiaal in de bodem werd bepaald aan de hand van de methode van 
W alkley & Black volgens VELGHE ( 1993 ). Deze methode meet in feite het gehalte aan koolstof: 
waarbij ondersteld wordt dat de koolstof de helft van de organische stof inhoudt. Daarbij wordt bij 
1 g grond K2Cr201 toegevoegd, vervolgens geconcentreerd zwavelzuur. Na schudden en rusten 
wordt het geheel met H20 aangelengd en H:J>04 toegevoegd. Het geheel wordt getitreerd met IN 
FeS04. 

Metingen van het C-gehalte in de grond vonden plaats in 1993 en 1995. Daarbij werden in 1993 op 
DI op twee dieptes 6 monsters geanalyseerd, dus in totaal 12; en in 1995 van 3 dieptes telkens 3 
monsters, dus 9 in totaal De heuvel DN werd op 8 plaatsen, telkens op 1 diepte geanalyseerd in 
1993; en op 3 keer (3 dieptes) 16 mengmonsters in 1995. Door de herhaalde en uitgebreide 
monstername was het mogelijk de opbouw van organische stof in de bodem onder invloed van de 
plantengroei na te gaan en belangrijke verhoudingen zoals de C/N verhouding te berekenen. 

3.2.12. Vervuiling door zware metalen 

De gehahen aan Zn., Pb. Cd, Fe, Cu, N~ Cr en Al werden herhaaldelijk opgemeten in blad- en 
bodemstalen. Daartoe werden de stalen bewerkt volgens de exctractieprocedures die beschreven 
werden in 3.2.7. Vervolgens zijn de extracten met het ICP-AES-toestel van het laboratorium van 
de Ondernemingen Jan De Nul n. v. geanalyseerd op de vernoemde metalen en op het element boor. 
Dit laatste is weliswaar geen zwaar metaal, doch een noodzakelijk sporenelement dat een essentiële 
rol speeh in het metabolisme van de planten. Het werd ook mede geanalyseerd vanuit dit oogmerk 
en omdat het technisch aansluit bij de analyses van de zware metalen. 

Concreet zijn de zelfde bodem- en bladstalen geanalyseerd als voor macronutriëntenbepaling (zie 
3.2.7.). 

3.2.13. Slibafvloei en contaminatie 

De opbouw van vooral de heuvel DN stelde de onderzoekers in staat om een beeld te verkrijgen 
van de erosie, de afspoeling van de bodemdeel~es en de verspreiding van zouten en polluenten via 
het afstroom- en percolatiewater. In het drainagestelsel enerzijds en de twee langsliggende open 
beken anderzijds werd het water opgevangen en aldus tegelijk de afstromende dee~es. Zo vormen 
de beken naast de heuvel een getuigenis van alle afvloei in de voorbije 4 jaren. Er vormde zich in 
die beken een eigen ecosysteem met waterplanten en -dieren op het sho dat van de heuvel 

afkomstig is. 

In oktober 1995 werden in beide beken shostalen genomen en geanalyseerd volgens de in 3.2.7. 
beschreven werkwijze voor bodems. Tevens werden een aantal waterplanten op hun eventuele 
contaminatie getest. Dit alles geeft een eerste aanduiding van de mate van de eventuele verspreiding 
van zouten en polluenten naar de omgeving van sbbheuvels toe. 
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3.2.14. ComputerveiWerking en statistische analyse 

Op het terrein werd een Psion Organiser veldcomputer ingezet, model LZ64. Nadat de 
terreingegevens waren ingevoerd genereerde dit toestel de datafiles in Lotus 123-formaat, die 
verder op PC platform statistisch werden bewerkt. Alle andere bewerkingen gebeurden op PC 
platform met volgende software: 
- SPSS 5.1. for Windows, Statgraphics, Graphpad Prism en Instat voor de statistische veiWerking; 
- Geo-Eas en Geo-Idri, ter beschikking gesteld door het Laboratorium voor Bodemkunde, RUG, 
voor de specifieke geostatistiek; 
- Excel4, Excel5 en Quattro pro voor de spreadsheettoepassingen; 
- Gem, Microsoft Draw en Paintbrush voor de grafische illustratie; 
-Word Perfect 5.1. en Word 6.0 voor de tekstveiWerking. 

De volgende statistische procedures zijn gebruikt: 
- verkennende ( explorative) statistiek op zowat alle cijfermateriaal; 
- de Kolmogorov- Smirnovtoets en de testen met Curtosis en Skewness om de normaliteit van de 

verdelingen na te gaan; 
- de Levenetest om de homoscedasticiteit na te trekken; 
- de variantieanalyse, zowel mono- als multifactorieel; 
- de kruistabellen om op significante verbanden te wijzen; 
- de correlatieberekeningen om verbanden functioneel te modelleren; 
-de t-toetsen om de gemiddelden van twee of meer categorieën te vergelijken. 

De statistische procedures werden ondersteund met grafische analyses, waarvan een belangrijk 

gedeehe in dit werk werd opgenomen. 
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3.3. Resultaten en bespreking 

3. 3 .1. Slibpiramide 

3.3.1.1. TEXTUUR 

De analyse van de textuur (Tab. 3.4.), die zoals in 3.2.3 . beschreven werd per platform op 
mengmonsters werd uitgevoerd, geeft een aantal belangrijke aanduidingen voor de interpretatie van 
de andere parameters die verder worden besproken. In de tabel is te zien dat de fout op de analyse 
voor platform TI en merg groot is (totalen slechts resp. 79 en 75% van de te veiWachten 100%). 
Door de aard van de analyse (natte zeving voor het zandgehahe, sedimentatie voor klei en leem) 
mag veiWacht worden dat de zandfractie nauwkeurig bepaald werd en de fout dus optreedt in de 
fracties klei en leem Het onderscheid tussen deze beide is echter niet zo belangrijk voor dit 
onderzoek, zodat toch besluiten te trekken zijn. 

Feitelijk is er uit de tabel één belangrijk verschil te destilleren: het zandgehalte op platform I 
enerzijds en de platformen n en m anderzijds. In principe moet dit zandgehalte op de piramide 
overal geliJK zijn, want er werd geen zand bijgemengd bij de aanleg van de piramide (zie 3.2.1.). 
Wel werden watervoerende zandlagen aangebracht tussen de shblagen. Uit de textuuranalyses bliJKt 
echter dat op het hoogste platform wel een zeer hoog zandgehahe aanwezig is. Dit kan een gevolg 
zijn van onzorgvuldig werken met vrij zware machines op een beperkt oppervlak bij de aanleg van 
de heuvel Er is inderdaad ook op het terrein een hoger zandgehahe vast te stellen. 

De klei- en leemgehalten geven geen duidelijke aanduidingen van verschillen of onregelmatigheden, 
het is niet aangewezen uit deze enkele cijfers besluiten te trekken. 

Worden de waarden van de analyses op de piramide vergeleken met gegevens over shb uit de 
bekkens (COCKAERTS et al , 1993) is toch nog een opvallend verschil aan te duiden: 
zand (>631-lm): 3% 
leem (2- 631-lm): 65% 
klei (<211m): 32% 
De cijfers uit deze vroegere metingen geven in het algemeen een veel hoger klei en leempercentage 
dan de in 1995 gemeten waarden. Er zijn twee verklaringen mogeliJK: ofwel werd bij het 
aanbrengen van de watervoerende zandlagen ook een zekere hoeveelheid zand onder het shb 
gemengd, of\.vel werd uit de laguneringsbekkens niet enkel de zuivere sbbfractie maar ook een 
belangriJKe hoeveelheid zand gebruikt bij de aanleg van DI. Deze laatste mogelijkheid mag worden 
uitgesloten daar het shb grondig vermengd was (verschillende malen gekeerd). Het zand werd 
aangevoerd bij de aanleg van de watervoerende lagen. 
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Tabel3.4. 
Textuurgegevens van drie mengmonsters volgens de pipetmethode van Köhn 

platform fractie procent 
Dil zand 72 

leem 13 
klei 12 
totaal 97 

Dl 11 zand 28 
leem 32 
klei 20 
totaal 79 

Dl 111 zand 31 
leem 15 
klei 28 
totaal 75 

De fracties worden als volgt onderscheiden: zand >50f.UI1; leem 2 - 50 f.Uil; klei <2f.UI1 

3.3.1.2. pH 

In Tab. 3.5. staan de pH-waarden (pHv.a~.er), gemeten in 1992 en 1995, naast elkaar gerangschikt. 
Een vergel~jking kan interessante besluiten opleveren, doch er stellen zich bepaalde moeilijkheden. 

Tabel3.5. 
pH metingen op DI in 1992 en 1995 

Locatie diepte pH 1992 pH 1995 

Dl 30-45 7,01 
Dl 25-40 6,5 
Dl 25-40 6,5 
Dl 50-65 6,5 
Dl 50-6 5 6,5 
Dl 30-45 7,14 
Dl 25-40 6,3 
Dl 25-40 6,5 
Dl 50-65 6,3 
Dl 11 50-65 6,4 
Dl 111 30-45 7,15 

Dl lil 25-40 6,4 
Dl 111 25-40 6,6 
Dl 111 50-65 6,5 
Dl 111 50-65 6,5 

In 1992 werden metingen venicht op twee verschillende dieptes. Deze gaven echter geen 
significant verschillende resultaten, zodat in 1995 voor slechts één diepte gekozen werd, met name 
een monster op 30-45 cm onder het maaiveld. Dit stemt ongeveer overeen, doch niet volkomen, 
met de fractie 25-40 cm De resultaten uit 1992 wijzen er echter op dat een dergelijk klein verschil 

te verwaarlozen is. 
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Toch zijn de metingen uit 1995 significant en consequent hoger dan deze uit 1992. Het is vrijwel 
uitgesloten dat dit te wijten is aan de beplanting. Integendee~ uit de bosbouwkundige literatuur in 
het algemeen volgt dat er veeleer een verzuring zou optreden. Ook de methode bleef onveranderd, 
zoals beschreven in 3.2.4 .. De behandeling van de droge grond geschiedde in 1992 echter met de 
hand, gebruik makend van een mortier, terwijl de grondmonsters in 1995 na droging werden 
vermalen, zoals beschreven bij VELGHE ( 1993 ). Dit kan leiden tot een meetbaar verschil omwille 
van de karakteristieken van de shbgronden. Zowel in de kleüge shbsubstraten, alsook in de 
zandfractie is een hoog gehalte CaCÜ] aanwezig, waardoor de gronden uitstekend gebufferd 
worden. Dit is zeer uitgesproken in het kalkrijke zand, waar schelpdeeltjes een belangrijke bron van 
kalk vormen. 

Het is zeer waarschijnlijk dat door het vermalen van de gronden de fijne kalkdeeltjes veel beter 
werden opgelost in het bodemextract waarin uiteindelijk gemeten wordt. Deze kalkdeekjes kunnen 
verantwoordelijk zijn voor de beduidend hogere pH-metingen, aangezien de bodems bij de 
extracten in 1992 niet zo fijn vermalen waren en de schelpresten dus ook niet even goed in 
oplossing konden gaan. 

Een tweede aspect dat de metingen mogelijks heeft bernvloed is de temporele variatie van de pH, 
zoals die reeds in bossen werd vastgesteld. Inderdaad, de pH is geen constante parameter, doch 
fluctueert in de tijd, ook op dezelfde plaats. Aangezien de metingen in 1992 tijdens het voorjaar 
plaatsvonden en in 1995 tijdens het najaar, is dit tevens een verklaring voor de gevonden 
verschillen. Hoe groot het aandeel van die temporele variatie is, ofhoe groot die temporele variatie 
zou kunnen zijn is uit de literatuur niet bekend Over dit aspect dient in de toekomst nog belangrijk 
onderzoek te gebeuren. 

Het belangrijkste besluit uit de herhaalde metingen op de piramide moet zijn dat er geen significante 
verschillen worden waargenomen tussen de verschillende platforms van een dergelijke slibheuve~ 
ook niet na verschillende groeiseizoenen. Tevens is het duidelijk geworden dat die sbbheuvels op 
korte termijn niet worden bedreigd door verzuring, en voldoende gebufferd zijn. Dit is ondermeer 
te wijten aan een hoog Ca-gehalte zoals zal worden aangetoond in 3.3.1.5 .. 

3.3.1.3. EC 

In 1995 werden 11 profielen opgesteld op de drie platformen, volgens het monsternameschema in 
Fig. 3.13 .. Dit is gebaseerd op het algemeen monsternameschema zoals beschreven in 3.2.1. , doch 
niet alle punten werden bemonsterd. De resukaten zijn in Tab. 3.6. afgedrukt. 

Door de uitloging van de zouten naar de diepte kan een correlatie verwacht worden van de 
conductiviteit met de diepte. In de cijfers van een aantal profielen is dit inderdaad zeer goed 
geillustreerd Bij de regressieanalyse kon met een lineair of kwadratisch verband de hoogste R2

-

waarde slechts berekend worden op 0, 172. Hoewel zeer hoge significanties gevonden werden is 
deze waarde onvoldoende om het zoutgehalte rechtstreeks aan de diepte te kunnen koppelen. 

Met een One-Way ANOVA werd nagegaan of er significante verschillen optreden naargelang het 
platform of de expositie (zijde van de piramide). Bij de berekening van gemiddelden valt immers op 
dat de waarden hoger zijn op platform n dan op I, en het hoogst op platform m: 
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Figuur 3.13. 
Monstername voor de EC bepaling op DI, oktober 1995 

Tabel3.6. 
EC metingen op DI, oktober 1995 

plaats diepte EC plaats diepte EC plaats diepte EC 
(cm) (pS/cm) (cm) (pS/cm) (cm) (pS/cm) 

Dil A 0-15 509 Dl 11 A 0-15 844 Dl 111 A 0-15 2600 
Dil A 15-30 500 Dl 11 A 15-30 1653 Dl 111 A 15-30 1021 
Dil A 30-45 471 Dl 11 A 30-45 2050 Dl 111 A 30-45 1030 
Dil A 45-60 630 Dlll A 45-60 2320 Dl 111 A 45-60 891 
Dl A 60-75 1780 Dlll A 60-75 2290 Dl 111 A 60-75 386 
Dl A 75-90 2060 Dl 11 A 75-90 2630 Dl 111 A 75-90 348 
Dl B 0 -15 372 Dl 11 B 0-15 592 Dl 111 B 0-15 648 

Dl B 15-30 1214 Dlll B 15-30 582 Dl 111 B 15-30 1116 

Dl B 30-45 1431 Dlll B 30-45 618 Dl 111 B 30-45 2290 

Dl B 45-60 2400 Dlll B 45-60 825 Dl 111 B 45-60 2120 

Dl B 60-75 1200 Dl 11 B 60-75 1342 Dl 111 B 60-75 1970 

Dl B 75-90 2760 Dl 11 B 75-90 2900 Dl 111 B 75-90 2230 

Dl c 0-15 292 Dl 111 C 0-15 1596 

Dl c 15-30 369 Dl 111 C 15-30 1267 

Dl c 30-45 936 Dl 111 C 30-45 280 

Dl c 45-60 375 Dl 111 C 45-60 3020 

Dl c 60-75 730 Dl 111 C 60-75 2440 

Dl c 75-90 230 Dl 111 C 75-90 3400 

Dl D 0-15 423 Dl D 0-15 379 Dl 111 D 0-15 870 

Dl D 15-30 553 Dl D 15-30 342 Dl lil D 15-30 1482 

Dl D 30-45 630 Dl D 30-45 1080 Dl lil D 30-45 1806 

Dl D 45-60 322 Dl D 45-60 3730 Dl 111 D 45-60 1930 

Dl D 60-75 194 Dl D 60-75 2050 Dl 111 D 60-75 1890 

Dl D 75-90 272 Dl D 75-90 2250 Dl 111 D 75-90 1990 
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Locatie 

Dil 
DIII 
Dim 

gemiddelde (f.lS/cm) Standaardafwijking 

860 727 
1582 991 
1609 843 

De ANOV A geeft aan dat deze verschillen inderdaad significant ziin : Fratio= 4 4 · Fprobab= 0 016 
~ ' ' ' ' 

(ANOV A= variantie-analyse; Fratio= tussenvariantie gedeeld door de binnenvariantie; Fprobab= de 
overschrijdingskans bij de F-toets) wat eenvoudig kan verklaard worden door de uitspoeling van de 
zouten naar de onderliggende platformen, waardoor het hoogste niveau het snelst en het meeste 
uitspoelt. 
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Figuur 3.14. 

Dil 0111 

I~ Diepte: 25-40 cm !2J Diepte: 50-65,cm 

Gemiddelde EC-waarden per diepte, opname mei 1992 

01111 

Ook in 1992 en 1993 werden enkele EC-metingen verricht. Uit de opnames uit 1992 (Fig. 3.14.) is 
te zien dat het platform DI I reeds in het begin een lagere geleidbaarheid vertoonde dan de twee 
andere, hoewel de waarden nog veel hoger liggen dan de waarden die op latere datum werden 
gemeten. Een verschil tussen platform 11 en m heeft zich nog niet ingesteld. De opnames uit 1993 
zijn in Tab. 3.7. afgebeeld, waaruit opvalt dat ook na één jaar het verband diepte-geleidbaarheid 
niet zeer sterk was. Tussen de platformen is een verschil te merken, doch niet zoals in 1995: het 
platform TI heeft hier de hoogste waarde. De gemiddelden voor de drie opnamejaren (Fig. 3.15.) 
laten duidelijk zien hoe sterk het zoutgehalte daalde in de vier groeiseizoenen. Het is belangrijk te 
weten of en in hoeverre deze tendens zich verder doorzet, om de evolutie van de vegetatie in de 
toekomst te kunnen beoordelen en voorspellen. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat op deze 

proefopstelling nog verschillende jaren metingen plaatsvinden. 
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Tabel3.7. 
EC(~S /cm)_ op de drie platformen, opname november 1993 

diepte Dil 
(cm) 

0-10 392 
10-20 1213 
20-30 2140 
30-40 2520 
40-50 3760 
50-60 2250 
gem1dd 2046 

3500 _ 

3000~.1. ~-----5 2500 -Cl) 2000 
:. 
- 1500 In -..- 1000 
ü 
LLJ 500 

Dl 11 Dl 111 

1180 2040 
2980 3080 
3430 1944 
3220 1207 
3660 2110 
3830 2160 
3050 2090 

0 +----------+--------~ 
1992 1993 1995 

Figuur 3.15. 
evolutie van de conductiviteit per platform op DI 

3.3.1.4. PENETRATIEWEERSTANDSONDERZOEK 

_.......___Dil 

• Dlll 

--+--- D 1111 

De compactie van een bodem wordt, zoals beschreven in 3.2.6., gemeten met een penetrograaf en 
uitgedrukt in N/cni. Op de punten van het monsternameraster (zie 3.2.1.) werden telkens twee 
metingen verricht, waarvan de gemiddelden werden berekend zoals weergegeven in Tab. 3.8. 
Grafisch is voor elk platform de weerstand afgebeeld in Fig. 3.16 .. Zij neemt toe met de diepte 
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Tabel3.8. 
compact:ie piramide DI: penetratieweerstand (N/cnf), opname 04.05. '93 

diepte (cm} 
locatie herhaling 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
Dll1 GEM 175 180 205 275 180 130 100 90 70 80 110 300 360 430 
Dll2 GEM 175 150 125 120 120 120 110 115 165 280 335 310 400 405 
Dll3 GEM 155 150 135 115 110 110 108 105 255 300 385 430 430 430 
D114 GEM 95 105 95 95 100 100 175 145 230 280 300 310 275 275 
Dll5 GEM 90 110 105 100 105 145 145 145 145 140 165 155 153 153 
Dll6 GEM 55 100 105 115 115 113 123 223 228 230 240 295 335 345 
D117 GEM 85 150 180 140 120 123 123 120 118 115 110 105 205 245 
Dll8 GEM 145 170 150 150 140 130 120 115 115 115 150 165 255 310 

GEMIDDELD 122 139 138 139 124 121 125 132 166 193 224 259 302 324 

diepte (cm} 

locatie herhaling 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Dl 1 GEM 120 135 125 123 120 123 140 138 133 133 135 138 150 195 
Dl 2 GEM 75 135 128 125 125 125 120 120 120 125 215 210 230 255 

Dl 3 GEM 135 165 155 140 140 155 155 170 145 145 145 145 150 145 
Dl 4 GEM 70 100 92.5 92.5 103 105 105 105 105 113 118 120 130 165 

Dl 5 GEM 75 105 110 113 113 115 115 115 110 125 120 120 135 140 

Dl 6 GEM 50 100 110 110 110 110 110 110 110 90 92.5 118 145 185 

Dl 7 GEM 115 110 110 125 135 140 138 130 130 150 160 150 138 120 

Dl 8 GEM 90 150 150 150 150 150 160 155 155 160 170 190 165 175 

GEMIDDELD 91 .3 125 123 122 124 128 130 130 126 130 144 149 155 173 

diepte (cm} 

locatie herhaling 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Dl 111 1 GEM 40 77.5 118 125 123 120 120 125 125 135 140 178 230 280 

Dllll2 GEM 110 140 130 130 125 125 120 120 128 173 183 168 168 230 

Dl 111 3 GEM 60 70 72.5 77.5 110 110 125 135 145 150 165 163 165 170 

Dlll14 GEM 70 85 110 110 110 110 110 110 113 115 125 158 215 225 

Dlll15 GEM 113 105 150 90 195 270 315 350 285 215 220 215 230 240 

Dl 111 6 GEM 100 100 105 120 135 148 160 165 170 175 180 190 210 225 

Dl 111 7 GEM 35 110 113 110 108 120 120 110 118 120 118 118 165 210 

Dlll18 GEM 87.5 115 110 115 150 185 185 210 210 210 210 230 245 245 

GEMIDDELD 76.9 100 113 110 132 148 157 166 162 162 168 177 203 228 

Als belangrijkste besluiten uit de tabel en de figuur gelden dat de compactie, 14 maanden na de 
aanleg van DI zeer gering is en blijft. De compactie neemt weliswaar toe met de diepte, doch 
slechts in zeer kleine mate. Er worden geen significante verschillen tussen de onderscheiden 
platformen op de piramide gevonden. Bovendien levert de vergelijking met literatuurgegevens 
interessante aanwijzingen op. MUYS (1993) geeft een tabel op met campactiegegevens uit 5 
verschillende proefvlakken in Vlaamse bossen, met drie verschillende boomsoorten. Tevens geeft 
hij aan dat de eerste "compacte laag", waarmee bedoeld is de laag die een campactie >450N/cnt 
vertoont, zich bevindt op een diepte 11-23 cm Bij deze cijfers dient de bemerking te worden 
gemaakt dat het een onderzoek betreft in het Zoniënwoud, waar de campactie een specifiek 
probleem vormt. Toch kunnen de waarden, op het verschijnsel van de "compacte laag" na, als 
richtinggevend worden beschouwd. Tabel 3.9. geeft een vergelijking van deze cijfers met de 
gegevens uit Tab.3.8 .. 
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Figuur 3.16. 
Conusweerstand (N/cnt) naar diepte op piramide DI 
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Tabel3.9. 
vergelijking gemiddelden uit Tab 3.8. met literatuurgegevens naar MUYS (1993) 

Proefvlaknummer 5 6 7 24 25 DIJ OI 11 OI 111 
Boomsoort esdoorn eik beuk beuk + Ca beuk 

Conusweerstand (N/cm 2 ) 

2.5 cm diepte 79 53 131 60 98 
5 " 134 98 237 118 246 122 91 77 
7 .5 " 166 142 350 186 316 

10 " 192 192 397 255 385 139 125 100 
15 " 213 241 414 319 433 138 123 113 

20 " 234 300 420 388 462 138 122 110 

25 .. 283 329 426 459 493 124 124 132 

Diepte eerste compacte laag 
( > 450 N/cm 2 ) (cm) 33 29 16 21 11 > 70 > 70 > 70 

Urt deze laatste tabel valt sterk op hoe gering de compactie op de aangelegde heuvels is, hoewel de 
aanleg met zware machines geschiedde. In vergelijKing met een steekproef van bosbodems in 
Zoniën kan de compactie zeker onbeduidend worden genoemd. Dit is een groot voordeel voor het 
jonge plantsoen, waarvan de wortels geen merkbare hinder zullen ondervinden. Ook het totaal 
ontbreken van een compacte laag, wat in het algemeen eigen is aan vele bosbodems, laat toe een 
ongestoord wortelstelsel te vormen. 

3.3.1.5. GEHALTE AAN MACRONUTRIENTEN 

Op de sbbpiramide werden zowel substraat- als bladanalyses uitgevoerd. In een eerste luik worden 
de bodems geëvalueerd. De beoordeling van de voedingswaarde van het sbbsubstraat werd 
doorgevoerd op basis van analyses op het shb in het grondsas zelf Voor N en Ca gaven deze goede 
richtwaarden aan, de resultaten van deze analyse zijn als volgt: 
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VARIABLE UNIT VALUE 
N ppm 1450 
Ca % 3.09 
Fe % 2.11 
Na ppm 1512 
pH - 6.5 
EC uS/cm 3500 
c % 2.68 

De verschillende nacronutriënten werden verder niet in detail geanalyseerd. Wel zijn herhaaldelijk 
N-concentraties gemeten op de verschillende platforms van de piramide (Tab. 3.10.). De metingen 
zouden kunnen wijzen op een toename van het N-gehalte in de tijd. Dit is welliswaar vreemd, doch 
niet onmogelijk. Het is bekend dat planten (Leguminosen) stikstof uit de lucht kunnen inbrengen. 
Bovendien is er in Vlaanderen een hoge N-depositie vanuit de lucht, veroorzaakt door de 
luchtvervuiling. Het is mogel~jk dat oxidatieve processen in het shb N hebben vrijgesteld. De 
preciese oorzaak is echter onduidel~jk. 

Tabel3.10. 
N [ppm] op de verschillende platforms van Dl, in mengmonsters bepaald 

OPNAME 1994 
platform N 

[ppml 
DIJ 807 
Dl IJ 1834 
Dl IJl 1728 

OPNAME MEI 1995 
platform N 

[ppm] 

DIJ 1834 
Dl IJ 2338 
Dl 111 2321 

OPNAME OKT 1995 
platform N 

[ppml 
Dl I 2094 
Dl IJ 3025 
DIIJI 2184 

Ten tweede worden de bladconcentraties aan macronutriënten bepaald De analyse van de 
macronutriënten in de bladeren gebeurde uitgebreid in 1992 en 1995 (Tab. 3.12.). Na vergelijking 
met de waarden, opgegeven in VAN DEN BURG (1989) kan gesteld worden dat voor geen enkel 
element een tekort optreed, alle elementen zijn voldoende tot optimaal aanwezig. Deze 
referentiewaarden zijn terug te vinden in tabel 3.11 .. Ook de kationenverhoudingen (K/Ca en KI 
Mg) zijn gunstig .. 

52 



Tabel3.11. 
Referentiewaarden voor macronutriënten in de blader~ per boomsoort 

ACER PSEUDOPLAT ANUS ALNUS GLUTINOSA 
beoordeling: te laag laag voldoende optimaal beoordeling: te laag laag voldoende optimaal 

code: - + ++ code: - + ++ 
eenheid: (%d.s) (%d.s) ( % d.s} (%d.s) eenheid: ( % d.S} (%d.s) (%d.s) ( % d.s) 

N < 1.7 1.7- 2.2 2.2- 2.7 > 2.7 N < 2.2 2.2- 2.5 2.5 -3.0 > 3.0 
p <0.10 0.10-0.15 0.15-0.22 > 0.22 p < 0.10 0.10-0.t5 0.15- 0.20 > 0.20 
K < 0.7 0.7- 1.1 1.1 - 1.5 > 1.5 K < 0.4 0.4-0.75 0.75 - 2.0 > 2.0 

Mg < 0.08 0.08-0.16 0.16- 0.27 > 0.27 Mg < 0.13 0.13 - 0.16 0.16- 0.25 > 0.25 

Elementverhouding lo.v. STIKSTOF (N=100) Elementverhouding t.o.v. STIKSTOF (N=100) 
N p K Mg N p K Mg 

OPTIMAAL 100 7-16 50-100 10 OPTIMAAL too 7-16 50-100 t o 
VOLDOENDE 100 !;-10 2!;-50 !;-10 VOLDOENDE 100 !;-10 2!;-50 !;-10 
ONVOLDOEND 100 <5 <25 <5 ONVOLDOEND 100 <5 <25 <5 

pH indifferente soort !! 
Kationenquotient 

Kationenquotient 

KJCA(%1%) KJMg (%/%} 
normaal 3.5 -1 .0 normaal 1-9 KJCA(%rk) KJMg (%/%} 
laag 1.0-0.5 hoog 7-12 normaal 3.5 -1.0 normaal 1-9 
zeer laag (') < 0.5 zeer hoog('' 12-20 laag 1.0 - 0.5 hoog 7-t2 

zeer laag (') < 0.5 zeer hoog (• • 12·20 
(') K-gebrek (") Mg-gebrek 

(') K-gebrek (••) Mg-gebrek 

SALIX VIM/NALIS POPULUS ALBA 
beoordeling: te laag laag voldoende optimaal beoordeling: te laag laag voldoende Oplifl!aal 

code: - + ++ code: - + ++ 
eenheid: (%d.s) (%d.s) (%d.s) (%d.s} eenheid: ( % d.s) ( % d.s) ( % d.s) (%d.s) 

N < 2.0 2.0-2.2 2.2-3.0 > 3.0 N < 1.4 1.4- 1.8 1.8 - 2.5 > 2.5 
p < 0.10 0.10-0.16 0.16 - 0.21 > 0.21 p < 0.10 0.10 - 0.15 0.15 - 0.18 > 0.18 
K < 0.6 0.6-0.8 0.8-1 .9 > 1.9 K < 0.4 0.4-0.7 0.7 -1.6 > 1.6 

Mg < 0.10 O.t0-0.16 0.16-0.30 > 0.30 Mg < 0.08 0.08-0.14 0.14-0.25 > 0.25 

Elementvethouding t .o.v. STIKSTOF (N=100) Elementverhouding t.o.v. STIKSTOF (N=100) 
N p K Mg N p K Mg 

OPTIMAAL 100 7-16 50-100 10 OPTIMAAL tOO 7-t6 50-tOO 10 
VOLDOENDE 100 !;-10 2!;-50 !;-10 VOLDOENDE 100 !;-10 2!;-50 !;-10 
ONVOLDOEND 100 <5 <25 <5 ONVOLDOEND 100 <5 <25 <5 

pH: verdraagt 3.5 • 4 zeer slecht; heelt als optimum range 4.5 - 6.5 pH: verdragen 3.5- 4.0 niet meer; hebben als optimum 4.5- 6.5 
Het pH traject 6.5 • 8 wordt zeer goed verdragen Hel traject 6.5 • 8.0 wordt goed verdragen. 

Kationenquotient Kationenquotient 

KJCA(%1%) KJMg (%/%) KJCA (%/%) KJMg (".(./%) 
normaal 3.5-1 .0 normaal 1-9 normaal 3.5-1.0 normaar 1-9 
laag 1.0 - 0.5 hoog 7-12 laag 1.0 · 0.5 hoog 7-12 
zeer laag (') < 0.5 zeer hoog(** 12-20 zeer laag (') < 0.5 zeer hoog(** 12-20 

(') K-gebrek (••) Mg-gebrek (•) K-gebrek (") Mg-gebrek 

PRUNUS AVIUM QUERCUS ROBUR 

beoordeling: te laag laag voldoende optimaal beoordeling: te laag laag voldoende optimaal 
code: - + ++ code: - .. ++ 

eenheid: (%d.s) (% d.s} (%d.s) (%d.s} eenhetd: ( % d.s} ( % d.s) (% d.s) ( % d.s) 
N < 1.5 1.5-1 .8 1.8 - 2.6 > 2.6 N < 1.8 1.8.-2.0 2.0-2.8 > 2.8 
p < 0.10 0.10 - 0.13 O.t3 - 0.17 > 0.17 p < O.tO 0.10 - 0.13 0.13-0.17 > 0.17 
K < 0.6 0.6-1 .0 1.0 - 1.7 > 1.7 K < 0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 > 0.8 

Mg < 0.1 2 0.12-0.15 0.15-0.26 > 0.26 Mg_ < 0.13 0.13-0.15 O.t5-0.28 > 0.28 

Elementverhouding t.o.v. STIKSTOF (N=100) Elementverhouding t .o.v. STIKSTOF (N= 100) 
N p K ~ N p K Mg 

OPTIMAAL 100 7-16 50-100 10 OPTIMAAL 100 7-1 6 50-100 10 
VOLDOENDE 100 !;-10 2!;-50 !;-10 VOLDOENDE 100 !;-10 2!;-50 !;-10 
ONVOLDOEND 100 <5 <25 <5 ONVOLDOEND 100 <5 <25 <5 

pH: verdraagt traject 3.0 - 3.5 niet goed; groeit redelijk bij 3.5 • 4.5 pH: verdragen 6.5 - 8 .0 niet goed en kunnen Ijzer en mangaangebrek vertonen. 
Optimum Is 4,5 • 6,5. Range 6.5tot 8.5 wordt verdragen zonder Ijzer of mangaan Oe soort kan zich echter wel handhaven. 

KationenquotieRt Kationenquotient 

KJCA (%/%) KJMg (%/%} KJCA (%/%) KJMg (%/%) 
normaal 3.5. 1.0 normaal 1-9 normaal 3.5-1 .0 normaai 1-9 
laag 1.0 - 0.5 hoog 7-12 laag 1.0-0.5 hoog 7-12 
zeerlaag (') < 0.5 zeer hoog ('• 12-20 zeer laag (') < 0.5 zeer hoog (•• 12-20 

(') K-gebrek (") Mg-gebrek (') K-gebrek (• •) Mg-gebrek 
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In Tab. 3.12. worden de analyseresuhaten per soort gegroepeerd en vervolgens in Tab. 3.13. 
besproken, aan de hand van de referentiewaarden. Uit een MANOVA (=multifactoriële 
ANOVA) is gebleken dat de factor platform geen significant effect heeft op de 
bladconcentratie van de onderzochte elementen. Tevens is gebleken dat de variatie binnen 
dezelfde boomsoort op DI vrij gering is. Daarom werd de evaluatie doorgevoerd op de 
gemiddelde bladgehalten per soort. 

Het N-gehalte in het blad werd enkel in 1995 bepaald. Het bladgehalte aanNis significant 
(**) verschillend per soort. Zo is het gehalte op hetzelfde platform optimaal voor Abee~ en 
Els, voldoende voor Es, laag voor Esdoorn en onvoldoende (te laag) voor Eik en de 
populieren Beaupré en Unal. 
De goede groei van Els en Abeel kan in zekere mate met een optimale N-voorziening 
gerelateerd worden. 

Het fosfor gehalte in het blad verschilt niet significant per jaar. Ook het effect van de soort is 
niet significant voor fosfor. Wel wordt significant(***) meerPin het blad aangetroffen in 
1995, wat vermoedelijk wijst op een verhoogde beschikbaarheid van dit element in de 
bodemoplossing. 

Het kalium bladgehalte verschilt significant (***) per soort. Trend is een afuame van het 
gehalte. Kalium is weliswaar in 1995 nog voldoende in het bladweefsel aanwezig voor de 
meeste soorten, de populierenklonen Ghoy en Unal uitgezonderd. 

Het magnesium gehalte was overwegend in optimale eonentraties aanwezig in 1992. Deze 
concentratie is echter licht afgenomen in 1995, wat het meest cruciaal is voor Zomereik. 
Uit de cijfers blijkt echter dat het Ca-gehalte daarentegen eerder toeneemt. 

Wanneer de bladevaluatie na 3 jaar groei per soort wordt beoordeeld, blijkt de concentratie 
aan macronutriënten in het blad te wijzen op: 
- een voldoende tot optimale voorziening voor de soorten Zwarte els en Abee~ Es en Katwilg; 
-een behoorlijke voorziening voor Esdoorn en de populieren Beaupré en Ghoy, waarbij N en 
K in lage concentraties voorkomen 
- een eerder lage voorziening voor eik en de kloon Unal (elementen N, K en Mg). 

Tabel3.12. 
Gehahe aan macronutriënten in de bladeren in augustus 1992 en 199 5 

PERSOORT Groeijaar 1992 Groeijaar 1995 
CODE PLATFORM SOORT p K Ca Mg Na N p K Ca Mg Na 

(ppml ( ccml ( ppm ) Cccml (ppm) (ppm) (ppmj_ (ppm) (ppm) ( ppm) ( ppm) 

Dl-29 111 ABEEL 2244 10014 12215 5381 553 33510 5912 11n6 13334 2479 570 

Dl-33 111 EIK 1692 9375 6850 2796 145 15631 2838 6104 7051 1419 614 

Dl-31 111 ELS 1561 8973 9136 3663 361 33434 5522 10702 13094 26n 707 

Dl-28 111 ES 1496 16859 11171 3119 1015 25392 11129 12715 22049 4508 358 

Dl-32 111 ESDOORN 1591 11298 13465 3213 1775 20300 17729 13611 18702 3888 183 

Dl - 15 I KATWILG 3126 9853 23381 9030 54 1 24466 5352 15352 13311 2708 1099 

Dl-30' 111 POP BEAUPRE 1982 16239 11n9 3796 1233 18528 65n 12165 14175 2923 1322 

Dl -10 I POP BOELARE 3792 23449 10033 3732 2523 rJa rJa rJa rJa rJa rJa 

Dl-21 11 POP GHOY 1871 8287 12316 4594 6928 29027 6134 11872 13788 2832 656 

Dl-26 111 POP UNAL 2467 14649 14009 5278 1090 15957 4018 8945 9941 2040 1056 
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Tabel3.13. 
Evaluatie van de bladconcentraties aan macronutriënten 

!Evaluatie Groeijaar 1992 Groeijaar 1995 
CODE PLATFORM SOORT p K Ca Mg N p K Ca Mg 

(ppm) ( ppm) ( ppm) ( ppm) (ppm) ( ppm) ( ppm) ( ppm) ( ppm) 

[) -29 111 ABEEL ++ + (1) ++ ++ ++ + (1) + 
[) - 33 111 BK + ++ (1) + - ++ + (1) -
[)- 31 111 ELS + + (1) ++ ++ ++ + (1) ++ 
[) -28 111 ES - ++ (1) ++ + ++ + (1) ++ 
[) -32 111 ESDOORN + + (1) + - ++ + (1) ++ 
[) - 15 I KATVIIILG ++ + (1) ++ + ++ + (1) + 
[)- 30' 111 POPBEAUPRE + ++ (1) ++ - ++ + (1) ++ 
[) -10 I POPBOElARE ++ ++ (1) ++ nla nla nla (1) n/a 
[) -21 11 POPGHOY + - (1) ++ ++ ++ - (1) ++ 

[) -26 111 POPUNAL ++ + (1) ++ ++ - (1) + 

LEGEND EVALUATIEBLADGEHALTE 

- te laag . laag 
+ voldoende 
++ optimaal 
(1) Een evaluatie inzake Ca is niet opgegeven omdat Ca-gebrek in de praktijk zeer zelden optreedt. 

(nla) a niet aanwezig 

3.3.1.6. OVERLEVING EN GROEI 

De cijfers van de volinventarissen van januari 1993 (dus groeiseizoen 1992) en oktober 1995 
(groeiseizoen 1995) worden in twee delen behandeld: de populierenklonen en de andere soorten. 
Van de populierenklonen werd immers de diameter genoteerd en die is dus enkel bekend na de 
vegetatieperiodes '93 en '95. Bij de andere soorten is de hoogte en ook de hoogte van het vorige 
jaar opgetekend (tot aan de laatste knoop). Zo zijn de hoogtes bekend van 1991 (vóór de planting), 
1992, 1994 en 1995. 

Eerst worden die soorten behandeld waarvan hoogtes werden gemeten (alle soorten, behalve de 
populierenklonen). De boxplot per soort in Fig. 3.17. geeft een goed beeld van de groei-evolutie 
van elke soort afzonderlijk. Fig. 3 .18. toont dan weer aan dat, over de soorten heen, een invloed 
van de expositie te zien is. De bomen met expositie ZW bereiken de grootste a:finetingen, maar 

kennen ook de grootste spreiding. 
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AFKORTINGEN BOOMSOORTEN 
Acps Acer pseudoplatanus Ge~M>ne esdoorn 
Aglu Alnus glutinosa Zwarte els 
Frex Fraxinus excelsior Ge~M>ne es 
Pal ba Popu/us a/ba Abeel 
Qrob Quercus robur Zomereik 
Qrub Quercus rubra Amerikaanse eik 
Srep Salix repens Kruipwig 
Svimi Sa/ix vimina/is Katwig 

Figuur 3.17. 
Boxplot(x) van de hoogte per soort en groeiseizoen 

(x) De boxplots werden, zoals de andere grafieken, uit SPSS gekopieerd. De box geeft het bereik 
tussen de 25ste en het 75ste kwartiel weer, de dikke lijn de mediaan. Extreme values worden met* 
aangeduid, outliersmet 0 , de langslijn duidt de hoogste resp. laagste waarde aan die geen outlier is 
(naar Ottoy, 1994). 
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Figuur 3.18. 
boxplot van de hoogte per groeiseizo~ volgens expositie 

In die beide grafieken is enkel rekening gehouden met de overlevende bomen. Dit kan een 
vertekend beeld geven van de toestand van een bepaalde soort. Daarom moeten ook de 
overlevingsaantallen beschouwd word~ die afgebeeld zijn in Fig. 3.19. voor elk blok afzonderlijk 
(procenten) en in Tab. 3.14. per soort (absolute cijfers). Het komt voor dat planten waarvan de 
bovengrondse delen waren afgestmv~ opnieuw schieten vanuit het wortelstelsel Het betreft hier 
dus geen fout in het cijfermateriaal wanneer bij een latere opname plots meer planten geteld 
worden. 

Tabel3.14. 
Aantal overlevende planten per soort op de piramide DI 

Acer pseudoplatanus 
Alnus glutinosa 
Fraxinus excelsior 
Populus alba 
Populus 'UNAL' 
Populus 'BEAUPRE' 
Populus 'BOELARE' 
Populus 'GHOY ' 
Populus diverse 
Prunus avium 
Quercus robur 
Quercus rubra 
Salix alba 
Salix repens 
Salix viminalis 

T TAAL 

146 
40 
75 
35 
38 

111 

57 

1 
0 

26 
16 

1 
0 
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Figuur 3.19. 
Overlevingspercentages per blok 
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Utt de figuren blijkt dat de planten op platform m en IT massaal zijn afgestmven (Fig. 3.19. ), reeds 
in het eerste seizoen na de planting: de blokken met de nummers groter dan 28 (dat zijn deze op 
platform I) hebben vaker een hoger overlevingspercntage. Toch ligt op het bovenste platform (I) 
de sterfte voor vele soorten ook erg hoog. Enkel de populierenklonen UNAL en BEAUPRE, de 
Gewone es, de Gewone Esdoo~ de Zwarte els en in mindere mate ook de Abeel hebben er goed 
stand gehouden. Van deze laatste moet het sterftecijfer wel genuanceerd worden: de soort groeit zo 
snel dat de sterfte reeds gecompenseerd werd door het iets breder uitgroeien van de overgebleven 
bomen. In Tab. 3.14. blijkt vooral de es zich sterk gehandhaafd te hebben, ondanks de hoge 
verliezen gevolgd door els, esdoo~ de klonen 'UNAL' en 'BEAUPRE', en de Abeel Op terrein is 
echter gebleken dat de gezondheid van precies de essen sterk te wensen overliet. Vele exemplaren 
schoten namelijk elk jaar opnieuw op vanuit een zij scheut, nadat de topscheut van het vorige jaar 
was afgestorven. Op die wijze moet de zeer geringe en wisselvallige hoogtegroei verklaard worden 
van de essen (Fig. 3.17. ). 

Uit de MANOV A tabel voor de factoren soort, expositie en platform blijkt dat enkel de factor 
soort uiterst significante verschillen oplevert en de andere twee factoren domineert (F-waarde tot 
61.8; steeds Fprob= 0.000). Om te ontdekken waar de verschillen tussen de soorten zich 
manifesteren werden one-way ANOV A tabellen berekend, gevolgd door Duncan toetsen. De 
resultaten zijn te vinden in Tab. 3.15. 

De els heeft een ander groeiritme dan de andere soorten, maar groeit goed. Ook de Katwilg groeit 
goed, maar het uiterst hoge Sterftecijfer (op dit ogenblik zijn nog 6 van de 3 8 stuks in leven) maakt 
hem ongeschikt. De Amerikaanse eik, die vaak merkbaar sneller groeit dan de inheemse Zomereik, 
doet dit niet op de shbgronden. Na vier groeiseizoenen nemen de eiken en de essen ongeveer 
hetzelfde, ongewoon trage groeiritme aan (zie ook boxplot Fig. 3.17.). De Abeel daarentegen 
groeit zeer goed. Waar in het begin geen onderscheid met de andere soorten kon gemaakt worden, 

groeit hij nu significant sneller. 
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Ook met one-way ANOVA's werd het belang van expositie en platform nog eens afzonderlijk 
nagetrokken. Voor de expositie zijn de cijfers als volgt: 

Fratio Fprobab 
1991 8.3364 0.0003 *** 
1992 5.0869 0.0067 ** 
1994 13.1571 0.000 *** 
1995 21.8748 0.000 *** 

Zoals uit de boxplot reeds blijkt, is de expositie dus inderdaad een belangrijke factor. Vreemd is wel 
dat de cijfers voor 1991 (dus eigenlijk voor de planting) óók significant verschillend zijn. Daarom 
moet deze analyse zeer wantrouwig behandeld worden. 

Tabel3.15. 
De resuhaten van de one-way ANOV A voor de factor "soort". Homogene groepen zijn onderlijnd. 
Onder de afkortingen van de boomsoorten staan telkens de respectievelijke gemiddelde hoogtes 
aangegeven. 

JAAR SOORTEN F ratio F prob. 

1991 aE Els Ed zE Es kW Ab 48 .14 .0000 
73 .3 98.3 101.4 112.4 122.2 157.2 159.2 

1992 zE Ed aE Els Es kW Ab 40 .87 .0000 
77 .8 104.6 112.5 125.3 125.3 157.2 169.6 

1994 aE zE Es Ed kW Els Ab 51 .62 .0000 

76 .5 93.9 103.1 130.2 161.0 176.8 217 .9 

1995 aE zE Es Ed kW Els Ab 74.26 .0000 

79.8 131.5 143.3 211 .2 217.3 232.5 307 .0 

Ab Abeel Populus a/ba 

aE Amer. eik Quercus rubra 

zE Zomereik Quercus robur 

Ed esdoorn Acer pseudoplatanus 

Els els Alnus glutinosa 

Es es Fraxinus exelsior 

~w Katwil a Salix viminalis 
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Tabel3.16. 
Gemiddelde en standaard-afwijking van de diametermetingen (in mm) naar kloon en blok 
gerangschikt 

DIAMETERS 1992 
Value Label 

For Entire Population 

beau 
DI19 
DI30 
DI7 

boel 
DI6 

DIS 

Ghoy 
DI21 

DI9 

unal 
DI20 
DI26 

varia 
DilO 

Value Label 

For Entire Population 
beau 
DI19 
DI30 

boel 
DI6 

ghoy 
DI21 
DI26 

Unal 
DI26 

Mean 

32,8 
40,9 
38,5 
41,4 
41,3 

33,0 
26,7 

34,2 

25,9 
25,1 

27,5 

25,8 
29,3 
25,4 

33,8 
33,8 

Mean 

44,6 
52,5 
36,3 
55,1 

45,0 
45,0 

36,4 
32,7 
49,5 

40,2 
40,2 

Std Dev 

7,88 

2,82 
3,22 
2,77 
2,04 

3,67 

2,22 

2,44 
2 , 28 

2 , 17 

3,99 
6,50 
3,53 

Std Dev 

13' 97 
14,54 
22,85 
11,73 

11,52 

10,16 
2,12 

10,85 
10,85 

Cases 

85 
36 

6 
21 

9 

6 

1 
5 

16 

11 

5 

26 
3 

23 

1 
1 

Cases 

55 
22 

3 

19 

1 

1 

9 

7 

2 

23 
23 

Voor de factor platform werden volgende resuhaten bekomen: 

Fratio Fprobab 

1991 4.6734 0.0100 * 
1992 0.7736 0.4623 

1994 3.8839 0.0217 * 
1995 4.5251 0.0116 * 

60 



Ook hier vah onmiddellijk op dat de resuhaten reeds voor 1991 significant verschillen, dus dat het 
plantgoed op het ene platform hoger was dan op de andere. De Duncan-toets leert dat het platform 
m (onderaan) steeds significant verschillend is van het platform I (bovenaan). Het belangrijkste 
verschil tussen de platformen ligt echter niet in de hoogtegroe~ maar in de sterftecijfers, zoals hoger 
aangegeven. 

In een tweede, kortere, luik worden de populierenklonen vergeleken. De gemiddelde diameters en 
standaardafwijkingen worden in Tabel 3.16. voor elke soort en voor elk blok afgedrukt. De 
resuhaten lopen volkomen parallel met de bekende gegevens uit de literatuur omtrent de 
groeisnelheid van de klonen op gewone gronden. Dat is belangrijk, want het wijst er op zijn minst 
op, dat dezelfde klonen op brakwaterslib best groeien als op andere, meer aangepaste gronden. 
Beaupre en Boelare groeien ongeveer even goed, daarna Unal, en tenslotte Ghoy. Maar let wel: de 
groeiresultaten schijnen welliswaar goed, doch van de kloon ' 'Boelare" was in 1995 slechts één 
exemplaar meer in leven. Het groeicijfer heeft dus betrekking op deze ene boom Op de gegevens 
werd een one-way ANOVA toegepast. 

1992 
Fratio 
104.9451 

Fprobab 
0.000 *** 

vormden homogene groepen: Beaupre I Boelare, varia I Vnal, Ghoy 
1995 5.1362 0.003 ** 

vormden homogene groepen: Beaupre, Boelare I Unal, Ghoy 

De ' 'varia" waren een mengeling van verschillende klonen, waarvan slechts één exemplaar, van de 
kloon Boelare, overleefde. Uit de ANOV A kan onthouden worden dat enerzijds Beaupre en 
Boelare en anderzijds Unal en Ghoy ongeveer dezelfde groeikarakteristieken vertonen. Een analyse 
naar platformen of expositie was niet zinvol, omdat de cijfers gedomineerd worden door de twee 
klonen (Beaupre en Unal) die op het bovenste platform veel talrijker voorkomen en, zoals alle 
andere boomsoorten, daar ook beter hebben overleefd. 

3.3.1.7. FYI'OSANTI'AIRE TOESTAND 

Uit de verslagen van de terreinbezoeken in 1992, dus in het eerste groeiseizoen, kunnen volgende 
lessen getrokken worden: 

Reeds kort na de planting was een duidelijke necrose te merken aan de rand van 
populierenbladeren, vooral van '1Jnal". Reeds in het eerste groeiseizoen werden groeiremmingen 

vastgesteld. 

De eiken hadden zwaar onder verdroging door zoutstress te leiden in het eerste groeiseizoen. Later 
ging dit elkjaar iets beter, doch bij de eik is zeer veel sterfte vastgesteld. Op blok 18 (zie plan) was 

niks uitgelopen. 

Abeel behaalde in het eerste groeiseizoen slechts matige resuhaten, vanafhet tweede jaar bleek dit 

één van de best aangepaste soorten. 
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De Kers is vrijwel volledig afgestmven. op DI. De aanplant in niet-bijgemengd sho was geen 
succes. 

De Amerikaanse Eik liep goed uit, maar verdroogde kort na het uitlopen. In de daaropvolgende 
jaren zijn de Amerikaanse Eiken op één na afgestmven. 

De populieren Ghoy, Boelare en Beaupré groeiden matig goed. Er was overal takverdroging 
merkbaar, maar deze leidde niet tot afsteiVen. De erop volgende jaren zijn echter enorm veel 
populieren afgebroken door de sterke winden. Vele blokken (6-11, 19, 20, 21, 22) zijn vrijwel 
volledig afgestoiVen door een combinatie van de zoutschade en de windbreuk Populier kan 
daarom enkel met de nodige restricties gebruikt worden. Wellicht zou het gebruik van éénjarige, in 
plaats van de gebruikelijke tweejarige, poten een oplossing kunnen bieden. 

De wügen groeiden allen zeer slecht. Vele exemplaren liepen niet uit, andere we~ doch stielVen 
onmiddellijk af Bijna geen wilgen hebben het eerste groeijaar overleefd. 

De es vertoonde de eerste twee jaar vrij veel necrose en overleefde deze periode niet echt goed, er 
trad bovendien aanzienliJKe groeivertraging op. Heel veel topscheuten van de es stelVenjaarlijks af 
Aldus zijn er veel essen (zie ook de opmerkingen bij de volinventaris) met drie- en vierdubbele 
toppen. Voor houtproductie is dit in elk geval sterk limiterend. 

De andere geteste soorten (ondermeer els en esdoorn) vertoonden weliswaar enige necrosen, 
uitval of groeistagnatie in het eerste groeiseizoen, doch ze herstelden zich allemaal goed en 
vertoonden geen belangrgK:e fYtosanitaire problemen. 

3.3.1.8. PROEVEN MET STRUIKAANPLANTINGEN 

In Tab. 3.17. staan de resuhaten van de overlevingsproeven na 4 groetseiZOenen (opname 
november 1995). In Fig. 3.20. zijn de overlevingsaantallen grafisch weergegeven. De letters in de 
eerste kolom verwijzen naar het blok waarin de betreffende soort werd aangeplant (zie flap 
achteraan voor de situering van de blokken op de piramide). Enkel in blok G bleek het niet meer 
mogelijk om een juiste telling uit te voeren van het aantal individuele struiken omdat de stammetjes 
en takken derwijze door elkaar waren gegroeid dat zij niet meer individueel teonderscheiden waren, 
zodat een schatting werd gemaakt van het percentage overlevende planten aan de hand van de 
bedekkingsgraad en het patroon van de begroening. Tevens werd genoteerd hoe grondig de 
hellingen door de struiken bedekt, en dus beschermd, worden. Dat laatste kan sterk verschillend 
zijn met het aantal overlevende planten: afhankelijk van de soort zal het ene perceel met veel minder 
planten doeltreffend toegedekt zijn dan het andere. 
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Tabe13.17. 
Overlevingsaantallen van de struiken op DI, per blok 

SOORT GEPLAN OVERLEVE % OVERL 

A U GUSTRUM VULGARIS 105 n 73,33 
B PRUNUS SPINOSA 105 22 20,95 
c CRATAEGUS MONOGYNA 105 13 12,38 
D HIPPOPHAE RHAMNOIDE 145 14 9,66 
E ELEAGNUS ANGUSTIFOU 145 52 35,86 BEGROENING VOLLEDIG PLANTING GESL 
F SAUX REPENS 145 18 12,41 
G LYCIUM HALIMIFOLIUM 105 74 70,00 NIET TE TELLEN WSCHL 70% GESLAAGD 
H SAMBUCUS NIGRA 105 50 47,62 GESLAAGD 
I HIPPOPHAE RHAMNOIDE 105 6 5,71 
J LIGUSTRUM VULGARIS 70 40 57,14 
K PRUNUS SPINOSA 70 18 25,71 
L CRATAEGUS MONOGYNA 70 6 8,57 
M HIPPOPHAE RHAMNOIDE 160 25 15,63 
N ELEAGNUS ANGUSTI FOLI 160 28 17,50 GESLAAGD 
0 SALIX REPENS 160 16 10,00 
p LYCIUM HALIMIFOLIUM 100 22 22,00 ZEER POVER 
Q SAMBUCUS NIGRA 100 7 7,00 ZEER POVER 
R Hl PPOPHAE RHAMNOIDE 100 33 33,00 GESLAAGD 
s ELEAGNUS ANGUSTIFOLI 160 25 15,63 GESLAAGD 
T SALIX REPENS 160 7 4,38 
u LYCIUM HAUMIFOLIUM 160 43 26,88 POVER 
V HIPPOPHAE RHAMNOIDE 60 5 8,33 ZEER POVER 
w ELEAGNUS ANGUSTIFOLI 60 29 48,33 GESLAAGD 
x SALIX REPENS 60 23 38,33 AANVAARDBAAR 
y LYCIUM HALIMIFOLIUM 60 26 43,33 
z SAMBUCUS NIGRA 60 26 43,33 
AA HIPPOPHAE RHAMNOIDE 60 37 61,67 GESLAAGD 
BB CRATAEGUS MONOGYNA 60 14 23 ,33 
cc PRUNUS SPINOSA 60 20 33,33 
DD U GUSTRUM VULGARIS 60 24 40,00 AANVAARDBAAR 
EE LYCIUM HAUMIFOLIUM 60 28 46,67 POVER 
FF CRATAEGUS MONOGYNA 60 22 36,67 
GG PRUNUS SPINOSA 60 15 25 ,00 

• OVERLEVEND 

GEPLANT 

Figuur 3.20. 
Overlevingsaantallen van de struiken op DI 
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De ovedevingspercentages per soort worden afgebeeld in Fig. 3.21.. In combinatie met de Tab. 
3.17. kunnen de belangrijKste besluiten als volgt geformuleerd worden: 

Q) 
C) 
ca 
ë 
Q) 

Overleving struiken 

gemiddelde pyramide Dl 
~ 
Q) 
c. 
en 
C) 
c: .5 

19~0~r_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_-_-__ -_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_-__ -_-_-_~_ 

Q) 
~ 
Q) 

~ 

80 
70 
60 
50 
40 
30 
18~ .... 

soort 

Figuur 3.21. 
Gemiddeld overlevingspercentage per soort op DI 

Niet elke struiksoort is even goed geschikt om in het concept van brakwatershbheuvels gebruikt te 
worden. De volgende soorten zijn in het algemeen als meer geschikte soorten te beschouwen: 
- Ligustrum vulgare 
- Elaegnus angustifolia (alle blokken geslaagd tot volledig geslaagd) 
Zijn in het algemeen geslaagd, doch kennen ook mislukkingen: 
- Sambucus nigra 
- Lycium halimifolium 
Moeten worden afgeraden op basis van een hoog sterftecijfer en een matig begroeningsresuhaat: 

- Hippophae rhamnoides 
- Salix repens 
- Crataegus monogyna 
De soort Prunus spinosa geeft geen sterke beplantingsresuhat~ maar is wel zeer gelijkmatig in 
overlevingspercentages. De soort heeft klaarblijkelijk geen grote hinder van lokale verschillen, maar 
is niettemin onvoldoende om de vorming van een echte struiklaag te verzekeren. 
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3.3.1.9. OPBOUWVAN ORGANISCH MATERIAAL 

De waarden van de analyses op 9 mengmonsters, zoals beschreven in 3.2.11. zijn afgebeeld in Fig. 
3.22 .. Hoewel ze volgens DOFFEMONT en LUST (1995b) binnen het bereik van normale 
gronden liggen, zijn de waarden toch gemiddeld iets hoger dan deze van de door MUYS (1993) 
onderzochte proefVlakken in de bossen van het Vlaamse Gewest. Ze zijn hoger dan de opgemeten 
waarden in het sho van het grondsas. 

Met een ANOV A tabel werden de 3 platforms en de 3 diepten met elkaar vergeleken. Voor de 
platformen werd een significant verschil gevonden (Fratio= 6,5742; Fprob= 0,0308) tussen de 
platformen 1 + 3 en 1 + 2. Deze indeling kan niet worden verklaard uit de ecologie van de heuvel en is 
daarom waarschijnliJK te wijten aan de variatie tussen de grondmonsters, bijvoorbeeld in 
zandgehahe (textuwparameters ). 

... 
c:: 
E 

diepte (cm) 

111111110-15 

l'm30-45 i 
ë.. ~--~----~----~--~----~--~~--~--~~~~00 

1 

Organisch Materiaal (%) 

Figuur 3.22. 
Gehahe aan organisch materiaal op DI 

Er kan wel verondersteld worden dat de aanwezigheid van het ecosysteem zou leiden tot een 
verhoogd C-gehahe ("opbouw van organisch materiaal") in de bovenste bodemlagen. In de 
analyses is daarvan na 4 jaar nog niets teug te vinden, de ANOV A tabel berekent geen significante 
verschillen tussen de drie dieptes (Fratio= 0,0355; Fprobab= 0,9653) 

3.3.1.10. VERVUll.JNG DOOR ZW ARE METALEN 

Wat betreft het substraat, de slibbodem, werden op DI geen bijkomende meetcampagnes opgezet, 
zodat de enige beschikbare gegevens betrekking hebben op het sho in de bekkens, dus voordat het 
als bouwmateriaal voor de piramide werd gebruikt. Deze analyseresuhaten staan in Tab. 3.18., 
waaibij aangegeven wordt hoe deze waarden moeten worden gefuterpreteerd. 
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Tabel3.18. 
Concentraties aan zware metalen in het shb te Beveren. De evaluatie is als volgt: D= deficitair, L= 
laag, *=normaal, H= hoog, A= aangerijkt, zeer hoog, T= toxisch 

Element minimum gemiddeld maximum beoordeling 
(oom I lnnml (ppm) 

Cd 7 13 33 A 
Hg 0,3 0,7 3,2 H 
Pb 34 62 215 + 

Zn 182 201 988 H 
Cr 83 62 207 + 

Ni 35 29 76 + 

Cu 24 37 134 + 

Co 24 30 5 34 H 

Referenties voor evaluatiegrenzen: LEVINSON (1974) and MLOWAY (1990a), SWAINE (1955), LINDSAY 
(1979), KABATA-PENDIAS andPENDIAS (1984), DE VOS (1994), VLAREM TI (1992) en MOFFAT (1989) uit 
DE VOS (1995b) 

Urt de evaluatie blijkt dat de globale vervuiling relatief gering is, vooral gezien de intensieve 
industriële activiteit die langs de Schelde werd ontwikkeld. Enkel voor Cd, Hg, Zn en Co worden 
verhoogde waarden vastgesteld Voor Cd liggen deze zeer hoog, bijna als toxisch te beschouwen. 
Toch werd bij de fYtosanitaire controle geen schade aan de planten gevonden, wat doet vermoeden 
dat de verhoogde concentraties geen negatieve invloed op de vegetatie uitoefenen. 

Om een beter beeld te krijgen van de reactie van de planten op deze sporenelementen werden in 
verschillende jaren bladstalen genomen en geanalyseerd. Onder dit hoofdstuk "zware metalen" 
wordt ook het element Boor opgenomen dat welliswaar geen zwaar metaal is, doch als 
noodzakelijk sporenelement van groot belang voor een goede plantengroei en niet onder de hoger 
geanalyseerde macronutriënten kan gerekend worden. De resultaten van deze analyses voor het 
groeiseizoen 1992 zijn in Tab. 3.19. afgedrukt, voor 1995 in Tab. 3.20 .. Om de interpretatie van 
beiden te vereenvoudigen is een derde tabel (Tab. 3.21.) opgenomen waarin, per element en blok, is 
aangegeven hoe de bladgehahen evolueerden en hoe de gemeten concentraties moeten 
gemterpreteerd worden. 

In Tab. 3.21. vah op dat vooral de Katwilg en de populierensoorten hoge tot aangerijkte 
concentraties tellen. Dit is een bekend gegeven: de pionierboomsoorten nemen meer op. 
Betreffende het verschil tussen de concentratie in 1992 en in 1995 moet enige voorzichtigheid in 
acht genomen worden. Het is voorbarig deze verschillen als lange termijn evolutie te willen 
beschouwen, enkel op korte termijn werden veranderingen vastgesteld. Of dit echt een trend betreft 
moet duidelijk worden door het onderzoeksprogramma in de toekomst verder te zetten en de 
metingen te herhalen. Het vah op dat de verschillen vooral elementgebonden zijn, en niet zozeer 
soortgebonden. De elementen Zn, Cu, B, Mn en in mindere mate ook Cd en Fe vertonen vooral 
een toename van de bladconcentratie. De concentratie aan Al is afuemend. 

Voor het shb op de piramide mag de eindconclusie zijn dat welliswaar een beperkt aantal 
aanrijkingen werden ontdekt, doch dit tot op heden geen wezenlijke invloed heeft op het bos, waar 
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slechts een beperkt aantal soorten verhoogde opname van polluenten vertonen. Deze verhoogde 
opname heeft geen invloed gehad op de fytosanitaire toestand van de bomen (zie aldaar). 

Tabel3.19. 
Bladgehalten zware metalen, analyse 1992 

CODE SOORT Zn Cd B Mn Fe Al Cu 
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

Dl-02 ELS 10 0,6 65,1 18,4 261 74 2,12 
01-04 ABEEL 115 1,8 49,1 28,8 488 130 0,60 
0 1-06 UNAL 178 3,8 71 ,0 83,9 49 21 3,64 
0 1-07 BEAUPRE 185 7,5 57,2 150,0 79 28 4,20 
01-08 BOELARE 60 1,9 38,3 197,0 56 16 4,92 
0 1-09 GHOY 97 4,4 51 ,4 149,7 78 21 1,10 
01 - 10 BOELARE 107 2,8 46,7 290,0 82 31 5,27 
Dl -15 KAT\IVILG 239 7,7 135,5 73,0 215 78 3,79 
01-19 BEAUPRE 148 4,5 52,5 107,3 148 42 3,88 
01-20 UNAL 185 3,2 64,4 217,4 118 37 2,15 
Dl-21 GHOY 172 6,3 95,7 208,6 179 48 2,28 
Dl-23 ABEEL 83 1,2 42,7 19,4 308 80 1,26 
01-26 UNAL 158 6,3 54,0 99,7 151 38 0,66 
01-27 EIK < 10 1,2 83,2 307,7 106 53 2,88 
01-28 ES < 10 1,2 22,7 <5.0 281 89 6,16 
01-29 ABEEL 106 2,2 47,5 18,7 434 112 1,40 
01-30 BEAUPRE 257 6,6 52,0 145,2 204 57 2,87 
01-30' BEAU/\IIIORTEL 66 6,0 54,6 16,2 58 26 1,66 
01-31 ELS 22 <0.5 83,5 26,5 308 80 3,62 
01-32 ESDOORN < 10 <0.5 105,1 50,1 152 67 1,03 
Ol-32b EIK < 10 <0.5 60,6 136,4 86 36 2,91 

Tabel3.20. 
Concentratie aan zware metalen (ppm) in de bladeren, opname 1995. De elementen Pb, Ni en Cr, 
met* aangeduid, werden niet opgenomen in 1993. 

I"LUII. ;:,vvK! I <.n ~·e Mil }U >'P ' <.:a " L'\1 l'l1 <.:r 

IDI U.! t;L:; 9'i, Ub " ""' · ~ 6,24 l2 ~'u~ " .~~ 0,00 93 , 39 9,86 2 , 37 1 ,4 

DI 04 ABEEL 302,04 2 1 7,10 10 ,5 0 74 , 52 2, 17 5 , 55 51 , 76 6,97 1 , 18 0 , 7 

DI 06 UNAL 334,53 8 6,73 9, 70 2 1 , 64 2 , 84 17 . 73 108 , 8 9 6,46 0 , 89 0 , 3 

DI 07 BEAUPRE 287 , 03 89 , 63 40 ,7 8 5 , 29 2 , 96 15 , 61 99 , 2 1 6 . 60 1 , 12 0 , 1 

DI 09 GHOY 384,79 106 ,12 61 ,34 3 1 , 09 1 , 86 5 , 50 146,86 6 , 85 0 , 76 0 , 5 

DI 11 BOELAP.E 54,40 323 , 45 8 , 88 121 , 24 3 , 74 0,00 2 1 6,16 5,37 0 , 68 0 , 7 

DI 15 KATWILG 488 , 42 492 . 48 7 8 , 20 13 1 , 99 5 , 73 15 , 22 150 . 27 7 , 35 1 , 65 1 ,0 

DI 19 BEAUPRE 417 . 48 138 , 85 33,64 38,42 3 , 28 12 , 80 184, 32 5 ,79 1 , 00 0 , 3 

DI 2 1 UNAL 18 9 , 31 2 55 , 23 11 , 8 6 60 , 69 3 , 19 4,5 1 1 71 , 37 8 , 50 1 , 38 0. 6 

DI 22 GHOY 409 , 22 1 24 , 40 19 ,9 1 30 , 59 3,11 5 , 14 158 . 84 7 , 18 1,03 0 , 2 

DI 23 ABEEL 395,15 137,97 18,18 40 , 24 3 ,2 1 2 ,82 64 , 09 8 ,91 1 , 84 0 , 3 

DI 24 ESOORN 81 ,0 5 217 , 01 1 , 49 46 , 40 3. 38 0 ,7 3 2 15 ,8 0 7. 04 0 , 66 0,4 

DI 26 UNAL 337 ,94 1 70,21 46 , 68 46 , 85 2,86 6,45 87,16 8,62 1 , 18 0 , 5 

DI 27 E IK 234,36 185 , 10 31 , 63 65,24 3 , 3 5 2,55 184, 5 1 7 ,70 1 , 63 0,2 

DI 2 8 ES 1 7,31 251,51 6 ,86 41,20 3,29 0 , 06 24 , 50 10 , 53 2 , 14 0 ,7 

DI 29 ABEEL 314.64 179 , 66 33 ,4 0 34 , 07 3,42 2,46 55 ,23 8 ,93 1 , 02 0,3 

DI 30 BEAUPRE 310 . 42 1 90 , 4 1 34,63 49 , 79 3 , 82 7,69 90 , 58 9 , 08 1 , 62 0 , 1 

DI 3 1 ELS 90 , 58 3 8 7 , 5 0 21 , 50 95 , 27 5 , 17 0,00 107 , 55 10,48 1 , 75 0,7 

DI 3 2 ESDOORN 48 , 00 17 9 , 98 1, 31 46,33 2,54 0,01 13 4 , 42 5 , 1 9 0 , 52 0 , 6 

67 



Tabel3.21. 
Evaluatie van de concentratie aan sporenelementen 
Code evaluatie (eerste kolom): D= deficitair, L= laag, *=normaal, H= hoog, A= aangerijkt, zeer 
hoog, T= toxisch 
Code evohrtie tussen 1992 en 1995 (tweede kolom): D: dalend, -: geen verandering, S: stijgend 

SOORT Zn Fe Al Pb Cd B Cu Ni Cr 
EIS * s H s H s * D D * s * s * * 
ABEEL * s * D * D * * s * D * s * * 
UNAL * s * s * - * A s H s * s * * 
BEAUPRE * s * s * D * A s * s * s * * 
GHOY * s * s * D * * s H s * s * * 
BOEIARE * s H s H s * D D A s * s * * 
KA'IW lLG A s H s H D * A s H s * s * * 
BEAUPRE * s * D * D * A s A s * s * * 
UNAL * s H s * D * * D H s * s * * 
GHOY A s * s * D * * s H s * s * * 
ABEEL A s * D * D * * D * s * s * * 
ESOORN * s * s * D * * s A s * s * * 
UNAL * s * s * D * * s * s * s * * 
EJK * s * s * D * * s A s * s * * 
ES L s H D * D * * D * s * s * * 
ABEEL * s * D * D * * - * s * s * * 
BEAUPRE H s * s * D * A s * s * s * * 
EIS * s H s * D * D - H s * s * * 
ESDOORN * s * s * D * D - H s * s * * 
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3.3.2. Slibheuvel 

3.3.2.1. TEXTUUR 

De mengmonsters op de heuvel vallen, zoals beschreven in 3.2.3. , niet samen met de verschillende
soorten, daar deze toch geen invloed hebben op de textuur van de bodem De 2 analyses 
(genummerd 1 en 5) per strook (I, n, rn en IV) kunnen beschouwd worden als twee herhalingen 
van eenzelfde opmeting. De percentages van elke fractie zijn in Tab. 3.22. weergegeven. 

Tabel3.22. 
Textuurliacties van de mengmonsters van DN 
locatie fractie procent locatie fractie procent locatie fractie procent locatie fractie procent 

DNI 1 zand 37 ON 111 zand 59 ON 111 1 zand 50 ON IV 1 zand 63 
leem 28 leem 15 leem 37 leem 13 
klei 34 klei 25 klei 13 klei 15 
totaal 99 totaal 99 totaal 100 totaal 92 

DN 15 zand 57 ON 115 zand 74 ON 111 5 zand 74 ON IV 5 zand 50 
leem 24 leem 9 leem 8 leem 1 5 
klei 13 klei 13 klei 13 klei 30 
totaal 94 totaal 96 totaal 95 totaal 95 

De fracties \Wrden als volgt onderscheiden: zand >50J.UD; leem 2 - 50 J.UD; klei <2J.UI1 

In tegenstelling tot de analyses op de bodemstalen van DI gebeurden deze op DN met een geringe 
fout ( totaalpercentages dicht bij 100). Betreffende het zandgehalte kan uit de tabel wel een tendens 
onderscheiden worden, met name dat de zandgebaken lager zijn op de stroken waar slechts 25 % 
zand werd bijgemengd, dan op deze waar 50 % werd toegevoegd. De t-test vindt echter geen 
significant verschil, noch voor het percentage zand, noch voor leem of klei Er werd ook geen 
significant verschil vastgesteld tussen de zuidelijker (genummerd: 5) en de noordelijker 
(genummerd: 1) blokken op de heuvel 

Aangezien bij de aanleg van de heuvel vrij nauwkeurig te werk is gegaan, moeten de 
laboratoriumanalyses kritisch worden geëvalueerd. De pipetmethode van Köhn geeft een hoog 
risico op verlies van vooral de klei en leemfractie, wat resulteert in een relatief hoger zandgehalte. 
Dit kan de oorzaak zijn voor de anders moeilijk verklaarbare cijfers. De tendenzen bevestigen wel 
dat het zandgehalte hoger is in het middelste deel van DN (stroken 11 en ill) en dat de stroken vrij 
homogeen vermengd zijn. Dit besluit werpt ook een ander licht op de resultaten die bekomen 
werden op DI, met name de hoge zandgehaltes. Ook daar kan een belangrijke invloed van de 
analysemethode verondersteld worden. Het verschil tussen de platformen (platform I op DI veel 
zandiger dan 11 en lll) is wel waarschijnlijk, daar het bevestigd werd in de resultaten van de 
geleidbaarheid en de overlevingsproeven, en bovendien bij nauwkeurige terreinwaarneming vast te 

stellen is. 

3.3.2.2. pH 

Net als op DI werd tweemaal een meetcampagne opgezet om de zuurtegraad te bepalen: in 1992 
en in 1995. De waarden zijn afgebeeld in Tab. 3.23. Een eerste bemerking bij deze resultaten is dat 
de waarden in 1995 significant en systematisch hoger liggen dan in 1992. De mogelijke 
verklaringen daarvoor zijn dezelfde als bij de piramide Dl, er wordt dan ook verwezen naar 

3.3.1.2 .. 
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Tabel3.23. 
pH metingen op DN in 1992 en 1995, de ''Rij" en ''Blok" verwijzen naar het monsternameraster 
(zie 3.2.3.) 

Rij Blok pH1992 pH1995 

DN I 12 6,5 7,10 
DN I 34 6,5 6,92 
DN I 56 6,4 7,61 
DN I 78 6,4 7,54 
DN 11 12 6,6 7,52 
DN 11 34 6,6 7,44 
DN 11 56 6,4 7,04 
DN 11 78 6,4 7,51 
DN 111 12 6,5 7,48 
DN 111 34 - 6,5 6,95 
DN 111 56 6,4 7,52 
DN 111 78 6,4 7,30 
DNIV 12 6,6 7,06 
DNIV 34 6,6 7,45 
DNIV 56 6,4 6,90 
DNIV 78 6,4 7,27 

Belangrijke opmerking de metingen in 1992 gebeurden op een diepte van 25-40 cm, in 1995 op 30-45 cm. In 1992 
v.erdgemeten op mengmonsters van telkens 4 monsternamepunten vb. 1,2,3,4 en 5,6,7,8. Dezelfde meetwaarde werd 
daarom in bovenstaande tabel afgedrukt voor vb. zov.el1 ,2 als 3,4. In 1995 werd gemeten op mengmonsters zoals in 
de tabel afgebeeld, dus per blok, bv. 1,2 ; 3,4 ; 5,6; en 7,8. 

Door de opzet als blokkenproef en de meer systematische bemonstering op de heuvel DN was het 
mogelijk op dit cijfermateriaal ook grondige one-way ANOV A-analyses toe te passen. De 
ANOV A-tabellen per jaar ('92 of '95) en naar percentage zandbijmenging (25 of 50%) en soorten ( 
zie 3.2.3. voor de 8 soorten) zijn afgebeeld in tabel3.24 .. Enkel voor de metingen uit 1992 werden 
voor de factor "soort" significante verschillen gevonden. De Duncan test onderscheidt twee 
homogene subsets: een blok met de beide populieren, els en Abeel en een blok met esdoorn, eik, es 
en kers. Erg opvallend is dat dit precies de voorste en achterste helft van de heuvel vonnt. 
Bovendien werden deze verschillen niet opnieuw vastgesteld in 1995, wat laat besluiten dat, alvast 
op een zo korte termijn en bij dergelijke brakwatershbgronden, de boomsoort noch de 
zandbijmenging invloed uitoefent op de zuurtegraad 
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Tabel3.24. 
One-way ANOVA analyses van de pH metingen voor de factoren "zand" en "soorten" 

- - - - - ONEWAY - - - - -
Variable PH92 

By Variable ZAND 

Analysis of Varianee 

Sum of Mean F F Souree D.F. Squares Squares Ratio Prob. Between Groups 1 ,0000 ,0000 , 0000 1,0000 
Within Groups 14 '1100 ,0079 
Total 15 '1100 

ONEWAY - - - - -
Variable PH95 

By Variable ZAND 

Analysis of Varianee 

Sum of Mean F F 
Souree D.F. Squares Squares Ratio Prob. 

Between Groups 1 ,0518 ,0518 ,79 79 ,3868 
Within Groups 14 ,9081 ,0649 
Total 15 ,9598 

- - - - - ONEWAY - - - - -
Variable PH92 

By Variable SOORTEN 

Analysis of Varianee 

Sum of Mean F F 
Souree D.F. Squares Squares Ratio Prob. 

Between Groups 7 ,0900 ,0129 5,1429 ,0 173 
Within Groups 8 ,0 200 ,0025 
Total 15 ,1100 

ONEWAY - - - - -

Variable PH95 
By Variable SOORTEN 

Analysis of Varianee 

Sum of Mean F F 
Souree D.F . Squares Squares Ratio Prob. 

Between Groups 7 ,167 7 ,0240 ,2419 ,9613 
Within Groups 8 ,7922 ,0990 
Tot al 15 ,9598 

Samenvattend kan uit de pH metingen gesteld worden dat de zuurtegraad zeer gunstig is voor de 
boomgroei (slechts vanaf pH 4 en minder treden beperkingen op), en in de loop van de eerste 
groeijaren niet verandert. De zandbijmenging heeft geen wezenlijke invloed op de pH, evenmin als 
de aangeplante boomsoort. Dit shrit niet uit dat op veellangere temrijn verschuivingen en invloed 
van de boomsoort mogelijk zijn, doch door de aard van het substraat zal de pH bij aanplantingen op 
brakwatershb niet in detail gevolgd moeten worden gedurende de eerste jaren. 
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3.3.2.3. EC 

De conductiviteit als maat voor het zoutgehalte werd op DN zeer intensief opgevolgd. De grote 
aantallen meetwaarden werden zowel met de traditionele statistiek als met de geostatistiek 
geanalyseerd. De analyses met geostatistiek hebben echter een aantal artefacten tot gevolg,
waardoor zij niet worden opgenomen in deze publicatie. Zij zullen a1Zonderlijk verder worden 
vetwerkt, en eventueel in een artikel of deelrapport gepubliceerd worden. 

In de eerste plaats werd uit de metingen van 1995 (32 profielen van 6 dieptes, op de 32 meetpunten 
van het monstemameraster) een relatie vermoed tussen de diepte en de EC-waarde: hoe dieper het 
bodemstaal, hoe minder het uitgeloogd is, dus hoe hoger ook de EC-waarde. In de boxplot Fig. 
3.23. is te zien dat ook de variantie toeneemt met de diepte, wat de regressiecUIVe minder 
nauwkeurig maakt. 

0~-=~=---~----~=----=~--~~--~~--_j 
7,'3J 22,50 37,50 52,50 67,50 82,50 

cm 

Figuur 3.23. 
ECus (~Slem) naar de diepte (cm) op DN 

De meest passende regressiecurve werd berekend als een S-cwve, met een R2= 0,429 (bij een F
waarde= 138,38; b0= 7,5 en b1=-12,099). Dit is een bruikbare relatie, doch wijst erop dat ook 
andere factoren een invloed hebben (geringe R.Z). Er werd nagegaan of er geen verloop in de x- of 
y-richting optrad, wat denkbaar is indien de uitspoeling vooral naar de zijkanten van de heuve~ of 
juist naar het midden, zou plaatshebben, bijvoorbeeld onder invloed van een wateiVoerende laag. 
Dit is niet het geval, in de x-richting wordt ten hoogst een R2= 0,011 berekend voor de 
kwadratische curve; in dey-richting een R2= 0,028 voor de kubische curve. 

Omdat het vermoeden bestond dat de invloed van het zandgehalte op korte afstand van groot 
belang was voor de EC-waarde werd van de 8 mengmonsters van DN, waarop een textuuranalyse 
werd uitgevoerd ook de EC-waarde gemeten. De resultaten staan in Tab. 3.25 .. De best passende 
curve is een kwadratische (bo= -290,21 ; b 1= 68,5427; b2= -0,695) doch met_ e~ R2= 0,368. ~is 
ook te gering om deze relatie als eenduidig te kunnen beschouwen. Bovendien ts, door het germg 
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aantal metingen, de significantie niet gegeven (F-waarde= 1,46; sign= 0,317). Uit deze relatie 
kunnen dus geen verdere conclusies worden getrokken. 

Tabel3.25. 
ECus van de textuur-mengmonsters op de heuvel DN 

monsternummer zand% EC 
(zie bij 3.3.2 .1.) (%) (pS/cm) 

DN I 1 37 1293 
DN I 5 57 883 
DN 11 1 59 1634 
DN 11 5 74 892 
DN 111 1 50 1584 
DN 111 5 74 1010 
DN IV 1 63 1370 
DN IV 5 50 1307 

Het vermoeden dat de bijmenging van grotere volumeprocenten zand een significante invloed heeft 
op de conductiviteit wordt door de ANOVA-analyse niet bevestigd: rekening gehouden met de 
factor "diepte" (factoriële ANOVA) geeft deze: Fratio= 0,267 met Fprobab= 0,606. 

In de Fig. 3.25., waar gemiddelde profielen voor de verschillende stroken zijn gemaakt, is nochtans 
duidelijk een merkwaardig gevolg van de bijmenging op te merken dat zich anders manifesteert in 
de profielen van de stroken TI en ill (50% zand) dan in deze van de stroken I en IV (25%). Het is 
goed te zien hoe tot op een diepte van 50 tot 60 cm alle stroken gelijkaardig evolueren, doch dieper 
is er een duideliJK verschil: in de stroken I en IV neemt de conductiviteit verder toe, terwiJl zij in TI 
en m afneemt. Ook in de boxplot Fig. 3.23 . is deze evolutie te herkennen. De vermeldde diepte 
van 50 tot 60 cm is precies de diepte tot waar het zand werd bijgemengd. Een verklaring dringt 
zich dan ook op: door het grotere debiet van doorspoelend regenwater worden de onderliggende 
lagen sneller uitgespoeld als er meer zand wordt bijgemengd. Dit is ook herkenbaar aan de 
groeiresuhaten (zie verder). Ook de planten kunnen een wezenliJK aandeel hebben in dit 
verschijnsel: door de snellere en diepere doorworteling op de stroken II en m kunnen zij enerzijds 
de waterhuishouding nog verder verbeteren en anderzijds de zouten gedeeltelijk naar boven halen. 
Dit kan een verklaring zijn waarom de profielen tot op 50 cm zo gelijklopend zijn. 

Niet alleen in 1995, maar ook in november 1993, werden verschillende monsters op EC 
geanalyseerd, zij het minder uitgebreid. De twee opnames zijn te vergelijken op de geliJKaardig 
opgebouwde figuren Fig. 3.24. en Fig. 3.25 .. Het meest opvallend is dat de conductiviteit in de 
loop van 2 groeiseizoenen met gemiddeld meer dan 200 1-1S/cm verminderde en dat de verschillende 
gemiddelde profielen sterker op elkaar geliJKen in 1995. Dit laatste kan zowel een gevolg zijn van 
uitspoeling als van het groter aantal metingen in 1995, waardoor de schatting van het gemiddelde 

dichter bij de werkelijke waarden komen te liggen. 
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DN 

diepte (cm) 

1111111 5,00 

l}illJ 15' 00 

• 25,00 

11111 35,00 

[ill] 45,00 

~~~~~~~~~--~--~--~--~---JLB $ ,00 
2500 3COO 35CO 400J 4500 

EC (IJS/cm) 

Figuur 3.24. 
Gemiddelde conductiviteit per strook (opname november 1993) 

diepte (cm) 

111111 7,'3J 

~ 22,'3J 

• 37,'3J 

11111111 52,'3J 

EB 67,'3J 

EB 82,'3J 

EC (IJS/cm) 

Figuur 3.25. 
Gemiddelde profielen per strook op DN (meting oktober 1995) 

3.3.2.4. PENETRATIEWEERSTANDSONDERWEK 

Zoals bij ''methodiek" werd omschreven, zijn op de 32 meetpunten telkens twee bepalingen 
verricht. De gemiddelden van die twee bepalingen staan afgedrukt in Tab. 3.26 .. In Fig. 3.26. staan 

de gemiddelden per rij weergegeven. 
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Tabel3.26. 
Cm:npactie heuvel DN: penetratieweerstand (N/cm2), opname 04.05 . '93 

. 
diepte (cm) 

locatie herhaling 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
ON 11 GEM 20 115 113 80 65 75 75 97.5 135 135 138 120 118 155 
DNI2 GEM 35 90 70 85 100 128 125 110 115 103 125 135 140 150 
DNI3 GEM 50 60 80 110 125 150 158 158 168 163 153 148 148 133 
DNI4 GEM 40 95 85 95 92.5 97.5 100 100 108 113 110 110 135 135 
DN15 GEM 35 75 75 77.5 115 145 145 145 145 150 155 150 145 155 
DNI6 GEM 70 75 75 85 95 120 130 128 120 120 120 120 123 130 
DN17 GEM 55 100 95 115 115 115 130 130 140 140 160 165 165 185 
DNI8 GEM 55 77.5 75 45 62.5 75 75 95 85 108 110 145 145 125 
STROOKGEM 45 85 .9 83 .4 86.6 96.3 113 11 7 120 127 129 134 137 140 146 

diepte (cm) 
locatie herhaling 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
DN 111 GEM 30 75 103 108 155 160 295 185 150 210 220 215 185 198 

DN 2 GEM 25 55 60 50 65 125 140 138 123 130 128 120 113 100 

DN 3 GEM 42.5 50 50 60 65 85 95 95 95 95 95 103 105 128 

DN 4 GEM 90 70 70 70 100 145 148 150 165 163 163 163 190 165 

ON 5 GEM 22.5 42.5 72.5 92.5 95 105 110 115 115 120 120 135 140 140 

DN 6 GEM 35 65 70 67.5 90 115 115 120 155 150 155 155 155 155 

DN 7 GEM 30 50 50 65 120 125 125 128 145 148 150 145 145 145 

DN 8 GEM 30 35 95 85 125 130 110 110 103 97.5 145 125 185 143 

STROOK GEM 38.1 55 .3 71 .3 74 .7 102 124 142 130 131 139 147 145 152 147 

diepte (cm) 

locatie herhaling 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
DN 111 1 GEM 40 60 75 80 95 90 90 80 70 95 100 95 95 95 

DNIII2 GEM 75 65 60 80 82.5 85 85 90 130 130 120 125 125 110 

DN 1113 GEM 60 65 57.5 65 70 80 85 80 85 85 100 125 125 170 

DN 111 4 GEM 75 110 100 125 135 130 140 110 95 90 90 110 110 103 

DN 111 5 GEM 25 42.5 45 70 70 65 60 60 65 65 65 72.5 70 70 

DN 111 6 GEM 50 100 100 95 90 90 108 108 105 105 97.5 95 95 140 

DN 111 7 GEM 42.5 70 80 65 75 75 85 85 85 165 87.5 100 100 110 

DNIII8 GEM 57.5 80 80 110 113 115 115 115 140 125 115 128 120 155 

STROOK GEM 53 .1 74 .1 74.7 86.3 91.3 91 .3 95 .9 90.9 96.9 108 96.9 106 105 119 

diepte (cm) 

locatie herhaling 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

DN IV 1 GEM 55 95 100 100 100 120 130 135 120 120 120 125 125 125 

DNIV2 GEM 100 95 75 95 95 125 125 115 135 145 145 145 145 125 

DNIV3 GEM 75 110 105 97.5 92.5 103 100 103 110 113 110 110 115 120 

DNIV4 GEM 90 120 135 125 125 120 120 110 100 100 105 105 100 100 

DN IV5 GEM 55 70 72.5 70 70 70 70 65 60 60 60 135 115 95 

DNIV6 GEM 45 85 113 113 118 110 105 100 100 97.5 105 110 130 125 

DNIV7 GEM 85 95 92.5 92.5 90 80 85 85 80 120 150 110 105 103 

DNIV8 GEM 30 105 150 150 135 125 125 125 125 120 110 105 105 100 

STROOK GEM 66.9 96.9 105 105 103 107 108 105 104 109 113 118 118 112 
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Figuur 3.26. 
Conusweerstand naar diepte op heuvel DN 
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Urt de tabel en de figuur kunnen de besluiten uit 3.3.1.4. bevestigd worden: de compactie is, in 
vergeli;jking met andere bosbodems, uiterst klein en er treedt nergens een soort compacte laag op 
die een invloed zal uitoefenen op de wortelgroei Op die manier vormt het sbbsubstraat een vrijwel 
ideale ontwikkelingsruimte voor de wortels. 

Tabel3.27. 
MANOVA tabel van de compactie op DN, met factoren: zandbijmenging (% ), soort en diepte 

* * * * * * A n a 1 y s i s 0 f V a r i a n c e -- design 1 * * * * * * 

Tests involving 'DIEPTE' Within-Subject Effec t . 

AVERAGED Tests of Significanee for D using UNIQUE sums of squares 
Souree of Variatien ss DF MS F Sig of F 

WITHIN+RESIDUAL 68783,67 208 330 ,6 9 

DIEPTE 215026,80 13 16540,52 50,02 , 000 

SOORT BY DIEPTE 70629 ,07 91 776,14 2,35 ,000 

ZAND BY DIEPTE 9283,85 13 714' 14 2 ,1 6 ,012 

SOORT BY ZAND BY DIE 34183 , 91 91 375,65 1,14 ,228 

--- -- -----------------------------

Onderworpen aan de multifactoriële variantieanalyse worden significante verschillen gevonden naar 
soort en naar het percentage zandbijmenging (Tab 3.27. : MANOVA tabel). De verdere analyse per 
diepte met on~way ANOV A tabellen vindt slechts sporadische verschillen tussen de 8 gebruikte 
boomsoorten. Dit is inderdaad waarschijnlijk: een oorzakelijk verband tussen boomsoort en 
compactie na één groeiseizoen is vrijwel uitgesloten. Zelfs na meerdere ( 5 tot 8) groeiseizoenen is 
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het onwaarschijnlijk dat zich schetpe verschillen aftekenen. Enkel op langere termijn wordt een 
dergelijke evolutie door de onderzoekers verwacht (MUYS, 1993). 

Betreffende de zandbijmenging worden wel significante verschillen gevonden, doch enkel op de 
dieptes 10, 15 en 20cm. De grafiek (Fig. 3.26.) bevestigt deze analyse. Het is ook logisch dat 
wanneer een dubbele hoeveelheid zand wordt toegevoegd, de compactie (zand heeft een geringe 
penetratieweerstand) zal afuemen. Toch is dit verband volgens de analyses dus slechts weinig 
gecorreleerd, en omdat de compactie van de slibheuvels, zelfs bij het zuivere shb op Dl, toch zeer 
gering is, kan de compactie geen motivatie zijn voor extra zandbijmenging. 

3.3.2.5. GEHALTE AAN MACRONUIRIENfEN 

De chemische analyse van het groeisubstraat op DN gebeurde voor het eerst grondig in oktober 
1995, bij de monstername voor de conductiviteitsmetingen. Van een zogenaamd "transect", een 
strook in het proefVeld, werden op de zes bemonsterde dieptes chemische analyses uitgevoerd. Het 
betreft de 8 monsternamepunten op de strook DN l De macronutriënten P, K, Ca, Mg, Na werden 
dus op de 8 punten x 6 · dieptes =48 monsters bepaald, N werd beperkter geanalyseerd: op één 
diepte (30-45 cm), per blok (een mengmonster van de twee monsternarnes binnen één blok: vb. DN 
I 1 en DN I 2), maar wel over de gehele heuvel en niet enkel in het transect. In het totaal dus 16 N
bepalingen. 

Voor P, K, Ca, Mg en Na werd nagegaan of er in 4 jaar een correlatie ontstond tussen de diepte en 
de concentratie. De waarden zijn grafisch weergegeven in Fig. 3.27. voor P, K, Ca en Mg en in Fig. 
3.28. voor Na. Enkel bij dit laatste element werd een duidelijk verband bewezen. De 
tweedegraadscurve werd berekend als volgt: 

Na [ppm] = 614 + 0.0083 * diepte [cm] 
waarbij RZ:= 0,55 en R2adj (de gecorrigeerde R2}= 0,54 

Hierbij vah op te merken dat dit enkel onderzocht werd op een 25% zandgehahe en niet zonder 
voorbehoud kan overgedragen worden naar de 50% zandbijmenging. 
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Figuur 3.27. 
Gehalte aan P, K, Ca, Mg in de bodemprofielen van het transeet DN I 
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Figuur 3.28. 
Gehalte aan Na in de bodemprofielen van DN 

Globaal kan voor alle elementen wel gesteld worden dat de concentraties hoog zijn in vergelijking 
met andere bodems, zowel bos- als akkerbodems (Hofi:nan, 1994). Dit past in het algemeen bekend 
gegeven dat sh'bbodems rijke gronden zijn. Anderzijds is de concentratie aan Na zo hoog dat deze 
beperkingen aan de plantengroei oplegt, zoals behandeld werd onder 3.3.2.3. Dit wordt hier uit de 
chemische analyses bevestigd. Voor K, ook als zout (KCl) in hoge concentratie aanwezig, ligt dit 
anders: dit element wordt door de planten zonder noemenswaardige schade in verhoogde mate 
opgenomen wanneer het in hogere concentratie aanwezig is. Dit fenomeen wordt aangeduid als 
'1uxe-consumptie' '. 

De opname van elementen door de planten is gebonden aan genetische gegevens en dus per soort 
verschillend. Er werd dan ook nagegaan of na 4 groeiseizoenen de soorten al een significant 
verschilhadden veroorzaakt in watachterbleefinde bodem De One-way ANOVAheeft voor geen 
enkel element een significant verschil aangeduid, ook niet als enkel de bovenste lagen werden 
beschouwd. Als beshrit kan gelden dat op een nieuwe bodem zoals baggershb, de planten na 4 
groeiseizoenen nog geen meetbare invloed hebben op de gehalten aan macronutriënten in de 
bodem 

DeN-metingen werden afZonderlijk geanalyseerd en staan weergegeven in Tab. 3.28. voor de 
gehele heuvel Algemeen geldt dat de concentraties hoog zijn, de N voorziening vormt geen 
beperking voor de ontwikkeling van het bos. Met een ANOV A-tabel kon geen significant verschil 
worden aangeduid, noch naar de soort, noch naar de zandbijmenging. 
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Tabel3.28. 
Gehalte [ppm] aan N in de bodem op 30-45 cm diepte (ontbrekende waarden met -1 aangeduid) 

DN 134 
DN 156 
DN 178 

3244 ON 11 34 
2570 ON 11 56 
3092 ON 11 78 

2454 DN 111 34 
2538 DN 111 56 
2309 DN 111 78 

2908 ON IV 34 
1842 ON IV 56 
2535 ON IV 78 

2251 
2178 
3048 

In een tweede luik werd de opname in de bladeren geanalyseerd. Dit gebeurde reeds driemaal: in 
1992 na het eerste, in 1993 na het tweede en in 1995 na het vierde groeiseizoen. De evolutie per 
jaar is te volgen in Tab. 3.29. waar telkens een bijbehorend figuur is afgedrukt. De variatie naar de 
tijd is afhankelijk van het element en vanzelfsprekend ook van de soort, niet van de zandbijmenging. 
VoorPen K wordt een toename vastgesteld, Na en Ca blijven in dezelfde grootte-orde, Mg neemt 
lichtjes af Opvallend is dat de populier 'Boelare' steeds meer Na schijnt op te nemen, de kloon 
'Ghoy' had reeds van bij het begin zo een hoog Na-gehalte. Deze beide populieren nemen 
significant meer Na op dan de andere soorten. Ook opvallend is dat de Es in 1993 een piek bereikte 
voor Ca en Mg. Waaraan dit te wijten is, is niet duidelijk. 
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Tabel3.29. 
gehalte [ppm] aan macronutriënten in de bladeren (uitgez. N) in 1992, 1993 en 1995 

CODE P 
ON I · 1 POPGHOY 
ON 1- 2 ELS 
ON I • 3 ESDOORN 
ON I· 4 EIK 
ON 11 · 1 POPGHOY 

ON 11 · 2 ELS 
ON 11 • 3 ESDOORN 
ONII - 4 EIK 
ON 111 • 1 POP BOELARE 
ON 111 • 2 ABEEL 
ON 111 • 3 BOSKERS 
ON 111 • 4 ES 
ON IV • 1 POP BOELARE 
ON IV · 2 ABEEL 
ON IV • 3 BOSKERS 
ON IV · 4 ES 

SOORT 
ON 1- 1 POPGHOY 
ONI - 2 ELS 
ON I • 3 ESDOORN 
ON 1-4 EIK 
ON 11- 1 POPGHOY 
ON 11 - 2 ELS 

ON 11 • 3 ESDOORN 
ON 11- 4 EIK 
ON 111 · 1 POP BOELARE 
ON 111 • 2 ABEEL 
ON 111 • 3 BOSKERS 
ON 111- 4 ES 

ON IV • 1 POP BOELARE 
ON IV • 2 ABEEL 
ON IV • 3 BOSKERS 
ON IV · 4 ES 

Ca 
ON 1 - 1 

ON I · 2 
ON 1-3 
ON I · 4 
ON 11 - 1 
ON 11 - 2 
ON 11-3 
ON 11- 4 
ON 111 - 1 
ON 111 - 2 
ON 111 -3 
ON 111 - 4 
ON IV - 1 
ON IV - 2 
ON IV - 3 
ON IV - 4 

SOORT 
POPGHOY 
ELS 
ESDOORN 
EIK 

POPGHOY 
ELS 
ESDOORN 
EIK 

POP BOELARE 
ABEEL 
BOSKERS 
ES 
POP BOELARE 
ABEEL 
BOSKERS 
ES 

Mg SOORT 
ON 1- 1 POPGHOY 
ON I · 2 ELS 

ON I • 3 ESDOORN 
ON 1- 4 EIK 
ON 11 - 1 

ON 11 - 2 
ON 11 - 3 
ON 11 - 4 
ON 111 - 1 
ON 111 - 2 
DNIII - 3 
DNIII - 4 
ON IV - I 
ON IV. 2 
ON IV - 3 
ON IV. 4 

Na 
DNI - 1 
ON I . 2 
ON 1-3 
ON I- 4 

DNII - 1 
ON 11 - 2 
ON 11 - 3 
ON 11 - 4 
ON 111 - 1 
DNIII - 2 
ON 111 - 3 
ON 111 - 4 
ON IV . 1 

ON IV . 2 
ON IV - 3 
ON IV - 4 

POPGHOY 
ELS 
ESDOORN 
EIK 

POP BOELARE 
ABEEL 
BOSKERS 
ES 

POPBOELARE 
ABEEL 

BOSKERS 
ES 

SOORT 
POPGHOY 
ELS 

ESDOORN 
EIK 

POPGHOY 
ELS 
ESDOORN 
EIK 

POPBOELARE 
ABEEL 
BOSKERS 
ES 

POP BOELARE 
ABEEL 
BOSKERS 
ES 

1992 
1834 
1882 
2598 
1063 
1635 
1437 
1923 
1917 
2284 
1922 
1470 
2276 
1932 
2140 
1922 
187 1 

1992 
12759 
10610 
16196 

9491 
12918 
9816 

13209 
10479 
16696 
10745 
16180 
13245 
18536 
11098 
17257 
14759 

1992 
17053 
12160 
16735 
4137 

19476 
10802 
13456 
6649 

206 74 
12317 
17722 
19381 
15972 
11778 
16296 
16118 

1992 
4834 
4944 
4624 
1772 
4799 
4196 
4609 
3045 
5884 
4415 
4899 
6700 
5270 
4863 
5342 
5513 

1992 
201 1 

300 
503 
197 

1959 
255 
122 
108 
684 
195 
69 

508 
452 
3 17 

79 
117 

1993 
2518 
1920 
3 140 
2540 
2 169 
1705 
4466 
2455 
1918 
2196 
3079 
3552 
1746 
2044 
3006 
2344 

1993 
11012 
10767 
10278 
8827 

12563 
8835 

10972 
9038 

15209 
8686 

13728 
9340 

12463 
9360 

14498 
10479 

1993 
19881 
10859 
17379 
9739 

17376 
12380 
25059 
10340 
15494 
12198 
17530 
30550 
16241 
9713 

17375 
21491 

1993 
5433 
2899 
3037 
2 108 
4010 
2847 
3257 
2264 
3291 
2982 
3235 
70 35 
3766 
2606 
4168 
5302 

1993 
1492 

329 
184 
201 

1175 
256 
150 
237 
9 13 
15 2 
110 
93 

796 
156 
11 0 
130 

1995 
5746 
5914 

11 246 
3777 
5804 
6824 

10597 
5041 

5847.5 
71 18 
9456 
3420 
6545 
6952 

12772 
11648 

1995 
1278 1 
15179 
19899 
8867 

17235 
9995 

14601.5 
9348 

16658.5 
15272.5 
18322.5 

13543 
17406 
12921 
25835 
13543 

1995 
20397 
13347 
18826 
9078 

18209 
13097 
18400 

8071 
20048 
11303 
18547 
7344 

20397 
11600 
18465 
16778 

1995 
3652 
2720 
3939 
1857 
3756 
2 740 
3 796 
1657 
4109 
2309 
3807 
2030 
4230 
24 39 
3829 
3532 

1995 
1.889 
589.5 

306 
421 

1687 
503.5 
193 .5 
99.7 
151 3 

358.5 
214.5 
483.5 

1358.5 
24 7.5 
214.5 
4 83.5 
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Volgens (VAN DEN BURG , 1990) kunnen al de concentraties in 1995 als optimaal of hoger 
worden aangeduid. Er zijn dus zeker geen maatregelen nodig om de chemische samenstelling van 
de plantenvoeding te verbeteren. Dit geldt ook voor de concentraties in de bladeren van N die 

' weergegeven zijn in Tab 3.30 . . Bij de analyse van deze waarden was het echter niet mogelijk 
significante verschillen aan te tonen naar de soort, zoals bij de andere macronutriënten.(zie verder). 

Tabel 3.30. 
Totaal N-gehahe (Kjeldahl N) van de bladeren op DN (voor de soortnamen: zie flap) 

LOCATIE SOORT N LOCATIE SOORT N 
[ppm] [ppml 

DNI1 POP GHOY 25900 DNIII1 POPBOEL 18200 
DNI2 POP GHOY 24500 DNIII3 .PALBA 26600 
DNI3 AGLU 23800 DNII15 PRAVI 25200 
DNI4 AGLU 25900 DNIII7 FREX 26600 

DNI5 ACPS 30100 DNIV1 POPBOEL 23100 

DNI6 ACPS 22400 DNIV3 PALBA 28700 

DNI7 OROB 26600 DNIV5 PRAVI 22400 

DNI8 OROB 27300 DNIV7 FREX 25200 

DNII1 POPGHOY 23800 
DNII3 AGLU 33600 
DNII5 ACPS 25900 
DNII7 OROB 25900 

In MANOVA analyses werden de factoren ''% zandbijmenging" en "soort" getest op hun invloed 
op de bladconcentratie van nutriënten (voor de opnamen in 1995, voor de andere jaren waren niet 
genoeg herhalingen beschikbaar om een variantieanalyse te verantwoorden). De resuhaten zijn als 
volgt: 

FACTORSOORT FACTOR ZAND% 

Fwaarde Fprob Slgn Fwaarde Fprob Slgn 
p 2,56 0,57 1,62 0,221 

K 4,43 0,007 ** 2,21 0,157 

Na 9,36 0,000 *** 0,92 0,352 

Mg 12,3 0,000 *** 2,08 0,168 

Ca 7,48 0,000 *** 1,53 0,234 

N 1,81 0,296 0,09 0,784 

Als besluit kan gelden dat de soort een significante invloed heeft op het N-gehalte in de bladeren 
(behalve voor de elementen p en N), doch niet de factor zand. Dit bevestigt het belang van de 
soortenkeuze in verband met de hoge Na-concentraties. 

3.3.2.6. OVERLEVING EN GROEI 

Utt de volinventarisaties van januari 1993 (groeiseizoen 1992) ~ oktober 1995 (groeiseizoen 
1995) zijn de groeihoogtes bekend van 1991 (dus vóór de aanplanting op de heuvel), 1992, 1994 
en 1995; dit omdat tegelijk met de hoogte, de lengte van de jaarscheut wer.d opgemeten. Enkel de 
groeicijfers van het jaar 1993 ontbreken dus. Dit ligt anders voor de populieren Ghoy en Boelare, 
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omdat bij deze soorten de diameters opgenomen werden; en dus enkel deze bekend zijn van 1992 
en 1995. Ze worden dan ook afz.onderlijk behandeld. 

In Fig. 3.29. zijn de hoogtecijfers afgebeeld in een boxplot In deze grafiek is enkel rekening 
gehouden met de overlevende exemplaren. De overlevingsaantallen werden in Fig. 3.30. en Tab. 
3.31. weergegeven. Verder werd ook het verschil in groei nagegaan naargelang het bijgemengde 
zandpercentage. Dit is in de boxplot Fig. 3.31. te zien. 

Figuur 3.29. 
Boxplot van de hoogte op DN 

boomhoogte 
E 500~---------------------------------------------; 

() 

400 

300 

200 

100 

soort 

Figuur 3.30. 
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Tabel3.31. 
Overlevingsaantallen op DN 

LOCATIE GEPLANT OVERL.93 OVERL.95 GEPLANT % 93 % 95 

DNI12 42 37 37 100 88 88 
DNII12 37 37 29 100 100 78 

DNI34 90 84 78 100 93 87 
DNII34 72 67 65 100 93 90 

DNI56 81 55 51 100 68 63 
DNII56 65 53 55 100 82 85 

DNI78 81 27 32 100 33 40 
DNII78 80 33 36 100 41 45 

DNIII12 42 42 38 ' 100 100 90 
DNIV12 39 39 35 100 100 90 

DNII134 75 70 75 100 93 100 
DNIV34 114 98 84 100 86 74 

DNIII56 72 30 37 100 42 51 
DNIV56 115 36 28 100 31 24 

DNIII78 79 78 79 100 99 100 
DNIV78 111 105 93 100 95 84 

Figuur 3.31. 
Boxplot van de hoogte in functie van de zandbijmenging 
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In het algemeen kan gesteld worden, dat de groeiresultaten beter zijn op de delen met 50% 
~dbijmenging dan op deze met 25% (Fig. 3.31.). Ook de overlevingspercentages liggen er hoger 
(Ftg. 3.30.). Urt Fig. 3.29. blijkt dan weer de verschillen tussen de soorten: de Abeel is van nature 
de snelste groeier, maar ook esdoorn, kers en els groeien goed als ze overleven. De eik groeit 
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trager, doch dit is normaal, enkel de es blijft zwakker dan in vergelijkbare omstandigheden op 
andere gronden. Uit de rnanova tabellen blijkt dat er voor deze twee factoren (zand% en soort), 
over de verschillende groeijaren inderdaad significante verschillen optreden (voor factor zand: F
waarde in '92=0.266: niet significant; in '95 =0.000: zeer significant; voor factor soort steeds 
=0.000: zeer significant, waarbij de verschillen toenemen met de leeftijd) 

Na de rnanova-analyse werden one-way ANOVA tabellen berekend met Duncan-toetsen als post
hoc analyse, en dit zowel voor de factor zandbijmenging als voor de soorten, over de vier jaren. 
Voor de factor zand berekende de ANOVA-analyse geen significant verschil bij de planting en na 
één groeiseizoen, wat goed te begrijpen is, maar wel na drie en na vier groeiseizoenen en dit over 
alle soorten heen. De cijfers zijn als volgt: 

Fratio Fprobab 
1991 1.92 0.1654 
1992 .1036 .7476 
1994 44.86 .0000 *** 
1995 57.84 .0000 *** 

Voor wat de invloed van de soort betreft zijn de resuhaten afgebeeld in Tab. 3.32. De homogene 
groepen zijn met zwart onderlijnd. Er is goed te zien hoe de kers zich heeft hersteld na het 
uitspoelen van de meeste zouten gedurende de eerste jaren. De kers en de esdoorn, en in mindere 
mate ook de es groeien vrij gelijkmatig op. De Abeel groeit sneller, en ook de eik en de els hebben 
een ander groeiritme. 

Tabel3.32. 
Resuhaten van de one-way ANOV A voor de invloed van de soort op de boomhoogte. De 

homogene groepen zijn onderlijnd 

JAAR SOORTEN F ratio F prob. 

1991 E Es K Ed Els Ab 38.45 .000 

94.3 104.4 109.9 111.4 116.2 138.1 

1992 E Ed K Els Es Ab 56 .72 .000 

99 .8 114.3 118.4 122.6 133.5 153.2 

1994 Els Ed E K Es Ab 148.00 .000 

129. 1 146.1 156.4 177.3 221 .9 260.9 

1995 Els E Es Ed K Ab 110.26 .000 

195.2 217.7 271 .2 279.1 292 .4 346 .6 

Ab Abeel Populus a/ba 

E eik Quercus robur 

Ed esdoorn Acer pseudoplatanus 

Els els Alnus glutinosa 

Es es Fraxinus exelsior 

K kers Prunus avium 
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Tenslotte w~rd de groei-evaluatie nog eens overgedaan met de numerieke methode, zoals in 3.2.8. 
beschreven IS. De resuhaten worden in ~ab.3.33 . kort samengevat. Uit kruistabellen (niet 
afgedrukt) kon worden opgemaakt dat er mderdaad een significant verschil bestaat tussen de 
soorten, zoals ook hierboven reeds uitvoerig werd aangetoond. 

Tabel3.33. 
Evaluatie van de groeiresuhaten op 7-delige schaal. 

LOCATIE score 93 score 95 

DNI34 2,06 2.44 
DNII34 2,32 2,57 

DNI56 0.78 -0,37 
DNII56 2,08 -0,02 

Code Waarde Beoordeling 

+++ >2 uitstekende groei 

++ 1 <= 2 goede groei 

DNI78 -0,63 -1 ,68 
DNII78 -0,39 -1,08 

+ 0 <= 1 matig positief resultaat 

- -1 <= 0 matig negatief resultaat 

- -2 < = ·1 negatief- herstel is mogelijk 

DNI1134 2,84 2,20 - < -2 planting mislukt - overleving gering 

DNIV34 1,26 1,32 
aotz: 1 <• 2 betektnt waarde groter dan 1 en kleinerol gelijk un 2 

DNII156 0,00 -0,75 
DNIV56 - 1,60 -1 ,94 

DNIII78 2,52 1,32 
DNIV78 1,80 0,99 

De gebruikte evaluatiemethode hanteert een zevendelige schaal, van -3 tot +3. De meest geschikte 
soorten moeten dus theoretisch ook het beste scoren. De hoger beschreven tendens, dat de 
resuhaten beter zijn in de blokken met 50% zand, is consequent bevestigd in Tab. 3.33 .. De 
~esuhaten spreken ook de veldwaarnemingen niet tegen. Waarschijnlijk is hier dus een bruikbaar 
mstrument ontwikkeld om de vitaliteit van jonge aanplantingen snel numeriek te kunnen 
beoordelen. 

Als besluit kunnen kort de mogeliJKheden van de verschillende soorten op brakwatershb beschreven 
worden: 

Zwarte els: zeer geschikt, goede groeiresuhaten, hoewel iets teruglopend. Dit kan verband houden 
met de aanzet van veel vrucht. 
~wone esdoorn: geschikt, hoewel de groei het eerste seizoen sterk verhinderd werd. De vitaliteit 
schijnt licht af te nemen (score). 
Zomereik: matig tot ongeschikt. Er is veel sterfte, de vitaliteitsscore is erg laag. Dit wordt 
bevestigd door de terreinwaarnemingen 
Abeel: zeer geschikt, zeer snelle groe~ schijnt in geen opzicht gehinderd te worden door de 

groeiomstandigheden. Hoge vitaliteitsscore. . 
Boskers: matig geschikt, ongeschikt op 25% zandbijmenging, waar zeer ~eel sterfte te noteren VIe~ 
Ook op 50 % zand is er veel sterfte doch de bomen compenseren dit door een goede groet, 

' 
vandaar ook de nog relatiefhoge vitaliteitsscore. . . . 
~wone es: matig geschikt. Hoewel weinig sterfte en een relatiefhoge sc?.re IS ~e ~oe1 met _erg 
goed en werden vrij veel dubbele toppen genoteerd. Een voldoende zandbiJmengmg IS een strikte 

noodzaak (vergelijk 3.3.2. 7. en 3.3.1. 7.) 
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Tabel3.34. 
statistische gegevens uit de diametermetingen van 1992 en 1995 op de populieren 'Ghoy' en 
'Boelare' (zie flappen voor de codes) 

OPNAME JANUARI 1993 
Value Label Mean Std Dev Varianee Cases 
For Entire Population 26,82 4,05 16,4 155 

DNI12 22 , 84 2,64 6,9 37 
DNII12 25,21 2,13 4,5 37 
DNIII12 29,57 2,79 7 ' 8. 42 
DNIV12 29,19: 3' 89· 15, 1 · 39 

OPNAME OKTOBER 1995 

Value Label Mean Std Dev Varianee Cases !1 Mean 
For Entire Population 53,08 9,41 88 ,6 139 26,26 

DNI12 47,15 8,70 75 , 7 38 21,94 
DNII12 56,94 9,90 98,1 35 31,73 
DNIII12 57,21 7 ,32 53,5 42 27,64 
DNIV12 49 ,62 6, 74 45,4 24 20,43 

Afzonderlijk van de hoogtemetingen dienden de diametermetingen van de populierenklonen 
behandeld te worden. Tab. 3.34. geeft een overzicht van de belangrijkste statistische parameters. Of 
de verschillen, in deze tabel op te merken, ook significant zijn, werd nagegaan door middel van t
testen. De verschillen tussen de beide klonen waren wel significant in 1992 (t-waarde= -8.37), doch 
niet meer bij de opname in 1995 (t-waarde= -1.64). De vraag mag gesteld worden ofhet eerste 
verschil niet te wijten is aan een verschil bij de planting. Hoe dan ook, de kloon 'Ghoy' heeft zijn 
achterstand grotendeels ingelopen, de gemiddelden liggen nog slechts weinig hoger voor de kloon 
'Boelare'. 

De verschiilen tussen de blokken binnen eenzelfde soort was niet significant voor 'Boelare' in 1992 
(t=0.51), wel voor 'Ghoy' (t=-3.97), doch in 1995 waren de verschillen voor de zandbijmenging 
allebei significant (resp. t=4.17 en t=-4.49). Dit kan erop wijzen dat de geringere invloed van zout 
op de 50% blok voor Boelare toch nog te hoog was in het eerste groeiseizoen om in een 
vemrinderd effect te ressorteren. Nadien heeft dit zich wel doorgezet in een hogere diktegroei op 
blok DNIIT12. 

Indien de verschillen tussen de gemiddelden van de beide opnames worden beschouwd (kolom 
ö.Mean) worden de tendensen nog duide~"ker aangetoond De kloon Ghoy haah een hogere 
bijgroei op zowel25% (21,9>20,4) als 50% (31,7>27,6) zand. Tegelijk is erg duideliJK dat voor 
beide soorten een hogere bijgroei werd gerealiseerd op het 50% blok dan op het blok met 25% 

zandbijmenging. 

Als besluit kan gelden, dat populieren goede mogelijkheden bieden op bijgemengd brakwatersh"b. 
De sterfte ligt laag en de diktegroei is behoorlijk te noemen. De beide klonen zijn bruikbaar, maar 
de kloon 'Ghoy' is beter geschikt dan de 'Boelare'. 

3.3.2.7. FYTOSANITAIRE TOESTAND 

De resuhaten op de heuvel zijn enigszins verschillend van deze op Dl 
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De bmereik blijft langer in bot dan op andere standplaatsen. Hij heeft een veel hogere overleving 
dan op miver shb, doch nog steeds de geringste in verhouding tot de andere soorten. De bomen die 
overleven schijnen behoorlijk te groeien, doch ontwikkelen kleine bladeren. In de zomer van 1995 
werd de eik massaal (90-95% van de bladeren aangetast) door meeldauw en mineervliegjes 
geiilfecteerd Deze aantastingen komen ook vrij veel voor in andere bossen, hoewel zelden zo 
massaal Tot op heden kon niet worden uitgemaakt of er een verband bestaat met het zoutgehahe 
van het shb. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de eiken blijvend onder deze aantastingen 
hebben geleden. 

De es vormt veel gekrulde, verdroogde bladeren, verschillende jaren na elkaar. Ter compensatie 
vormt de boom nieuwe, jonge bladeren, die al snel weer gaan verdrogen. Op het einde van het 
groeiseizoen sterft dikwijls de groeischeut at: hoewel veel minder dan op Dl De es hersteh zich 
goed na een drietal groeiseizoenen. De conclusie om de es weinig te gebruiken bij een eerste 
beplanting, maar veeleer nadat de zoutconcentratie reeds wat verminderde, ligt voor de hand. 

De Boskers vertoonde het eerste jaar veel necrose en uitval, vooral op het blok waar slechts 25 % 
zand was bijgemengd (DNN56). Op het perceel met 50% zandbijmenging groeide hij ook het 
eerste jaar goed De soort schijnt niet zo geschikt voor brakwatershb. 

Figuur 3.32. 
Bladrandnecrose bij Gewone esdoorn als indicatie voor zoutschade 
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Figuur 3.33. 
Bladrandnecrose en ongewoon talrij"ke vruchtzetting bij Zwarte els, veroorzaakt door zoutschade 
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Esdoorn vertoonde wel bladrandnecrose het eerste groetseiZOen (Fig. 3.32.), doch deze 
verschijnselen werden pas merkbaar naar het einde van de vegetatieperiode (augustus). De 
volgende jaren herstelde de esdoorn zich goed van eventuele verzwakkingen, er werd een 
uitstekende groei vastgesteld. 

De Zwarte els sloeg vanafhet eerste groeiseizoen uitstekend aan op zowel 50 als 25 % zand. Ook 
op DI was dit een van de betere groeiers. In het eerste groeiseizoen werd een lichte 
bladrandnecrose vastgesteld, doch vandaag is het enige merkbare stressverschijnsel de vorming van 
grote hoeveelheden vruchten (Fig 3.33.) op jonge leeftijd. De soort had tot op heden niet onder 
ziektes te leiden en is één van de best aangepaste soorten. 

Voor de Abeellopen de conclusies parallel met de resuhaten op DI. Vanafhet eerste jaar groeit de 
boom wijd uit en ontwikkeh zich volkomen normaal Er werd geen enkele afWijking vastgesteld. 
De kleinere bladeren, zoals vastgesteld op DI, werden hier . niet opgemerkt. De Abeel kan dus 
gelden als een uiterst geschikte pionier voor de brakwaterslibgronden. 

Tenslotte de beide populierenklonen, Ghoy en Boelare. Er trad randnecrose op, doch niet zo sterk 
als op DI. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de zandbijmenging. Op het einde van het eerste 
groeiseizoen werd wel de vorming van nieuwe bladeren vastgesteld (compensatie voor de 
necrose?), de volgende jaren bleef dit verschijnsel uit. De populierenklonen kunnen gebruikt 
worden, maar zij vereisen in elk geval een geschikte zandbijmenging en een goede beschutting 
tegen de wind (opbouw bestand). 

3.3.2.8. PROEVEN MET S1RUIKAANPLANTINGEN 

Zoals voor DI zijn de opnames van de heuvel DN weergegeven in een tabel met figuur (Fig. 3.34.). 
Het meest opvallende hierin is het resuhaat van Lycium halimifolium in blok DNIV 4 5. Er werd een 
overleving van meer dan 120 % opgetekend, veroorzaakt door de vegetatieve vermeerdering van 
de struiken (vorming van uitlopers door takken die bij grondcontact adventiefWortels vormen en 
zich nadien losscheuren. Op die manier ontstaan meer struiken dan er oorspronke~K: werden 
geplant). Dit wijst op de eigenschap van de Boksdoom om een sterk gesloten struweel te vormen. 
Dit kan een belangriJK: voordeel vormen om de hellingen van slibheuvels tegen ondermeer erosie te 
beschermen. Anderzijds werden met dezelfde soort op de piramide DI ook mislukkingen 
genoteerd. 

Globaal kunnen de beshriten, zoals genomen in 3.3.1.8. behouden blijven. Enkel dient opgemerkt 
dat op de heuvel DN voor de onderscheiden soorten een iets hoger, doch niet significant, 
overlevingspercentage werd genoteerd dan op DI. Een samenvattend overzicht van de gemiddelde 
overlevingspercentages wordt gegeven in Fig. 3.35 .. De hogere overleving op DN wijst op een 
extra voordeel van de zandbijmenging; hoewel het evengoed een gevolg kan zijn van de veel 
hogere windbescherming op DN dan op Dl 
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LOCATIE SOORT GEPLANT OVERLEVE % OVERL 

DNIV78 CRA TAEGUS MONOGYNA 42 14 33,33 
DNIV45 LYCIUM HALIMIFOLIUM 42 51 121 ,43 
DNIV12 HIPPOPHAE RHAMNOIDE 42 2 4,76 
DNIV12 SALIX REPENS 44 5 11 ,36 
DN1112 ELEAGNUS ANGUSTIFOLI 44 22 50,00 
DNI12 CRA TAEGUS MONOGYNA 44 4 9,09 
DNI45 PRUNUS SPINOSA 42 9 21 ,43 
DNI78 LIGUSTRUM VULGARE 42 32 76,19 
DNI12 HIPPOPHAE RHAMNOIDE 42 17 40,48 

overlevingsaantal struiken ON 1 995 

Figuur 3.34. 
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Figuur 3.35. 

soort 

Procentuele overleving van de struiken per soort 

3.3.2.9. OPBOUWVAN ORGANISCH MATERIAAL 

De resultaten voor het gehahe aan organische stof op de heuvel DN liggen in dezelfde grootte-orde 
als op de piramide Dl Dit laat vermoeden dat de zandbijmenging geen wezenlijk verschil maakt 
voor het percentage organisch materiaal Dit wordt bevestigd in eent-test voor de waarden op de 
heuvel (zie Tab. 3.35.) die geen significant verschillen vindt (t-waarde= 1,49; 2 tailed sign. = 0, 146). 

Tabel3.35. 
% organisch materiaal en % koolstof op DN, bepaald met de methode van W aildey & Black 

LOCATIE DIEPTE (cml %O.M. %C LOCATIE DIEPTE (cml %O.M. %C 

DN 12 0-15 6 ,78 3 ,39 DN 111 12 0- 15 9 , 19 4 ,60 
DN 12 30-45 6,47 3,23 DN 111 12 30-45 7 ,46 3,73 
DN 12 75-90 5 ,89 2 ,94 DN 111 12 75-90 6,74 3 ,37 
DN 34 0-15 7 ,03 3,52 DN 111 34 0-15 4,75 2,38 
DN 34 30-45 7,17 3,58 DN 111 34 30-45 7 ,68 3,84 
DN 34 75-90 7 ,21 3 ,60 DN 111 34 75-90 6,06 3 ,03 
DN 56 0-15 6,50 3,25 DN 111 56 0-15 7 ,57 3 ,79 
DN 56 30-45 6,41 3 ,21 DN 111 56 30-45 2,74 1,37 
DN 56 75-90 6,17 3,08 DN 111 56 75-90 2 ,53 1,27 
DN 78 0-15 7,33 3,67 DN 111 78 0-15 4 ,25 2 , 13 
DN 78 30-45 6,90 3,45 DN 111 78 30-45 3,72 1,86 
DN 78 75-90 4,60 2,30 DN 111 78 75-90 6 ,07 3,03 
DN 12 0-15 3,56 1,78 DN IV 12 0-15 3 ,98 1,99 
DN 12 30-45 8,37 4,18 DN IV 12 30-45 6 ,92 3 ,46 
DN 12 75-90 5,35 2 ,67 DN IV 12 75-90 5 ,67 2 ,84 
DN 34 0-15 7 ,15 3 ,58 DN IV 34 0-15 6,08 3,04 
DN I 34 30-45 5,21 2 ,61 DN IV 34 30-45 3,69 1,85 
DN 34 75-90 0,00 0 ,00 DN IV 34 75-90 7 ,27 3 ,63 
DN 56 0-15 1,59 0,79 DN IV 56 0-15 6 ,52 3,26 
DN 56 30-45 6,24 3,12 DN IV 56 30-45 4 ,58 2 ,29 
DN 56 75-90 5,78 2 ,89 DN IV 56 75-90 6 , 15 3,07 
DN 78 0-15 9,76 4 ,88 DN IV 78 0-15 6 ,69 3 ,34 
DN 78 30-45 3 ,90 1,95 DN IV 78 30-45 5 ,85 2 ,92 
DN 78 75-90 4,05 2,02 DN IV 78 75-90 7,06 3 ,53 
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De profielen voor de verschillende soorten zijn gegeven in Fig. 3.36 .. Het opvallend hoog gehahe 
bij de Zomereik op 0-15 cm diepte kan veroorzaakt zijn door de vele grassen die optraden op dit 
deel van de heuvel De Zomereik is in hoge mate afgestorven (zie 3.3.2.6.) en de open plaatsen 
werden door kruiden ingenomen. Het is mogelijk dat een spoor van de wortels van deze kruiden in 
het monster aanwezig was en de resuhaten heeft beïnvloed. Statistisch (ANOV A) worden geen 
significante verschillen gevonden tussen de soorten (Fratio= 0,3776; Fprob= 0,9100) noch tussen 
de verschillende dieptes (Fratio= 0,6423; Fprob= 0,5309). Een eventuele aamijking van de minerale 
bodem met organisch materiaal door de verschillende boomsoorten werd dus niet bewezen. Dit 
mag niet worden verward met de opbouw van een humusJaag door de bladval Bij een correcte 
bodennnonstemame worden de bladeren verwijderd, zodat zij niet in het bodemmonster terug te 
vinden zijn. Het is pas wanneer de bladdeeltjes door de bodemactiviteit (vb. regenwormen) in de 
minerale bodem worden verspreid, dat een werkelij"ke aanrijking van de minerale bodem met 
organisch materiaal optreedt. Wel liggen alle cijfers hoger dan deze, die gemeten werden in het 
grondsas. De gemeten aanri.JKing werd echter niet vanaf het maaiveld naar onder toe door de 
bomen veroorzaakt. Het is denkbaar dat het ontstaan van bodemleven, na de aanleg van het 
ecosysteem, aan de basis hiervan ligt. 

3 4 5 6 7 8 

% Organisch materiaal 

Figuur 3.36. 
% organisch materiaal in de profielen op DN, gemiddeld per soort 

3.3.2.10. VERVUILING DOOR ZW ARE METALEN 

De concentraties aan sporenelementen (zware metalen en Boor) werden opgemeten in de bodem en 
in de bladeren van de bomen, zoals bij de andere elementen, doch tevens in het weefsel van Zuhe, 
Aster tripolium, die onmiddellijk na de aanleg van de heuvel deze massaal koloniseerde. Deze drie 
aspecten worden afzonderlijk besproken. 

Voor de sporenelementen in de bodem is, net als voor de macronutriënten, op de heuvel DN in 
1995 een zogenaamd transeet opgemeten, met name de strook DN I, op de 8 monstemamepunten, 
met op elk punt een profiel over 90 cm diepte. Deze uitgebreide bemonstering wordt voor de 
verschillende elementen grafisch vorgesteld in Fig. 3.37 .. Zoals voor de macronutriënten werd een 
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verband met de diepte nagegeaan, doch er is geen correlatie vast esteld. Dit wijst erop dat op korte 
termijn geen uitspoeling van zware metalen naar de diepte optreedt, en dus ook geen verspreiding 
via deze weg naar de omgeving toe. 

De waarden die in de figuren opgegeven worden kunnen worden geëvalueerd aan de hand van 
literatuurgegevens die in Tab. 3.36. zijn samengevat (compilatie DE VOS, 1995b, 
literatuurgegevens uit: LEVINSON (1974) and ALLOWAY (1990a), SWAINE (1955), 
LINDSAY (1979), KABATA-PENDIAS and PENDIAS (1984), DE VOS (1994), VIAREM II 
(1992) en MOFFAT {1989). 

Tabel3.36. 
Referentiewaarden voor zware metalen in de bodem (DE VOS, 1995b). 

SUBSTRAAT Zn Cd Cr Mn Co Ni Cu Sn Hg Pb 

KALKSTEEN sediment 20-25 0.03·0.1 10·11 620-1100 0 .1 -4 7·12 5 .5-15 0 .5-4 0 .05·0.16 5 .7-7 

ZANDSTEEN sediment 16-30 0 .05 35 4-60 0 .3 2·9 30 0.5 0.03.0 .29 8-10 

LEISTEEN sediment 100-120 0 .2 90-100 850 19-20 66-70 39-50 4-6 0 .16.0.5 20-23 

BODEM NOAMAAL(totaalconc) 10-300 0.01-7 5-1000 200-2000 1·70 10-1000 2-100 <5 0.02.0.2 2·200 

BODEM GEMIDDELD (totaalconc) 50 0 .06 100 600 6 40 30 10 0 .03 10 

BODEM TOXISCH (totaalconc) 70-400 3·6 75-100 1500-3000 25-50 >100 60-125 >50 0 .3·5 100-400 

BODEM ARBOR AUG (totaalconc) 13-66 < 1 23-73 463-1057 - - 1-11 - - 2-37 

VLAREM streelwaarde (A) 150 1 50 - - - 50 - 0.5 100 

VLAREM richlwaarde (B) 300 5 200 - - - 50 - 10 1000 

VLAREM grenswaarde (C) 600 10 500 - - .. 200 - 50 2000 

EEC UMIT VALUES 150-300 1-3 100-200 - - 30-75 50-140 - 1·1 .5 50-300 
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Figuur 3.37. 
Concentraties van de sporenelementen in de bodemprofielen 
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De elementen Pb Mn en Cu komen in normale concentraties voor, er is geen sprake van 
contaminatie. Voor Zn, Cd en Cr werd wel een aamijking vastgesteld, voor Cd ligt deze in het 
toxische bereik. Dit bevestigd de analyses die op het slib in de scheidingsbekkens gebeurden en die 
besproken werden in 3.3.1.10 .. Toch werden ondanks deze hoge concentraties tot op heden geen 
schade-effecten op de planten vastgesteld. Het blijkt eens te meer dat een verschil moet worden 
gemaakt tussen de totaalconcentraties aan polluenten en de biobeschikbare hoeveelheden, die een 
feitelijke invloed op de vegetatie uitoefenen. Tenslotte moet aangestipt worden dat de concentratie 
van Ni sterk schommeh. Globaal is de concentratie normaal te noemen, doch lokaal komen 
verhoogde concentraties voor die toxisch tot sterk toxisch zouden moeten zijn. Waaraan dit te 
wijten is is niet duidelijk. Wellicht komen lokaal zeer sterke vervuilingskemen voor van 
bijvoorbeeld Ni-houdende deeltjes, die geenszins beschikbaar zijn voor de planten, doch wel als 
dusdanig gemeten zijn. 

In een tweede hrik worden de concentraties in het plantenweefsel van Zulte besproken. De 
analysegegevens staan in Tab. 3.37 .. Anders dan bij de boomsoorten, werd bij Zuhe voor geen 
enkel element een a~ormaal hoge of toxische concentratie aan sporenelementen vastgesteld. Deze 
plant neemt geen verhoogde concentraties aan sporenelementen op. Het is waarschijnlijk dat dit 
samenhangt met de ontwikkelde zoutresistentie. 

Tabe13.37. 
Concentraties aan sporenelementen in Zuhe, Aster tripolium. 

CODE ZAND-ADD Zn Cd 8 Mn Fe Al Cu 
(%) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

1A 0 40.6 3.0 26.7 13.1 141.2 59.4 13.6 
18 0 30.2 2.6 23.4 4.9 73.6 30.5 10.6 
1C 0 16.3 2.3 26.4 7.0 21 .6 43.5 12.8 
3A 25 42.1 0.4 31.0 36.5 37.2 41.5 14.9 
48 25 51 .6 2.3 26.3 31.6 67.1 33.4 16.8 
SA 50 76.1 3.1 32.5 29.6 197.6 64.2 17.1 
68 50 24.7 2.6 27.0 9.4 124.3 49.6 12.7 
6C 50 16.9 1.7 19.7 5.4 69.6 35.5 11.9 

In het derde hrik tenslotte, werd de bladconcentratie van de sporenelementen in de bomen 
gemeten. Deze metingen bestaan voor de groeiseizoenen 1992, 1993 en 1995 voor de elementen 
Zn, Cd, B, Mn, Fe, Al en Cu. De elementen Pb, Ni en Cr werden enkel in 1995 opgemeten. Anders 
dan voor de bodemanalyses, zijn deze metingen over de gehele heuve~ en dus niet enkel in het 
transect, doorgevoerd. Hiervoor werden de 32 monstemamepliDten (zie flap achteraan) 
aangewend. Analoog aan de macronutriënten worden de waarden in Tab. 3.38. en Tab. 3.39. zowel 
numeriek als grafisch voorgesteld. Een aantal trends en evoluties zijn uit deze waarden op te 
maken. 
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Tabel3.38. 
Bladconcentratie (ppm) van de sporenelementen Zn, Cd, B en Mn op DN voor de verschillende 
groeyaren. 

Zn SOORT 
ON 1- 1 GHOY 
ON 1- 2 ELS 
ON I - 3 ESDOORN 

ON 1- 4 EIK 
ON 11 - 1 GHOY 
ON 11 - 2 ELS 
ON 11 - 3 ESDOORN 
ON 11 - 4 EIK 

ON 111 • 1 BOELARE 
ON 111 • 2 ABEEL 

ON 111 • 3 BOSKERS 
ON 111 • 4 ES 
ON IV - 1 BOELARE 
ON IV - 2 ABEEL 
ON IV - 3 BOSKERS 
ON IV - 4 ES 

Cd SOORT 
ON 1- 1 GHOY 
ON 1- 2 ELS 
ON I - 3 ESDOORN 
ON 1- 4 EIK 
ON 11 - 1 GHOY 
ON 11 - 2 ELS 

ON 11 - 3 ESDOORN 
ON 11 - 4 EIK 

ON 111 - 1 BOELARE 
ON 111 - 2 ABEEL 

ON 111 - 3 BOSKERS 
ON 111 - 4 ES 

ON IV - 1 BOELARE 
ON IV - 2 ABEEL 
ON IV - 3 BOSKERS 
ON IV - 4 ES 

8 SOORT 
ON 1- 1 GHOY 
ON 1- 2 ELS 
ON I - 3 ESDOORN 
ON I - 4 EIK 
ON 11 - 1 GHOY 
ON 11 - 2 ELS 
ON U - 3 ESDOORN 
ON 11 - 4 EIK 
ON In · 1 BOELARE 
ON 111 - 2 ABEEL 
ON 111 - 3 BOSKERS 
ON 111 - 4 ES 
ON IV - 1 BOELARE 
ON IV - 2 ABEEL 
ON IV - 3 BOSKERS 
ON IV - 4 ES 

Mn SOORT 
ON 1- 1 GHOY 
ON 1- 2 ELS 
ON I - 3 ESDOORN 
ON 1- 4 EIK 
ON 11 - 1 GHOY 
ON 11 - 2 ELS 
ON 11 - 3 ESDOORN 

ON 11 - 4 EIK 
ON 111 - 1 BOELARE 

ON 111 • 2 ABEEL 
ON 111 - 3 BOSKERS 
ON 111 - 4 ES 
ON IV - 1 BOELARE 

ON IV • 2 ABEEL 
ON IV - 3 BOSKERS 

ON IV - 4 ES 

1992 
155 

19 
< 10 
< 10 
223 
< 10 
< 10 
< 10 
222 
218 
< 10 
< 10 
225 
179 
< 10 
< 10 

1992 
5,3 
1,1 
1,3 
1, 7 
6,3 
0 ,8 
1,9 
1,2 
6,9 
3,0 
1,4 
0 ,8 
6,9 
4 ,3 
0 ,8 
0 ,9 

1992 
100,6 
105,9 
156,1 

88,6 
143,4 
103,1 
158,4 

76,5 
99, 6 
49,8 
52,8 
27,2 
98,5 
63,0 
63 ,9 
39,8 

1992 
95 ,1 
24 ,5 
39, 3 

189,4 
130,1 

27 ,8 
31,0 

156,4 
128, 7 

21,1 
< 5 .0 

6,2 
90,3 
30,1 

2,7 
9 ,8 

1993 
412 
103 

37 
25 

250 
101 

45 
62 

277 
412 

48 
< 20 
257 
360 

60 
45 

1993 
12,3 

1,6 
< 0 .5 

1,8 
11 ,1 

2,1 
1,1 
2,2 

10 ,0 
5,0 
2,2 
0,6 

16,1 
4 ,3 
2,1 
1,5 

1993 
138,0 

77,9 
163,1 
222,5 
114, 2 

74 , 1 
148,6 
165,8 

95 ,2 
66,4 
57 ,5 
32,1 

105,9 
66,2 
55 ,8 
33, 7 

1993 
24 ,4 
27,1 

< 8 .0 
51,8 
18,9 
31,4 

< 8.0 
44 ,2 
29,1 
25 ,9 
18,8 

< 8.0 
14,3 

< 8 .0 
17,3 
29,5 

1995 
484 

87 
52 
27 

448 
73 
65 
19 

386 
281 

31 
8 

374 
388 

36 
23 

1995 
8 ,6 
0 ,0 
0 ,3 
0 ,2 

14 ,9 
0 ,0 
0 ,1 
o.o 

12,9 
2, 9 
0 ,0 
0 ,3 

15 ,1 
2 ,9 
0 ,1 
0 ,0 

1995 
154, 7 
597,0 
203,8 
148,6 
151 ,2 

87, 6 
184, 2 

88 .6 
118,1 
63,3 
51.4 
29,6 

117,0 
74 .2 
50,0 
26,4 

1995 
55 ,4 
17,1 

1,3 
8 ,5 

74 ,3 
26.4 

3 ,3 
4,9 

48,2 
9,6 
5,8 
0,5 

29,6 
21 , 6 

0 , 7 
7,5 

500 

~~ I 
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5~~ 
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Tabel3.39. 
Bladconcentratie (ppm) van de elementen Fe, Al, Cu, Pb, Ni en Cr op de heuvel DN 

Fe SOORT 1992 1993 1995 
ON 1- 1 GHOY 101 174 129 
ON 1- 2 ELS 397 607 413 
ON 1- 3 ESDOORN 316 505 241 900 
ON 1- 4 EIK 142 312 237 800 
ON 11 - 1 GHOY 149 140 161 700 
ON 11 - 2 ELS 435 871 418 

600 
ON 11 - 3 ESDOORN 264 393 196 
ON 11 - 4 EIK 124 357 254 500 

ON 111 · 1 BOELARE 245 220 156 400 

ON 111 · 2 ABEEL 323 438 169 300 

ON 111· 3 BOSKERS 146 423 202 200 
ON 111-4 ES 313 447 122 100 
ON IV · 1 BOELARE 148 138 169 0 
ON IV· 2 ABEEL 304 452 167 1992 1993 1995 
ON IV · 3 BOSKERS 179 400 219 
ON IV · 4 ES 321 569 167 

Al SOORT 1992 1993 1995 
ON 1- 1 GHOY 39 62 60 • GHOY 

ON 1-2 ELS 111 155 132 
ON I- 3 ESDOORN 102 170 58 250 ----D---ets 
ON 1-4 ElK 46 108 75 
ON 11- 1 GHOY 66 60 42 200 SOOORN 
ON 11- 2 ELS 120 243 118 
ON 11- 3 ESDOORN 79 143 65 150 -----<>-----fl~ 
ON 11-4 EIK 40 105 84 
ON 111 · 1 BOELARE 69 89 34 100 • GHOY 
ON 111 - 2 ABEEL 75 102 39 
ON 111 · 3 BOSKERS 43 120 58 50 ~lS ON 111 - 4 ES 99 133 33 
ON IV · 1 BOELARE 43 70 41 0 
ON IV · 2 ABEEL 70 151 22 1992 1993 1995 

ESDOORN 

ON IV · 3 BOSKERS 52 123 50 
ON IV· 4 ES 103 163 36 ------0--EI~ 

--X --sofLARE 
c.. SOORT 1992 1993 1995 

ON 1-1 GHOY 1,87 5,46 7 --;(--ABEEL 
ON 1- 2 ELS 4,99 7,96 11 
ON 1- 3 ESDOORN 3,12 4,31 7 12,00 BOSKERS 
ON I - 4 ElK 4,51 8,19 7 
ON 11 - 1 GHOY 1,15 4,36 10 10,00 

s 
ON 11 - 2 ELS 3,84 6,80 11 

8,00 
ON li - 3 ESDOORN 3,45 3,71 9 
ON li - 4 ElK 3,57 6,35 8 6,00 

CELARE 

DNiil - 1 BOELARE 4,85 5,08 10 
ON lil · 2 ABEEL 2,43 4,98 10 4 ,00 • ABEEL 

ON lil · 3 BOSKERS 4,88 6,29 8 2,00 
ON 111 - 4 ES 7.27 8,81 10 -D---BOSKERS 
ON IV . 1 BOELARE 2.16 4,67 8 0,00 
ON IV · 2 ABEEL 2.34 7,69 10 1992 1993 1995 ES 
ON IV · 3 BOSKERS 3,04 6,48 9 
ON IV . 4 ES 6,20 7,68 9 

OPNAME 1995 
SOORT Pb Ni Cr 

ON 1-1 GHOY 2,53 1,17 0 ,31 
ON 1- 2 ELS 3,67 2,92 1,36 
ON 1- 3 ESDOORN 2,35 1,13 0,78 
ON 1- 4 EIK 3,09 1,42 0,6B 
ON li - 1 GHOY 3,50 0,94 0 ,43 
ON li · 2 ELS 4,54 2,23 0 ,91 
ON li - 3 ESDOORN 1,76 0 ,74 0 ,48 
ON li · 4 EIK 1,65 1,39 0,67 
DNIII - 1 BOELARE 4 ,33 1,27 0 ,44 
ON 111 - 2 ABEEL 2,89 2,19 0 ,45 
ON 111 -3 BOSKERS 1,87 1,20 0 ,48 
ON 111 · 4 ES 2,53 1,32 0,45 
ON IV· 1 BOELARE 2,91 1,32 0,88 
ON IV · 2 ABEEL 3,61 1,79 0 ,50 
ON IV · 3 BOSKERS 3,62 2,05 0.40 
ON IV · 4 ES 4,03 1,32 0,37 

Het is opvallend dat er bij de elementen Cd en Zn twee groepen van boomsoorten te onderscheiden 
zijn: één met een hogere en één met een lagere opname. De eerste groep bevat uitsluitend 
pionierboomsoorten, zoals Abeel en de populierenklonen. De els, nochtans een pioniersoort, hoort 
bij de tweede groep. Verder zijn er opvallende evoluties voor de elementen Cu en Mn. Bij dit 
laatste is er het eerste jaar, onmiddellijk na de planting, een hoge opname genoteerd die nadien 
verdwenen is. Dit kan erop wijzen dat de biobeschikbare Mn is uitgespoeld, of dat de planten veel 
Mn opnemen in de periode van de wortelvorming. Aangezien er in de bodem geen verminderde 
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concentratie werd vastgesteld, mag de tweede stelling als bewez.Em. worden beschouwd: de planten 
nemen bij de eerste vestiging en wortelvorming abnonnaal hoge Mn- hoeveelheden op, doch dit 
verdwijnt later. Voor Cu duidt de figuur op een ander gegeven: dit wordt steeds meer opgenomen, 
de concentratie in de bladeren stijgt met de jaren. Of deze trend zich op lange termijn handhaaft, 
moet worden nagegaan door herhaalde analyse bij de verdere ontwikkeling van dit 
onderzoeksprogrannna. 

Verwijzend naar de referentiewaarden voor de bladconcentraties kan gesteld worden dat bij de 
pionierboomsoorten in de nabije toekomst misschien schade kan optreden door Cd en Zn, daar 
deze door die soorten sterker worden opgenomen dan door de andere soorten en daar de 
bladconcentraties toenemen met de jaren. Op dit ogenblik (1995) liggen de gemeten waarden op de 
grens van het toxische gebied 

V oor de andere elementen en voor de andere soorten werd nergens een abnormaal hoge 
bladconcentratie vastgesteld wat erop wijst dat de planten niet meer sporenelementen opnemen dan 
elders, hoewel enkele elementen in verhoogde concentratie in de bodem werden aangetroffen. 
significant verschil naargelang de zandbijmenging. 

Tabel3.40. 
Bladconcentratie van de sporenelementen naargelang de zandbijmenging 

ALN US GLUTI NOSA 

SANDADDED Zn Cd B Mn Fe Al Cu 
(% ~Yigl) (mg/kg) (mglllg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mglllg) (mglllg) 

0 10 0 ,6 65 ,1 18,4 261 74 2,12 
25 19 1,1 105,9 24,5 397 111 4,99 
50 9 0.8 103,1 27,8 435 120 3 ,84 

POPULUS ALBA 

SANDADDED Zn Cd B Mn Fe Al Cu 
(%~'ligt) (mg/kg) (mglllg) (mglkg) (mg/llg) (mglkg) (mglkg) (mglkg) 

0 115 1,8 49 ,1 28,8 488 130 0 ,6 
25 179 4 ,3 63 30,1 304 70 2 ,34 
50 218 3 49,8 21,1 323 75 2 ,43 

POPULUS - BOELARE 

SANDADDED Zn Cd B Mn Fe Al Cu 
(%of 'ligt) (mglkg) (mg/kg) (mglkg) (mglkg) (mgfkg) (mg/kg) (mg/kg) 

0 83,5 2 ,35 42,5 243,5 69 23,5 5 ,095 
25 225 6 ,9 98,5 90,3 148 43 2,1 6 

50 222 6 ,9 99,6 128.7 245 69 4,85 

POPULUS - GHOY 

SANDADDED Zn Cd B Mn Fe Al Cu 
(%of 'ligt) (mglkg) (mglkg) (mglkg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

0 134,5 5 ,35 73,55 179,1 5 128,5 34,5 1,69 

25 155 5 ,3 100,6 95,1 101 39 1,87 

50 223 6,3 143,4 130,1 149 66 1,15 
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Een laatste mogelijke vraag is deze naar de invloed van de zandbijmenging op de opname van 
sporenelementen in de planten. Voor drie soorten (resp. els, Abeel en populier 'Ghoy') zijn de 
bladconcentraties (1993) aan zware metalen opgegeven in Tab. 3.40 .. De cijfers wijzen erop dat de 
invloed van de hoeveelheid bijgemengd zand onbestaande of te vetWaarlozen is. De ANOV A 
analyses op de concentraties die in 1995 werden gemeten, hebben dit bevestigd. Zij vonden geen 

3.3.2.11. SLIBAFVLOEI EN CONTAMINATIE 

In November 1995 werden in de twee open plastic grachten naast DN een klein aantal slibstalen 
genomen. Het betreft dus gronddeeltjes die door het afstromende regenwater van de heuvel zijn 
afgespoeld en die in de grachten een nieuwe ondetWaterbodem hebben gevormd. Deze 
bemonstering werd opgezet om na te gaan of er vanuit de heuvel uitspoeling van polluenten naar de 
omgeving is. Tot op heden hebben deze weinige monsters geen relevante analysegegevens 
opgeleverd Indien verdere controlemetingen uitwijzen dat de uitspoeling aanzienlijk is, of zou 
kunnen zijn, zullen meer gedetailleerde monsternamecampagnes gebeuren en zullen de resuhaten 
worden gepubliceerd in een afzonderlijk wetenschappelijk artikel 

De waterplanten die werden bemonsterd, zijn wel geanalyseerd, de resuhaten zijn terug te vinden 
in Tab. 3.41.. De concentraties aan zware metalen zijn, in vergelijking met deze die gemeten 
werden in de boombladeren, zeer gering. Er vormen zich geen potentieel gevaarl~jke accumulaties 
in de wateq>lanten. Omwille van deze lage meetwaarden werden dan ook geen verdere 
monsternarnes opgezet. 

Tabel3.41. 
Concentraties (ppm) aan macronutriënten en sporenelementen in de wateq>lanten aan DN 

Cd Fe Cu Al Pb Zn 8 Mn Ni Cr 
0,012 0 0,02 0 0 ,1 58 0 3 0 0,057 0, 0 37 
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4. Handleiding voor een succesvolle beplanti g 

4 .1. Voorbereidende werken 

4. 1.1. Wijze van berging 

Om de nabestemming van het shb optimaal te kunnen vetwezenl~jken, dient van bij de berging 
rekening gehouden te worden met de latere bebossing. Twee scenario' s zijn hierbij mogelijk: ofWel 
laat men het shb eerst laguneren, bijvoorbeeld in scheidingsbekkens zoals te Kallo en zal men het 
definitief storten als het min of meer geconsolideerd is, als het "steekvast" is, ofWel wordt het shb 
onmiddellijk naar zijn definitieve stortplaats gepompt en daar hydraulisch zo gestort dat bebossing 
mogelijk is. In deze paragraafworden de beide schema' s kort uitgewerkt (naar DE VOS, 1994b). 

1. Hydraulische berging 

Er wordt normaal gezien een kuipvormige structuur aangelegd met plaatselijke grond die door 
bulldozers wordt opgeduwd tot bermen. Na de opspuiting en het aflaten van het overtollig 
suppletiewater via een stortkist, blijft een modderige slibmassa achter die geen draagkracht heeft. 
De consolidatieprocessen kunnen worden versneld door gebruik te maken van ecotechnieken die op 
het project Leie- Menen werden ontwikkeld, zoals de SALIMAT-techniek. Via het uitrollen van 
Salimatten, die binnen 5 maanden een groendek van 2 m hoogte ontwikkelen, wordt het stort 
tegeli.J"k goedkoop bebost. Het zou dan mogel~jk zijn een aantal jaren later tussen de 
wilgenstammetjes nieuwe specie op te spuiten en zo een heuvel op te bouwen (Fig. 4.1. ). Dit 
étagebouwmodel is reeds langer theoretisch ontwikkeld, doch werd tot op heden niet uitgetest in de 
praktijk. Bovendien is niet duidelijk of de tot op heden in de Salimatten gebruikte wilgenklonen ook 
zullen toelaten dezelfde techniek te gebruiken op brakke gronden. Het Laboratorium voor Bosbouw 
beschikt sinds 1995 over een aantal nieuwe Wilgenklonen met vermoedelijk een hogere 
zouttolerantie. Deze kunnen in de komende werlgaren worden geëvalueerd op hun mogelijkheden 
voor brakwatershb, maar vormen het vooiWeq> van b~"komend onderzoek. 

Figuur 4.1. 
Étagebouwmodel door middel van SALIMAT 
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2. Steekvaste berging 

Met deze methode is wel reeds veel specifieke ervaring opgedaan omtrent de mogelijkheden van het 
brakke slib. Van zodra het shb ontwaterd is tot steekvast materiaal, is grondverzet mogelijk om aan 
verantwoorde landschapsbouw te kunnen doen. Een minimum aan milieu-hygiënische maatregelen 
zijn daarbij noodzakelijk. De beschreven werkzaamheden worden in Fig. 4.2. afgebeeld. 

Het is belangrijk bij de aanleg van de verschillende lagen rekening te houden met optredende 
campactie onder invloed van het gewicht van de bovenliggende lagen. Een geringe verzakking zal 
steeds optreden. Daarom kan het nuttig zijn watervoerende zandlagen licht bolvormig aan te leggen. 

- Een duurzame HDPE-folie of een gecoropacteerde shblaag (0,5 m) onderaan moeten de 
uitspoeling van de zouten naar omliggende landbouw- of woonzones verlrinderen. 

- Langsheen de heuvel worden afwateringsgrachten aangelegd die het zoute water verzamelen en 
eventueel vervuilde slibdeehjes moeten opvangen. Deze afwatering voert het water naar een 
bekken, naar een riolering of terug naar de Schelde zelf: waar het met zouten aangerijkte water geen 
bedreiging vonnt voor de omgeving. 

- Bovenop de afschermlaag ( onderafdek) komt een eerste watervoerende zandlaag {30 cm). 
Daarboven een shl>laag, 2 tot 3 meter dik, licht hellend naar de lijzijde, en dan weer een zandlaag. 

- Aan de loefzijde kan, a1hankelijk van de hellingsgraad, een horizontaal talud, 6 m breed, worden 
aangelegd om (i) de erosie te beperken, (ii) het run-off water op te vangen en af te voeren via de 
zandlaag en (iii) een eerste groep bomen aan te planten. Een dergelijk talud moet dan wel tot 60 cm 
diep worden bijgemengd met zand (25 tot 30 vol%) tot 60 cm diepte. 

- Er worden verder shl>- en zandlagen opgebouwd, eventueel met bijkomende taluds aan de 
loefzijde (afhankelijk van de hoogte en hellingsgraad). In het midden wordt een verticale doorsteek 
aangebracht, een zandzuil, die het water draineert naar diepere zandlagen om te beletten dat de 
lijzijde met zouten wordt aangerijkt. 

-De bovenste sliblaag, waarin uiteindelijk beplant wordt, moet minstens 3 m dik zijn. Tot op een 
diepte van mininmm 60 cm wordt ze met 25 tot 30 vol% zand bijgemengd. De vermenging moet 
zeer innig zijn, om beter te ontzilten, de bodemstructuur te verbeteren en een betere planting 
mogelijk te maken. 

4.1.2. Fysico-chemische karakterisatie van het groeimedium 

Om zicht te krijgen op de mogelijkheden, zal men, vooraleer grootschalige projecten aan te vatten, 
een beperkt aantal bodemstalen analyseren. Deze zullen onderzocht worden op de parameters 
textuur, conductiviteit en vervuilingsgraad. 

De kennis van de textuur laat toe een beeld te vormen van de noodzaak tot zandbijmenging. Er is 
dan ook vooral een indicatief onderzoek nodig, waarbij de aandacht gaat naar het aanwezige 
percentage zand. Daarom kunnen ook snellere en minder nauwkeurige methodes, zoals bvb. de 
hydrometermethode een aanwijzing geven. Indien de mogelijkheden voorhanden zijn draagt de 
pipetmethode toch de voorkeur weg. 
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LOEFZIJDE 

Figuur 4.2. 

• Gecompacteerde sliblaag 

0 Origineel bodemsubstraat 

~ Steekvast baggerslib 

Heuvelmode~ opgebouwd uit steekvast baggerslib 

UJZIJDE 

D Watervoerende zandlaag 

~ Bijgemengd baggerslib 
(wortelzone) 

- Folieafwateringsgracht 

De analyse van de conductiviteit (EC us) vormt de belangrgKste aanduiding van de 
groeimogelijkheden van de verschillende soorten. Omwille van de grote variabiliteit van het 
zoutgehalte in het s1ib is het noodzakel~jk een voldoende aantal monsters te nemen, of een beperkter 
aantal mengmonsters te analyseren die dan echter samengesteld zijn uit een vrij groot aantal 
bodemstalen. Uit hoofdstuk 3 zijn een aantal richtwaarden af te leiden. Indien de gemiddelde 
waarden zich onder 1500 fJS/cm bevinden, met piekwaarden tot 2000 of 2500 fJS/cm, steh zich 
voor de boomgroei geen probleem Alle geschikt bevonden soorten (ook de iets gevoeliger es en 
kers) kmmen worden aangeplant. Tussen 1500 fJS/cm en 5000 fJS/cm moet voorrang gegeven 
worden aan de zouttolerante pioniers. De Zulte zal massaal opgroeien, reeds vrijwel onmiddellijk na 
de aanleg (zie Fig. 4.3.). Deze laatste kan als indicatmplant fungeren: eenmaal de Zulte verdwenen, 
kunnen ook de andere boomsoorten (andere dan de zouttolerante Zwarte els en Abeel) worden 
ingebracht. Indien de meetwaarden boven 5000 fJS/cm gesitueerd zijn, kan op basis van dit rapport 
geen uitspraak gedaan worden, daar nergens zulke EC-waarden gemeten zijn. Toch kan in het 
algemeen verondersteld worden dat slechts weinig boomsoorten goede groei zullen vertonen op 
gronden met een dergelijke conductivieit. Het verdient dan wellicht aanbeveling het shb gedurende 
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enige tijd verder te laten uitrijpen en uitlogen, tot het zout ehahe enigszins is gedaald De 
richtwaarden worden in Tab 4.1. samengevat. 

Tabel4.1. 
Richtwaarden van de conductiviteit (EC us )voor beplantingsmogelijkheden 

< 1 500,uS/cm alle geselecteerde soorten zonder voorbehoud aan te planten 
1 500-5000,uS/cm de pionierboomsoorten (Abeel, els) kunnen aangeplant 

> 5000pS/cm slib nog enige tijd laten uitlogen alvorens te beplanten 

Tenslotte zullen bij de verkennende bodemanalyses ook aandacht gegeven worden aan de 
vervuilingsgraad van het baggershö. Hoewel dit in Vlaanderen een tijdelijk probleem moet zijn tot 
het afvalwaterbeleid resuheert in een te verwaarlozen vervuiling van de oppervlaktewateren, is het 
toch niet onbelangrijk. De belangrijkste parameters, zoals bijvoorbeeld de concentraties aan zware 
metalen, zullen worden getoetst aan de normen, zoals die van het bodemsaneringsdecreet. 
Eventueel zal de toegankelijkheid beperkt worden, of zullen bij"komende afscherming en een 
veihoogde aandacht voor het afstroom- en percolatiewater noodzakelijk zijn. 

Figuur 4.3. 
massale ontwikkelling van Zuhe, Aster tripolium, onmiddelliJ"k na de aanplanting op DN 

4.1.3. Zandbijmenging 

Zoals uit de analyse van de overlevings- en groeiresuhaten kon blijken is een bijmenging van 
minimum 25 tot 30 vol%. noodzakelijk om een goede overlevingskans te bieden en goede 
groeiresuhaten te behalen. Afhankelijk van het uitgangsmateriaal streeft men aldus naar een 
zandleem textuur. Een dergelijke bijmenging is alleen zinvol in de bovenste 60-70 cm van de 
platformen waarop geplant wordt en bovendien afhankelijk van het zandgehahe dat reeds vooraf in 

106 



het shb aanwezig is. Bij de experimentele heuvels uit het project ging het om shb dat met bijzondere 
technieken gescheiden was om het zand af te zonderen en te gebruiken. Het betreft dus shb met een 
laag zandgehahe. Het belangrijkste is echter dat het zand zeer intensief vermengd wordt. Op DI 
werd op sommige plaatsen in vrijwel zuiver zand geplant (afkomstig van de watervoerende lagen), 
wat de boompjes elke overlevingskans ontneemt. 

Om het zand te vermengen wordt het eerst met een kraan min of meer egaal over het te beplanten 
oppervlak uitgespreid, waarna een kraan met schop het zand intensief onder het shb mengt (Fig. 
3.10.). Daarbij worden eventuele shbbrokken zo goed moge1~jk verkleind. 

4.1.4. Drainage 

De drainage moet worden verzekerd door een aantal watervoerende zandlagen tussen de shblagen. 
De bovenste sliblaag moet echter dik genoeg zijn (minstens 3 m, maximum 5) opdat de planten bij 
droge zomers over een voldoende vochtreserve zouden kunnen beschikken. 

Rondom de heuvel worden dan ook afWateringsgrachten aangebracht die het zoute percolatiewater 
en run-offwater opvangen, samen met uitgespoelde shbdeeltjes. Deze worden met een HDPE-folie 
bekleed. Enkel wanneer het slib door langdurige lagunering reeds veel in zoutgehahe daalde, en 
wanneer met zekerlleid de vervuiling van het shb gering is, kan die bescherming worden 
weggelaten. 

Het aanbrengen van drainagebuizen onder de heuvel is niet zinvol gebleken, noch bij de heuvel DN 
(tenzij dan uit wetenschappe]~jke overwegingen), noch bij de proeven te Menen. Door de compactie 
van de onderste lagen van de heuvel (die onder grote druk komen te staan) bereikt het water de 
drains niet vlot. 

4.1.5. Wmdbescherming 

Zoals vermeld in 3.2.2. werd op de heuvel DN een windafschermend net geplaatst met een 
doorlaatbaarheid van 50%, om het plantsoen tegen de gure ZW-winden te beschermen. De ervaring 
met DI heeft echter geleerd dat dat geen noodzaak is. Als een spontane éénjarige kruidvegetatie 
opschiet, met een hoogte van 1 tot 1,5m kan deze de rol van het windscherm perfect overnemen. 
De Zuhe, Aster tripolium, een zoutminnende plant, groeide massaal (Fig 4. 3.) gedurende de eerst 2 
groeiseizoenen op de heuvels. Het is een typische soort van zilte shbgronden, die slechts een geringe 
concurrentie heeft betekend voor het plantgoed. In de meeste gevallen zal zij spontaan op 
brakwatershb opduiken en een windbescherming overbodig maken. 

Een aparte categorie vormen de populieren(poten): deze moeten beschermd worden tegen 
windrukken, omdat zij anders vrijwel allemaal geveld worden door topbreuk De enige mogelijkheid 
om dat goed te doen ligt in de bestandsopbouw: door de boomsoorten zo te schikken dat het 
bosprofiel geleidelijk in hoogte toeneemt (Fig. 3 .12. ). Indien mogelijk verdient het aanbeveling op 
deze gronden met éénjarige pootplanten te werken. De jonge populier moet dan een geringere 
zuigspanning ontwikkelen gedurende de wortelvorming, omdat de sapstroom een kleinere hoogte 
moet bereiken. Het is vastgesteld dat de tweejarige poten omwille van een te geringe zuigkracht 
(veroorzaakt door het hoge zoutgehahe op het ogenblik van de wortelvorming) vaak te kampen 
hebben met afstervende toppen. 
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4.1.6. Grondbewerking 

Alvorens een nieuwe bebossing uit te voeren wordt in de bosbouw soms geploegd, geëgd, of 
gefreesd. De metingen van de penetratieweerstand hebben duidelijk gemaakt dat zulks niet strikt 
noodzakelijk is op slibheuvels, die uit geconsolideerd slib worden aangelegd. Toch kan het frezen 
van de bodem worden aangeraden om met een minimum aan kosten een goede vermenging 
zand/shl> mogelijk te maken, en om het bodemmateriaal goed te verkruimelen, wat de planting zal 
verbeteren en eenvoudiger zal maken. Dit laatste resuheert ook in een verminderde plantkost, daar 
de arbeiders geen moeite hoeven te doen om slibbrokken te verkruimelen. Ingeval gewerkt wordt 
op hydraulisch geborgen storten, worden andere bebossingstechnieken gebruikt, die evenmin een 
bodembewerking vereisen (zie 4 .1.1. ). De enige vorm van grondbewerking moet erin bestaan het bij 
te mengen zand intens te vermengen tot een zo homogeen mogelijk geheel (zie 4.1.3.). Deze 
bewerking zal de grond tevens voldoende verkruimelen om een geslaagde planting mogeli_jk te 
maken. 

4 .2. Keuze van boomsoorten 

4 .2.1. Ecologie van de bruikbare boomsoorten 

Uit de resuhaten van het wetenschappelijk onderzoek kunnen de volgende twee boomsoorten alo;; 
geschikte soorten worden aangeduid: Abeel (Populus alba); Zwarte els (Alnus glutinosa); iets 
minder ook Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus). 

De Gewone es (Fraxinus excelsior) en de Boskers (Prunus avium) zijn maar matig geschikt. Enkel 
als een grotere hoeveelli.eid zand wordt bijgemengd (minimum 40%) bieden deze soorten goede 
perspectieven. Het is wel perfect mogeliJk om deze soorten aan te planten een drietal jaar na de 
aanleg van de heuvel Omwille van hWl grote ecologische waarde en hWl waardevol hout verdienen 
zij dan aanbeveling. Het is bovendien mogelijk deze latere aanplanting te voorzien en tussen de 
groepen met pioniers openingen te laten om de es en kers een aantal jaren later in te brengen. De 
Zulte kan hierbij als indicator optreden: van zodra deze verdwenen is, wordt met de aanplant van de 
meereisende soorten gestart. Uit ecologisch en bosbouwkundig opzicht verdient deze werkwijze 
sterke aanbeveling. 

De Zomereik (Quercus robur) is niet geschikt in deze projecten. Misschien kan hij wel na meerdere 
groeiseizoenen worden ingebracht. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen. De Amerikaanse eik 
(Quercus rubra) en de wilgen (Salix spp. ), moeten ook niet op brakwatersliD worden gebruikt. 
Mogelijks vormen de nieuwe wilgenklonen een uitzondering, doch ook daarvoor is hernieuwd 
onderzoek nodig. 

Bij de populierenklonen zijn zowel Boelare, Beaupre, Ghoy als Unal bruikbaar, doch de laatste 
twee, die ongeveer dezelfde karakteristieken vertonen, doen het beter. Zij groeien weliswaar iets 
langzamer, Ghoy is echter minder windgevoelig dan alle andere. Een ander probleem bij de 
populieren is hWl ziektegevoeligheid Aangezien het klonen betreft, die dus genetisch allemaal 
identiek zijn, is het risico voor een massale ziekte en afstetven groot. Vooral Boelare en Unal 
worden bedreigd door roestrassen, Beaupre en Ghoy in mindere mate. Daarom zouden vooral die 
laatste twee nog voor beplantingen in aanmerking komen (informatie mondelinge mededeling 
Institmrt voor Bosbouw en Wildbeheer). In de nabije toekomst komen twee nieuwe klonen op de 
markt, die nog volledig ziekteresistent zijn, doch hoe deze op de verhoogde zoutconcentraties 
zullen reageren is vooralsnog onbekend. 
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De ecologische karakteristieken van de bruikbare boomsoorten zijn als volgt: 

Zwarte els (Alnus glutinosa) 

- inheems 
- lichtboomsoort 
- verdraagt uiterst natte standplaatsen, maar kan ook op droge vruchtbare bodems groeien; niet op 

arme, droge zandgronden 
- snelle groei 
- laat zich gemakkelijk mengen met andere soorten, goede humusvormer die de grond verrijkt met 

stikstof 
- het is eerder een kleine boom die niet zo oud wordt 
- kan goed tegen wind 
- vrij gevoelig voor luchtverontreiniging 

Abeel (Populus a/ba) 

- lichtboomsoort 
- veel resistenter aan droogte dan de populierenklonen 
- snelle groei en mogelijkheid tot grote stammen 
- levert geen duurzaam hout, maar wel van het beste populierenhout. 
- goede humusvormer 
- waarschijnl~jk niet inheems 

Boskers (Prunus avium) 

- lichtboomsoort 
- hoge bodemeisen, niet geschikt voor te arme, zure of natte bodems 
- vrij snelle tot snelle groei 
- zeer waardevol hout 
-inheems 
- goed te mengen met es of esdoorn 

Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 

- als inheems te beschouwen 
- halfschaduwboomsoort 
- halfPionier 
- vrij hoge bodemeisen; niet op arme, droge zandbodems; niet bestand tegen overstroming 
- vrij snelle groei 
- individuele menging tussen andere boomsoorten soms moeilijk; plaatselijk een vrij agressief 

oprukkende natuurlijke vetjonging 
- kan vrij goed wind verdragen 
- weinig gevoelig voor luchtverontreiniging 

Hybridepopulier 

- groeit behoorlijk goed op alle storten 
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- bodemeisen afhankelijk van cultivar 
- bodemverbeterend 
- snelgroeiend (bedrijfstijd ca. 20 jaar) 
- kan na 1 generatie door meereisende soorten vervangen worden 
- in menging met andere soorten, bv. Zwane els, in onderetage 

Gewone es (Fraxinus excelsior) 

- inheems 
- lichtboomsoort maar schaduwverdragend in de jeugd 
- halJPionier 
- zeer hoge bodemeisen, enkel op vruchtbare bodems. De bodem mag nat zijn, maar dat hoeft niet. 

Ook op drogere, goed gestructureerde, mineraahijke leembodems groeit deze soort goed. Natte, 
mre, voedselarme bodems met stagnerend water zijn ongeschikt 

- vrij snelle groei 
- menging met andere loofboomsoorten vormt geen probleem 
- vaak een interessant akernatief voor populier 
- goed bestand tegen wind 
- vrij gevoelig voor luchtverontreiniging 

Betreffende de struikaanplantingen tekenen zich uit de onderzoeken ook een aantal geschikte 
soorten voor brak shb af vooral Wilde liguster, Ligustrum vulgare en Olijfwig, Elaegnus 
angustifolia zijn zeer geschikt. Ook Gewone vlier, Sambucus nigra en Boksdoorn, Lycium 
halimifolium kunnen goed gebruikt worden. Het iets hogere risico op afsterven bij deze soorten 
moet worden opgevangen door slechts kleine groepjes van eenzelfde soort aan te planten, en zo te 
vermijden dat er grote openingen in de aanplanting ontstaan. Eventueel kan ook de Sleedoorn, 
Prunus spinam gebuikt worden, maar dan goed gespreid en in kleine aantallen. 

De Kruipwilg, Salix repens, de Duindoorn, Hippophae rhamnoides en de Meidoorn, Crataegus 
monogyna moeten niet gebruikt worden op brakke shbgronden, hun slaagkansen zijn vrij gering. 

De karakteristieken van de bruikbare soorten zijn als volgt: 

Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 
(DEBOT, 1958) 

- zeer verspreide heester 
- laat zich goed stekken -> vegetatieve voortplanting 
- vrij hoge bodemeisen 
- weerstaat zeer goed aan klimaatsex:tremen: koude, gure wind, vandaar ook zijn geschiktheid op de 
heuvels 
- niet zo snelle groei 

Olijfwilg (Elaegnus angustifolia) 
(SMIT, 1990) 

-uitheems 
- groeit hoog en onregelmatig op, in sommige gevallen tot 7m 
- uitstekend op droge, arme en zouthoudende gronden 
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- bloeit uitblmdig 
- graag veellicht 

Boksdoom (Lycium halimifolium) 
(SMIT, 1990) 

- uitheems (China) 
- verspreid zich snel over de bodem, kan als zandbinder aangewend 
- voor tallud en haag 
- groeit in bosverband 
- droge, zandige omgeving 
- bestand tegen zeewind 
- bij voorkeur veellicht 
- vermeerdert zich snel door natuurliJke afleggers 

Gewone vlier (Sambucus nigra) 

- inheems 
- vrij hoge lichtvereiste 
- hoge bodemeisen; alleen op voedselrijke, liefst stikstofrijke bodem 
- snelle groei; grote struik 
- na planten tot bij de grond terugsnoeien 
- vaak samen met Gewone esdoorn of Gewone es; ook onder populier 
- goed bestand tegen wind 

Sleedoom (Prunus spinosa) 

- inheems 
- min of meer schaduwverdragend 
- vrij hoge bodemeisen, vooral naar de bodemvruchtbaarlt.eid 
- eerder trage groe~ tot 5 m hoog 
- voorallangs bosranden en onder inheemse eiken 
- kan goed tegen wind 
- matig gevoelig voor luchtverontreiniging 

4.2.2. Boomsoortenkeuze op basis van de doelstellingen 

Afhankel~jk van het vooropgestelde doel zullen andere beplantingsplannen, met andere 
boomsoorten gemaakt worden. In een eerste fase zullen Abeel en els een belangri)"ke plaats innemen 
als pioniers. Indien een snelle produktie van vermarktbare houtkwaliteiten vooropstaat, zullen ook 
de populierenklonen gebruikt worden. In dat geval is het wel noodzakeliJk de bestanden w op te 
bouwen dat u de populieren maximaal tegen de wind beschermen. Ook zullen enkel multiklonale 
(dit is met meerdere gecohiveerde klonen door elkaar, en niet slechts één enkele kloon) 
aanplantingen worden aangelegd, steeds voorzien van een goede onderétage met struiken of met 
Zwarte els. 

Het moet echter steeds de bedoeling zijn een muhifunctionele bosgordel aan te leggen, die een w 
hoog mogeJ:g"ke natuurwaarde combineert met een hoge recreatieve en landschappeliJ"ke 
aantrekkingskracht en een voldoende vitaliteit. De esdoorn, es en Boskers zullen voor een 
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afwisselende en waardevolle beplanting zorgen, waarbij over de hele heuvel een nadrukkelijk 
uitgebouwde struiklaag de diversiteit moet vemogen. Er zijn een lange reeks mogelijkheden om 
dergelijke beplantingsschema' s te maken, hoewel het gering aantal bruikbare soorten de 
mogelijkheden al enigszins beperken. De ecologische kenmerken van de gebruikte planten moeten 
echter voorop staan. 

4.3. Tijdstip van aanplanting 

Het planten gebeurt in de periode november-maart, wanneer de planten in rust zijn. Loofbomen 
worden bij voorkeur in het najaar geplant, omdat de wortels dan de tijd hebben om reeds te 
beginnen groeien en water op te nemen vooraleer de nieuwe bladknoppen onthriken. Bijgevolg zijn 
bomen geplant in het najaar meer bestand tegen de droogte in de lente dan later geplante bomen. 
Op de zware baggersbbgronden daarentegen, die tijdens de winter ovetverzadigd zijn aan water, is 
planten in het vooijaar beter. 

BelangriJk zijn de weersomstandigheden op het moment van de planting. Bewolking, mist en 
motregen vormen ideale plantomstandigheden. Blakende zon en gure oostenwind zijn zeer negatief 
In doornatte grond wordt ook best niet geplant. 

Planten in bevroren grond is uit den boze. 

4.4. Wijze van aanplanting 

4.4.1. Tra.D.Sj)ort en inkuiling 

Er moet worden voorkomen dat de planten worden beschadigd bij het veihandelen van 
boomkwekerij naar het te beplanten terrein. 
Belangrijk is verdroging van de wortels te vermijden; de bomen moeten worden afgedekt tijdens het 
transport. Dit kan door de planten te vetvoeren in stevige plastiek zakken of ze af te dekken met 
een zeil Bomen mogen nooit vetvoerd worden op een open vrachtwagen. 

Enkele minuten in de directe zonneschijn ofblootgesteld aan een droge wind kan reeds genoeg zijn 
om de jonge boompjes te doden of ahhans zodanig te beschadigen dat ze er jaren onder lijden. 

Aangekomen op de plantplaats kan men het plantsoen in de zakken laten en op een fiisse, 
schaduwrijke plaats leggen, als men dezelfde dag nog gaat planten. Indien niet onmiddellijk geplant 
wordt, moeten de planten worden ingekuild 

Om goed in te kuilen (zie Fig. 4. 4.) maakt men een grachtje, liefst op een beschaduwde plaats en uit 
de wind Het grachtje moet net zo groot zijn als de wortelkluit van het plantsoen. Eventueel wordt 
een bestaande gracht aan de lijzijde van de heuvel gebruilá, maar dan enkel als die volledig droog is 
en geen zeer hoge zoutconcentraties bevat. Dan worden de bundels plantsoen losgemaakt, en het 
plantsoen wordt rechtop, per busse~ met de wortels in het grachtje gelegd. Met losse, vochtige 
aarde worden de wortels afgedekt, en daaroverheen komt eventueel nog een gaas of een doek. Het 
is zelfs niet erg als de boompjes bijna helemaal onder de grond gestopt worden, omdat dat maximaal 
enkele weken duurt. Een onvoldoende beschutting is veel meer te vrezen. Mdekken met plasticfolie 
kan, doch enkel voor korte tijd. Een luchtdoorlatend materiaal verdient de voorkeur. Behalve tegen 
uitdroging helpt de afdekking met een net of doek ook tegen het gevaar voor wildvraat dat op erg 
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koude dagen niet denkbeeldig is. Zo wordt vermeden dat bij de vlanting moet worden vastgesteld 
dat het konijn alle toppen heeft afgebeten. 

Figuur 4.4. 
Inkuilen van de planten: een grachtje maken (1}, de aangekochte bundels plantsoen losmaken (2); 
het grachtje zal even diep zijn als de lengte van de wortels (3}, de wortels worden dan bedekt met 
losse, vochtige aarde ( 4 ). 

4.4.2. Plantafstanden en -verband 

De plantafstand wordt beiDvloed door een aantal factoren (boomsoort, blootstelling aan wind). Op 
het baggershb, waar de omstandigheden extreem belastend zijn, is een kleinere plantafstand 
wenseli.jk. 

De boomsoorten die als twee- of driejarige zaailingen worden geplant kunnen op ca. 1,25 x 1,25 m 
(es, eik, beuk} of 1,5 x 1,5 m (berk, esdoorn) of 2 x 2 m (els) worden geplant. Op sterk 
geëxposeerde plaatsen kan in de rij een plantafstand van 1 à 1,5 m, afhankeliJ"k van de soort, worden 
aanbevolen. Ook kan het gunstig zijn de richting van de rij in zo'n situatie loodrecht op de meest 
heersende windrichting te plaatsen. 

Bij hybridepopulieren bedraagt de plantafstand minimaal 8 m, maar 9 tot 10 m komen eveneens 
voor. Hoe hoger de groeisnelheid en hoe kleiner de kans op uitval, hoe groter de plantafstand kan 
genomen worden. Omdat op brakke sbbgronden de populieren echter zwaar te Jijden kunnen 
hebben en omdat het gevaar voor windbreuk in zones als L.O. erg groot is, wordt beter veel dichter 
geplant, bvb. 3 x 3 m of 4 x 4 m, om dan nadien een (weliswaar onrendabele, maar ook vrij 
goedkope) systematische dunning uit te voeren: elke tweede boom wordt weggenomen van zodra 
de populieren elkaar eerder hinderen dan ondersteunen, zodat dan de normale plantafstanden bereikt 
worden. Om de eentonigheid van de aanplanting te breken en om de bodemverbetering te 
versnellen, wordt tussen de populieren bv. Zwarte els geplant. 
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Als plantverband worden het vierkants- en rechthoeksverband het meest toegepast. Een planting in 
driehoeksverband wordt minder toegepast omdat het moeilijker is de plantplaatsen op het terrein uit 
te zetten (Fig. 4.5. ). De planting zonder rijen, "regelmatig verspreid over het terrein", vereist meer 
kennis en aandacht van de planters, hoewel het op het eerste gezicht eenvoudiger lijkt. Daarom 
wordt u ulden toegepast. Het kan echter een interessante optie zijn, waar het bos zo snel mogelijk 
een 'natuurlijk" uitzicht dient te hebben, bijvoorbeeld uit recreatieve of landschappe~"ke 
overwegmgen. 
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Figuur 4.5. 
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De verschillende plantverbanden; in stippellijn wordt de individuele groeiruimte aangegeven 

4 .4. 3. Planttechniek 

De wortels moeten gemakkelijk kunnen uitgespreid worden in de plantput. De beste methode is de 
kuilplanting. 
De kuilen zijn bij voorkeur ongeveer tweemaal zo breed als de diameter van de wortelmassa en tot 
15 cm dieper dan de diepst reikende wortel 

Een andere plantwij-u die te Antwerpen werd gebruikt, is deu van de populierenpoten. De poot 
(wortellou tak, zonder zijtakken) wordt in een diep plantgat geplaatst en goed aangedrukt. Het 
dient geugd dat de pootplanten in het eerste jaar zwaar te lijden hadden: in de moeilijke 
omstandigheden van het brakke shb vormen de planten moeilijk wortels, ter-wYl de bladeren reeds 
verdampen. Toch hersteh de populier zich snel van deze moeilijke start. Dit kan echter worden 
opgevangen door het gebruik van éénjarige poten, als deze beschikbaar zijn. 

Andere plantwijzen zoals de spleetplanting , waarbij met een spade een spleet gemaakt wordt om 
het plantsoen in te plaatsen, werden bij de proefuemingen te Antwerpen en Menen als ongeschikt 
voor shbgronden bevonden. De erg kleverige klompen shb laten niet toe om goede plantgaten of
spleten te maken, evenmin om die nadien op goede manier weer te sluiten. 
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Abnormaal lange wortels mogen afgeknipt worden, doch dit is uitzonderl~jk. Wel worden soms 
enkele zijtakjes afgeknipt om het even-wicht kroon-wortelstelsel te herstellen. De eindknop moet 
echter steeds gespaard blijven. Tenslotte worden de wortels als bescherming wel eens gepralineerd. 
Daarbij worden u ondergedompeld in een waterig papje van % klei en V4 stalmest. Deu bewerking 
is op shl>heuvels niet nodig. 

Er moet geplant worden zodanig dat de wortelhals gel~jk komt met het grondoppervlak De 
boompjes moeten zo recht mogelijk worden geplant en de aarde moet fijnkruimelig tussen de 
wortels worden aangebracht. Dit kan een probleem vormen indien het zand niet voldoende 
vermengd is met het shl>. Ingeval het onmogelijk is hieraan vooralsnog iets te verl:J.elpen moeten de 
shl>brokken met de spade zoveel mogelijk verkleind worden alvorens de plantput te dichten. Beter is 
het, nog voor de planting de grond te freun om een kruimelige structuur te verkrijgen. Toch zal in 
dergelijk geval met grote sterfte moeten gerekend worden, vandaar het belang van een voldoende 
en vooral grondige zandmenging. Tenslotte wordt de aarde rond de wortels krachtig aangedrukt 
met de voet om een goede verankering te verzekeren. 

4.5. Verplegende ingrepen en nazorg 

4. 5 .1. Bescherming tegen "Wildvraat 

De meest gebruikte "Wildbescherming in Vlaanderen is uker het boomspiraaltje. Dit is een harde 
plastic spiraal(± 60 cm) die na de planting omheen het stammetje gewonden wordt. Het beschut 
uitstekend tegen konijnenvraat aan de schors. Na enkele jaren kan het nodig zijn, vooral bij 
snelgroeiende soorten (populier), het spiraaltje te verwijderen. Dit gebeurt niet in de zonnige 
winterperiodes opdat de schors niet beschadigd zou worden. 

Andere beschermingsmiddelen zijn ook mogelijk, zoals netten rond elk percee~ buizen of kokers 
rond de individuele bomen of ook "Wildafwerende produkten. Het aanbrengen van netten, buizen of 
kokers is echter veel duurder en vooral in gebruik als bescherming tegen Ree, die tot op heden 
weinig voorkomt in de omgeving van mogelijke Vlaamse shl>storten. Wildafwerende produkten 
worden vooral bij naaldbomen gebruikt, die bij voorkeur niet geplant worden op shl>: 

4.5.2. Inboeten 

Na één of twee jaar kan blijken dat er zich open plekken aftekenen in de beplanting, waar het 
plantsoen niet heeft overleefd. In dat geval wordt ingeboet, dus een nieuwe planting venicht om de 
overgebleven zones op te vullen. Het plantsoen is dan één maat groter dan het oorspronkelijke, of 
van een andere soort die iets sneller groeit, om de achterstand te compenseren. Inboeten gebeurt 
enkel wanneer grote zones mislukt zijn, de uitval van enkele planten is normaal en moet niet worden 
ingeboet. 

Omdat de shl>storten een vrij hoge uitval kennen (in normale omstandigheden wordt slechts 10 tot 
20 % sterfte getolereerd) moet beter niet te wijd geplant worden, om het inboeten te vermijden. 
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4.5.3. Vrijstelling 

Het zaaien van grassen en kruidachtige leguminosen gebeurt soms op pas afgedekte huisvuilstorten 
en shbheuvels om erosie tegen te gaan en om landschappelijke redenen; deze worden echter 
concurrenten voor voedsel en water van zodra bomen worden geplant. Daar de ontwikkeling van 
de kruidachtige vegetatie op shb vaak explosief is, is deze bezaaiing overbodig, en zelfs ongewenst. 
Zij moet dus worden afgeraden. Bovendien is het een belangrijk kostenbesparend voordeel van de 
bebossing dat de bezaaiing met grassen niet wordt uitgevoerd. 

De minimale kruidvrije zone rond pas geplante boompjes moet een diameter van 1 m bezitten. 
Ideaal zou zijn dat controle van de kruidachtige vegetatie zou starten voor de planting en de zone 
rond elke boom vrij gehouden wordt voor een periode van 3-4 jaar. 
Belangrijk is dat de topscheut vrij blijft. Lage zijtakjes, die tussen de kruiden geraken, zijn niet zo 
belangrijk. 

Op de brakke slibbodem ontstaat echter een vegetatie die in grote mate verschilt van de 
kruidvegetatie elders. De planten zijn zouttolerant, en koloniseren de nieuwe gronden vaak vanop 
nabijgelegen alluviale bodems. De belangrijkste soort uit de proeven te Antwerpen L. 0 . was de 
Zulte, Aster tripolium. Dit is een éénjarige, zoutminnende plant die de eerste jaren na de aanleg 
inderdaad massaal de beide heuvels koloniseerde. Omdat de soort echter niet groter wordt dan ong. 
lm, vormde zij veeleer een bescherming van het jonge plantsoen (dat iets groter was bij planting 
reeds) tegen de gure "Wind en tegen eventueel andere kruidvegetatie. Na enkele jaren, toen het 
zoutgehahe in de bovenste bodemlagen aanzienlijk gedaald was, verdween de Zuhe. Dit concrete 
voorbeeld leert dat het bestrijden van kruidvegetatie op brakwaterstorten niet ongenuanceerd kan 
gebeuren, het is beter bij twijfel advies in te winnen. De kruidvegetatie kan immers veeleer een hulp 
daneenlast zijn. 

Indien beslist wordt de kruidvegetatie te bestrijden, kunnen mechanische en chemische 
verwijderingsmethoden ingezet worden. 

De verschillende behandelingen hebben een verschillende invloed op de boomgroei De complete 
verwijdering van kruidachtige vegetatie kan zeer duur zijn. 

Maaien is natuurvriendelijker en meestal goedkoper dan een grondbewerking. 

Een totaal andere techniek bestaat erin de vegetatie in de onmiddellijke omgeving van de jonge 
boompjes te onderdrukken door de bodem te bedekken met een folie. Een zwarte plasticfolie of een 
soort platen uit compost, laat geen plantengroei rondom het plantsoen toe en om het wegwaaien te 
vermijden worden de randen ondiep in de grond begraven. Deze methode wordt in de bosbouw 
evenwel weinig toegepast, en is bovendien zeer dunr. 

Bij het aanbrengen van een mulch is de waterinhoud van de bodem hoger dan bij kale grond. De 
aanwezigheid van een mulch reduceert dageliJKse temperatuurschommelingen. De nadelen van 
mnlch zijn het transport, de vlugge afbraak en de refuvasie van onkruid. Ook deze methode is niet 
gebruikelijk. 

Het gebruik van herbiciden is een snelle methode. Maar men moet goed op de hoogte zijn van van 
de produkten en hun gebruik (dosering, tijdstip, aanbrengmethode ). Op sbbgronden is het gebruik 
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van pesticiden te vermijden, daar de kleüge grond sommige prodllcten zeer lang kan binden en de 
invloed van pesticiden op het nieuw te ontstane bodemleven oncontroleerbaar is. 

4.5.4. Bosbeheer op langere termijn 

Op langere termijn zullen de bossen worden ondernouden en beheerd, afhankelijk van de 
vooropgestelde doelen. 

Indien de bebossing ook dient voor houtproduktie, zullen zuiveren, snoeien en dunnen moeten 
plaatsvinden. Bij 2'l.livering van de dichtwas (kruinen raken elkaar) worden, vooral in de bovenetage, 
ongewenste soonen, slechte stamvormen, zieke of misvormde bomen verwijderd om ruimte te 
creëren in het bestand. Dunnen is een ingreep die elke 3 à 12 jaar herhaald wordt. De eerste dunning 
gebeurt, aibanke~"k van de boomsoort en de groeisnellieid, na 15 à 30 jaar. 

Om al deze werkzaamheden te plannen en vast te leggen, dient een beperkt beheersplan te worden 
opgemaakt, zoals overigens in het bosdecreet wordt voorgeschreven. Dit zal het werkinstrument 
vormen voor de verantwoordelij"ke terreinbeheerder om de doelstellingen te verwezenlijken. 

4. 6. Kostenevaluatie 

Een algemene kostprijsberekening van de aanleg van een shbheuve~ inclusiefbeplanting en beheer 
is niet mogelijk. Toch is het mogelijk voor elk van deze aspecten de te beschouwen kostenfactoren 
aan te geven. Deze laatste alinea wil een indicatie vormen van de grootte-orde van de kosten en van 
welke factoren bij de prijsberekening van een gegeven project dienen in acht genomen te worden. 

A) Bij het aanleggen van een heuvel uit geconsolideerd baggershb is met volgende kosten te 
rekenen: 

- aanleggen van grachten (afVoer zout water) en aanbrengen van folie of gecompacteerde laag 
- grondverzet om het geconsolideerde baggershb aan te brengen 
- aanvoer zand 
- mengen van zan~ eventueel frezen 
- aankopen van plantsoen 
- plantkosten, inclusiefwildbescherming 
- controle van beplanting, opvolging in de eerste twee jaren, eventueel inboeten of de planting 
spreiden over meerdere arbeidsgangen (pioniers! edele boomsoorten). 

B) Bij het opbouwen van een heuvel uit hydraulisch aangebrachte baggerspecie (nieuwe storting): 

- aanleggen van een afwatering voor het brak water en van een HDPE folie of compacte sbblaag als 
onderafdek 
- opbouwen van de bermen 
- opspuiten van de specie 
- aanbrengen van SALIMAT 
- beplanting van de bermen 
- hernaald opspuiten tot de eindhoogte is bereikt 
- terrein gedurende enkele jaren laten consolideren, ondertussen afscherming voor het publiek, 
toezicht en ondemoud 
- omvorming van het wilgenbos tot edeler loofuoutsoorten 
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De volgende prijzen zijn hierbij gangbaar: 
-voor grondverzet met vrachtwagen (op afstand): 30 fr per ton 
- voor grondverzet op korte afstand met de kraan: 2000 fr per uur 
- de prijs van het aan te brengen zand (p.m) is zeer afuankelijk van de randvoorwaarden 
- aankoop en aanbrengen van de IIDPE folie onder de heuvel (p.m) 
-voor het ondermengen van zand met kranen kan eveneens 2000 fr per uur worden gerekend 
- het frezen van de bodem kan gebeuren aan 1500 fr voor 1 tot 1,5 ha 
-prijzen van de beschreven boomsoorten zijn opgenomen in Tab. 4.2 .. 
-Het boomspiraaltje als wildbescherming is verkrijgbaar aan 15 fr/ stuk 
-er moet gerekend worden met ongeveer 3 terreinbezoeken met beperkte werknambeden (licht 
vrijstellen, eventueel beperkte snoei) na de planting ( 3 mandagen) indien de planting gelukt is. 

De civiehechnische aspecten zullen sterk afuankelijk zijn van. de specifieke terreinomstandigheden 
en van de gestelde randvoorwaarden. De bebossingslmsten daarentegen laten zich eenvoudiger 
algemeen berekenen. 

Tabel4.2. 
Richtprijzen voor bosplantsoen 

wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

hoogteklasse prijs/1000 
(cm} (Bfr.} 

Acer pseudoplatanus GeV~.Une esdoorn 50-80 4500 
Alnus glutinosa Zwarte els 40-60 6500 
Fraxinus exelsior GeV~.Une es 40-60 5000 
Popu/us a/ba Abeel 60-100 8500 
Popu/us cv. 'Ghoy' Populierenkloon 'Ghoy' 10-12 (omtrek} 15000 
Prunus avium Boskers 60-90 8000 

Bron: SYL VA (1995), HULPLANTS (1995), VANHULLE-W ALL YN (1995) 

In de veronderstelling dat 1 hectare wordt bebost met 3 500 tot 4000 bomen kan de kostprijs als 
volgt worden berekend: 20.000 tot 30.000 fr. voor het plantsoen, 40.000 tot 60.000 fr. 
wildbescherming, 120.000 tot 150.000 fr voor het uitvoeren van de planting, inclusief controle op 
de werkzaamheden. Zo kan de totale kostprijs van de aanleg van de eigenlijke bebossing op 
200.000 tot maximaa1250.000 fr.per ha worden geschat. Dit is een klein bedrag in verhouding tot 
de kostprijs van de grondwerken die nodig zijn bij dergelijke projecten. De bebossing heeft als 
onmiddellijk realiseerbare en nmhifunctionele nabestemming echter talrijke voordelen (zie 

hoofdstuk!). 
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Belangrijke delen uit dit hoofdstuk werden overgenomen uit DOFFEMONT, R en LUST, N. 
(1995). Bebossen van afgedekte storten: praktische richtlijnen. Laboratorium voor Bosbouw, 
Universiteit Gent, OVAM, Bestuur realisatie en sanering, 24pp. 

Ter aanwlling van deze sunnniere samenvatting wordt de brochure "Aanleg van nieuwe bossen" 
(AMINAL, 1993) aanbevolen. Ze is verkrijgbaar op het 

EducatiefBosbouwcentrum Groenendaal 
Duboislaan 2 
1560 Hoeilaart 
tel 02/223.09.01 
fàx 02/223.01.45. 

Een gedeehe van de tekst en een aantal figuren zijn erop gebaseerd. 
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Monsternameschema Sclupa sUboiramide DI 

Soortentijst 

NR SOORT AANTAL CODE SOORT AANTAL 

1 Quercus robur 40 A Ugustrum vulgoris 105 

Afmetingen en zijaanzicht 
2 IAinus alutinosa 40 8 Prunus spinosa 105 
3 Fraxinus excelsior AO c CrataeQus inonoQyna 105 
.4 Salix albe 40 D Hippaphoe rhamnaicles 1.45 
5 Popu(us canescens 40 E IEleagnus anguslifolia 145 
6 Populus eur. Gaver) 21 F Salix repens 145 
7 Populus TXD Beauprél 21 G Lydum halimifolium 105 
8 Populus 1XD Boelarel 21 H Sombucus niQra 105 

WORSNEDE A -A 9 Populus eur. Ghovl 21 I Hippophoe rhamnoides 105 
10 Populus albe 40 J UQustrum vulgoris 70 
11 Acer pseudoplatanus 40 K Prunus spinosa 70 
12 Quercus rubra 40 L CrataeQus monoQYna 70 
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13 Prunus avium 40 M Hippaphoe rhamnoides 160 
1.4 Salix albe 40 N IEleagnus angustifolia 160 
15 Salix viminolis 40 0 Solix repens 160 
16 IAinus incona 40 p Lydum halimitolium 100 
17 Froxinus exce sior ·10 Q Sambucus nigra 100 
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18 Quercus robur 40 R Hippophoe rhamnoides 100 
19 Populus TXD (Beauorél 21 s Eleagnus angustifolia 160 

DOORSNEDE B - B 20 Populus eur. Gaver) 21 T Solix repens 160 
21 Populus TXD UNAl 2 (Ghov) 21 u lvcium halimilolium 160 
22 Populus conescens 40 V Hippaphoe rhamnoides 60 
23 Populus alba 40 w Eleagnus angustifolia 60 
2.4 Acer oseudoolatonus 40 x Solix repens 60 
25 Prunus avium 40 y lycium halimilolium 60 
26 Populus eur. Gaver) 21 z Sambucus nigra 60 
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27 Quercus robur 40 AA Hippophoe rhamnoides 60 
28 Fraxinus exce sier 40 BB CrataeQus monogyna 60 
29 Populus albe 40 cc Prunus spinaso 60 
30 Populus TXD (Beauprél 21 DD Li!:lustrum vuiQaris 60 
31 Alnus Qlutinosa 40 EE lycium halimifolium 60 
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32 Acer pseudoplatanus 40 FF Crataegus monoQyna 60 
33 Pooulus canescens 40 GG Prunus spinaso 60 
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