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Samenvatting 
 

 

De hydrologische condities van een terrein vormen één van de vele factoren die de 

beschikbaarheid van potentieel toxische metalen voor opname door planten kunnen 

beïnvloeden. In Hoofdstuk 1 werd de biobeschikbaarheid van Cd, Mn en Zn bij een 

gecontamineerd baggerstortterrein bepaald onder verschillende hydrologische regimes door 

het meten van de metaalopname door de grauwe wilg (Salix cinerea L.), een typische 

moerassoort, zowel in veldomstandigheden als in een serre-experiment. Langere 

overstromingsperiodes in het veld veroorzaakten lagere Cd-concentraties in de bladeren, het 

hout en de schors. Het moerasregime in het serre-experiment resulteerde in normale Cd- en 

Zn-concentraties in de bladeren, terwijl het drogere hydrologisch regime resulteerde in 

verhoogde Cd- en Zn-concentraties in de bladeren. De veldobservaties en het serre-

experiment suggereren dat een hydrologisch regime dat een moerassituatie creëert of in stand 

houdt, een potentiële beheersoptie is die de metaalbiobeschikbaarheid voor wilgen 

vermindert. Dit zou een veilige beheersoptie voor metaalverontreinigde moerassen met een 

wilgenvegetatie kunnen zijn, op voorwaarde dat de moerasomstandigheden tijdens het 

volledige groeiseizoen behouden kunnen blijven. 

 

Verschillende auteurs suggereren dat een hydrologisch regime gericht op 

moerascreatie een potentiële beheersoptie is die de biobeschikbaarheid vermindert voor met 

metalen gecontamineerde sites. De biobeschikbaarheid van Cd, Mn en Zn op een 

gecontamineerde baggerstortterrein met variabele overstromingsduur werd in Hoofdstuk 2 

geëvalueerd door het meten onder veldomstandigheden van de metaalconcentraties in de 

grauwe wilg. Langere overstromingsperiodes in het veld veroorzaakten lagere Cd- en Zn-
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concentraties in de bladeren in de eerste weken van het groeiseizoen. De Cd- en Zn-

concentraties in de bladeren op het einde van het groeiseizoen waren het hoogst op de initieel 

overstroomde plot die het vroegst in het groeiseizoen drooggevallen was. De Zn-concentraties 

in de bladeren waren ook hoog bij een zandige, geoxideerde plot met lage metaalconcentraties 

in de bodem. De Zn-opname in de bladeren was merkelijk trager dan de Cd-opname voor 

bomen die groeiden op bodems met langere waterverzadiging tijdens het groeiseizoen, wat 

wijst op een verschillende beschikbaarheid. De Zn-beschikbaarheid was het laagst wanneer de 

bodem overstroomd was, maar de metaaltransfer van stengels en twijgen naar de bladeren kan 

de lagere beschikbaarheid van Cd in overstroomde bodems maskeren. Vooral voor Cd werd 

een transfer-effect van het ene groeiseizoen naar het volgende seizoen waargenomen: oxische 

condities op het einde van het vorige groeiseizoen leken minstens gedeeltelijk de 

bladconcentraties voor de grauwe wilg te bepalen door dit metaaltransfer-mechanisme. De 

duur van de overstromingsperiode is een beslissende factor voor de biobeschikbaarheid 

aangezien wilgen op initieel overstroomde bodems die slechts in de tweede helft van het 

groeiseizoen drooogvielen, verhoogde Cd- en Zn-concentraties in de bladeren vertoonden aan 

het einde van het groeiseizoen. 

 

In Hoofdstuk 3 werden de Cd- en Zn-concentraties in wilgen (Salix), populieren 

(Populus) en maïs (Zea mays) op zoetwaterschorren bepaald. De metaalconcentraties in de 

bodem waren verhoogd, met gemiddeld 9.7 mg/kg droge bodem voor Cd, 1100 mg/kg voor 

Zn en 152 mg/kg droge bodem voor Cr. De Cd- (1.1 - 13.7 mg/kg) en Zn- (192 - 1140 mg/kg) 

concentraties in wilgen en populieren waren merkelijk hoger dan in maïs op ingepolderde 

schorren (0.8-4.8 mg/kg voor Cd en 155-255 mg/kg voor Zn). 

De bladmonsters van maïs werden verzameld op 90 plots op alluviale bodems en 

baggergronden met variabele bodemverontreiniging. Voor bodems met Cd-concentraties 

boven 7 mg Cd/kg droge bodem was er een 50 % probabiliteit dat de Cd-concentraties in 

maïsbladeren de wettelijk toegelaten concentraties voor voeder overschreden. Er werd 

aangetoond dat de analyse van bladmonsters van maïs genomen in augustus toelaat om de 

metaalconcentraties in de bladeren bij de oogst te voorspellen. De bladanalyses kunnen 

daarom bijdragen tot het inschatten van de potentiële gevaren van maïsteelt op bodems met 

verhoogde metaalconcentraties. 

 

De groei en metaalopname bij twee wilgenklonen (Salix fragilis ‘Belgisch Rood’ en 

Salix viminalis ‘Aage’) werden in Hoofdstuk 4 geëvalueerd in een serre-experiment met 6 

baggergronden met toenemende Cd-verontreiniging (0.9 – 41.4 mg kg-1). De 



 

 3 

metaalconcentraties voor 8 elementen werden gemeten in wortels, stengels en bladeren en 

gecorreleerd met de totale metaalconcentraties en de metaalconcentraties in het poriënwater. 

De wortelbiomassa (drooggewicht), het aantal bladeren en de scheutlengte werden gemeten 

om eventuele negatieve effecten op de planten te bepalen. 

Er werd geen groei-inhibitie vastgesteld bij de klonen voor de zes bodems (max. 41.4 

mg kg-1 Cd, 1914 mg kg-1 Cr, 2422 mg kg-1 Zn, 655 mg kg-1 Pb), wat hun gebruik voor 

fytoextractie op een breed bereik van gecontamineerde sedimenten toelaat. De drooggewicht-

wortelbiomassa en de totale scheutlengte waren significant lager voor S. viminalis in 

vergelijking met S. fragilis voor alle behandelingen. 

De Cd-concentraties in de wilgenbladeren waren sterk gecorreleerd met totale Cd-

concentraties in de bodem en de Cd-concentraties in het poriënwater. Beide klonen 

vertoonden hoge Cd- en Zn-accumulatie in de bovengrondse plantendelen, waardoor ze 

geschikt zijn voor fytoextractie-onderzoek. Cu, Cr, Pb, Fe, Mn en Ni werden hoofdzakelijk in 

de wortels geaccumuleerd. De bioconcentratiefactoren voor Cd en Zn in de bladeren waren 

het hoogst voor de behandelingen met de laagste Cd- en Zn-concentraties in de bodem. 

 

Veilig beheer van verontreinigde baggergronden 
 

Het is duidelijk dat baggergronden sterk afwijkend zijn van de normale alluviale 

gronden en de processen en habitats verbonden met alluviale gronden niet kunnen evenaren. 

Naast de lage kans op acute of chronische toxiciteit voor planten en bodemorganismen in 

rechtstreeks contact met de verontreinigde bodem, is er een grote onzekerheid bij de 

risicoschatting voor secundaire vergiftiging. Zowel landbouw als natuurinrichting op 

baggergronden kan enkel aanvaard worden na een risicoschatting, en het beheer zou zich op 

de reductie van het ecologische risico moeten concentreren. Er zijn veel praktische 

hindernissen voor de dure en drastische beheersopties zoals het afdekken en afgraven van 

verontreinigde bodems. Een pragmatische aanpak leidt tot een beheer van verontreinigde 

baggergronden die zich concentreert op het vermijden van negatieve effecten voor het 

functioneren van het hele gebied. Het toekomstig onderzoek moet op de dynamiek van 

bodemvormende processen op baggergronden en de langetermijn gevolgen van minder 

drastische risicobeperkende beheersopties zoals een gepast hydrologisch beheer 

geconcentreerd worden. 

De bodems van baggergronden hebben een hoog organische stof-, klei- en 

calciumcarbonaatgehalte. Het uitlogen van metalen en eventuele grondwaterverontreiniging is 

onder deze omstandigheden minder waarschijnlijk. Daarentegen is de biobeschikbaarheid van 
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metalen voor planten en bodeminvertebraten een mogelijke bedreiging, in het bijzonder op 

lange termijn. Risicobeoordeling mag niet enkel gebaseerd zijn op bodemfysische en –

chemische eigenschappen maar zou ook de metaalbeschikbaarheid voor planten en 

ongewervelde bodemdieren moeten in rekening brengen. Daarom moet de risicoschatting van 

historisch verontreinigde gronden gebaseerd zijn op voedselwebben die relevant zijn voor de 

bestudeerde locaties. 

Onze resultaten tonen aan dat bladconcentraties belangrijke indicatoren zijn voor de 

biobeschikbaarheid van Cd, Zn en Cu in locatiespecifieke ecologische risico-evaluatie, 

aangezien deze gegevens ook relevant zijn voor de transfer van metalen doorheen de 

voedselketen. De grote verschillen in achtergrondconcentraties en opnamepatronen tussen 

soorten bemoeilijkt een éénduidige bepaling van algemeen geldende normale en toxische 

plantenconcentraties. Wilgen kunnen gebruikt worden voor lokale biomonitoring om de 

invloed van het beheer (gewijzigd beheer of landgebruik) of van inrichtingsmaatregelen te 

beoordelen. De bladconcentraties aan metalen in wilgen worden grotendeels door de 

individualiteit van de boom bepaald. De duur van overstroming en de redoxpotentiaal kan een 

grote invloed hebben op de beschikbaarheid van metalen voor wilgen. Deze factoren worden 

hoofdzakelijk door lokale omstandigheden en beheersmaatregelen beïnvloed, zijn variabel 

van jaar tot jaar, en kunnen de bruikbaarheid voor regionale biomonitoring belemmeren. 

Er werd binnen het onderzoekskader i.v.m. baggergronden een concept van veilig 

beheer van verontreinigde gebieden ontwikkeld als een alternatieve saneringsstrategie voor 

verontreinigde baggergronden zonder afdeklaag in natuurgebieden. Twee veel voorkomende 

situaties werden geselecteerd voor verder onderzoek: enerzijds baggergstortterreinen die met 

de geschikte boomsoorten aangeplant werden, en anderzijds moerassige baggerstortterreinen 

met een dominante wilgenvegetatie. Het laatste aspect werd in dit rapport verder uitgewerkt. 

Veldwaarnemingen en resultaten van het serre-experiment (Hoofdstuk 1 en 2) tonen aan dat 

een hydrologisch regime dat op moerascreatie gericht is, een potentiële beheersoptie is die de 

biobeschikbaarheid van metalen voor planten kan verminderen, op voorwaarde dat de 

moerasomstandigheden het hele groeiseizoen gegarandeerd kunnen worden. 

 

Biomonitoring van metalen 
 

Elke blootstellingsroute aan verontreiniging heeft specifieke kenmerken. Het grote 

effect van pH, redox-potentiaal, klei- en organische stofgehalte, 

kationenuitwisselingscapaciteit, metaalspeciatie en de heterogeniteit van de verontreiniging 

binnen het bodemprofiel op de metaalbeschikbaarheid is algemeen bekend. De wisselwerking 



 

 5 

met levende organismen is complex tengevolge van genetische variabiliteit, aanpassings- en 

vermijdingsmechanismen. Deze vaststellingen beklemtonen de relevantie van passieve 

biomonitoring en locatie-specifieke beoordeling van verontreiniging als een alternatief voor 

het definiëren van toelaatbare concentraties in bodems en biota. De metaalbeschikbaarheid 

voor planten wordt door een reeks bodemeigenschappen bepaald. De plantensoort zelf is de 

dominante factor voor de metaalbeschikbaarheid in het eerste trofische niveau van 

voedselwebben, aangezien er grote verschillen in metaalopname tussen plantensoorten 

bestaan.  

Metaalverontreiniging in bos- en natuurgebieden in Vlaanderen wordt veroorzaakt 

door atmosferische depositie tengevolge van industriële activiteit, uitstoot van verkeer, 

metalen in meststoffen en het storten van afval en sedimenten. Deze soorten 

bodemverontreiniging kunnen gecategoriseerd worden als diffuse of puntbronnen van 

verontreiniging. De metaalverontreiniging bij baggergronden is een puntbron, waarbij de 

verontreiniging duidelijk binnen de perceelsgrenzen beperkt is. Locatiespecifieke ecologische 

risicoschatting concentreert zich op de effecten van de verontreiniging binnen de grenzen van 

de locatie. Nochtans kunnen de effecten en biobeschikbaarheid van verontreiniging zich 

buiten de grenzen manifesteren en een effect hebben op het niveau van het stroomgebied of 

op een regionale schaal. Voor locatie-specifieke biomonitoring moeten enerzijds 

biobeschikbaarheid en bioaccumulatie, en anderzijds effecten op biota, biodiversiteit en 

processen bepaald worden.  

De resultaten van dit en vorig onderzoek tonen de bruikbaarheid aan van blad- en 

strooiselstalen voor locatie-specifieke risicoschatting en biomonitoring. Bepaalde factoren 

belemmeren echter de toepassing voor regionale biomonitoring. Bij onderzoek naar de 

metaalbeschikbaarheid bij een bosaanplanting op een verontreinigde baggergrond bleek dat de 

boomsoortensamenstelling (bijv. de aanwezigheid van wilgen en populieren) gedeeltelijk de 

metaalconcentraties in de strooiselstalen bepaalde. Bladconcentraties aan metalen in wilgen 

werden grotendeels door de individualiteit van de boom bepaald. Bij onderzoek onder 

veldomstandigheden werd vastgesteld dat de duur van overstroming en de redoxpotentiaal een 

grote invloed heeft op de beschikbaarheid van metalen voor wilgen. Deze factoren worden 

hoofdzakelijk door lokale omstandigheden en beheersmaatregelen beïnvloed, zijn variabel 

van jaar tot jaar, en kunnen de bruikbaarheid voor regionale biomonitoring belemmeren. 

Regionale biomonitoring zou zich moeten toeleggen op de bioaccumulatie op hogere trofische 

niveaus in het voedselweb, of moet zeer sterk gestandaardiseerd worden voor het effect van 

landgebruik en beheer. 
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Abstract 
 

The hydrological conditions on a site constitute one of the many factors that may 

affect the availability of potentially toxic trace metals for uptake by plants. In Chapter 1, 

bioavailability of Cd, Mn and Zn in a contaminated dredged sediment-derived soil under 

different hydrological regimes was determined by measuring metal uptake by the wetland 

plant species Salix cinerea, both in field circumstances and in a greenhouse experiment. 

Longer submersion periods in the field caused lower Cd concentrations in leaves and bark. 

The wetland hydrological regime in the greenhouse experiment resulted in normal Cd and Zn 

concentrations in the leaves, while the upland hydrological regime resulted in elevated Cd and 

Zn concentrations in the leaves. Field observations and the greenhouse experiment suggest 

that a hydrological regime that creates or sustains a wetland is a potential management option 

that reduces metal bioavailability to willows. This would constitute a safe management option 

of metal-polluted, willow-dominated wetlands provided that wetland conditions can be 

maintained throughout the full growing season. 

 

Several authors suggest that a hydrological regime aiming at wetland creation is a 

potential management option that favours reducing bioavailability for metal-contaminated 

sites. Bioavailability of Cd, Mn and Zn on a contaminated dredged sediment landfill with 

variable duration of submersion was evaluated in Chapter 2 by measuring metal 

concentrations in the wetland plant species Salix cinerea in field conditions. Longer 

submersion periods in the field caused lower Cd and Zn concentrations in the leaves in the 

first weeks of the growing season. Foliar Cd and Zn concentrations at the end of the growing 

season were highest on the initially flooded plot that emerged early in the growing season. 

Foliar Zn concentrations were also high at a sandy textured, oxic plot with low soil metal 

concentrations. Zn uptake in the leaves was markedly slower than Cd uptake for trees growing 

on soils with prolonged waterlogging during the growing season, pointing at a different 

availability. Zn availability was lowest when soil was submerged, but metal transfer from 

stems and twigs to leaves may mask the lower availability of Cd in submerged soils. 

Especially for Cd, a transfer effect from one growing season to the next season was observed: 

oxic conditions at the end of the previous growing season seem to determine at least partly the 

foliar concentrations for Salix cinerea through this metal transfer mechanism. Duration of the 
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submersion period is a key factor for bioavailability since initially submerged soils emerging 

only in the second half of the growing season resulted in elevated Cd and Zn foliar 

concentrations at that time. 

 

Foliar Cd and Zn concentrations in Salix, Populus and Zea mays grown on freshwater 

tidal marshes were assessed in Chapter 3. Soil metal concentrations were elevated, averaging 

9.7 mg/kg dry soil for Cd, 1100 mg/kg for Zn and 152 mg/kg dry for Cr. Cd (1.1 - 13.7 

mg/kg) and Zn (192 - 1140 mg/kg) concentrations in willows and poplars were markedly 

higher than in maize on impoldered tidal marshes (0.8-4.8 mg/kg for Cd and 155-255 mg/kg 

for Zn). 

Foliar samples of maize were collected on 90 plots on alluvial and sediment-derived 

soils with variable degree of soil pollution. For soil Cd concentrations exceeding 7 mg Cd/kg 

dry soil, there was a a 50 % probability that maize leaf concentrations exceeded public health 

standards for fodder. It was shown that analysis of foliar samples of maize taken in August 

allows for prediction of foliar metal concentrations at harvesting time. This can therefore 

contribute to anticipating potential hazards arizing from maize cultivation on soils with 

elevated metal contents. 

 

In Chapter 4, the growth and metal uptake of two willow clones (Salix fragilis 

‘Belgisch Rood’ and Salix viminalis ‘Aage’) was evaluated in a greenhouse pot experiment 

with 6 sediment-derived soils with increasing field Cd levels (0.9 – 41.4 mg kg-1). Metal 

concentrations of 8 elements were measured in roots, stems and leaves and correlated to total 

and soil water metal concentrations. Dry weight root biomass, number of leaves and shoot 

length were measured to identify eventual negative responses of the trees. 

No growth inhibition was observed for both clones for any of the treatments (max. 

41.4 mg kg-1 Cd, 1914 mg kg-1 Cr, 2422 mg kg-1 Zn, 655 mg kg-1 Pb), allowing their use for 

phytoextraction on a broad range of contaminated sediments. However, dry weight root 

biomass and total shoot length were significantly lower for S. viminalis compared to S. 

fragilis for all treatments. 

Willow foliar Cd concentrations were strongly correlated with soil and soil water Cd 

concentrations. Both clones exhibited high accumulation levels of Cd and Zn in aboveground 

plant parts, making them suitable subjects for phytoextraction research. Cu, Cr, Pb, Fe, Mn 

and Ni were found mainly in the roots. Bioconcentration factors of Cd and Zn in the leaves 

were highest for the treatments with the lowest soil Cd and Zn concentration. 
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Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

Problematiek van de baggergronden 
 

 

Sinds er scheepvaart op de Vlaamse waterlopen plaatsvond, werden deze waterlopen 

regelmatig gebaggerd. Het gebaggerde materiaal werd gebruikt om oude rivierarmen of 

kleiputten op te vullen of om laaggelegen, 'waterzieke' terreinen op te hogen. Opgehoogde 

terreinen hadden voor de landbouw een hogere gebruikswaarde: niet alleen was de specie een 

vruchtbaar substraat, het hoger gelegen perceel was ook minder onderhevig aan hoge 

waterstanden tijdens de winter. Hoofdzaak bij baggerwerken was evenwel het bevaarbaar 

houden van de waterweg, waar de specie terecht kwam was van minder belang. De laatste 

decennia echter werd vastgesteld dat het sediment van onze waterlopen de verontreiniging uit 

het water vastlegt. Wanneer de baggerspecie aan land gebracht wordt, betekent dit een 
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verplaatsing van de verontreiniging. Baggerspecie, vroeger een nuttig en bruikbaar materiaal, 

werd een afvalstof, dat op steeds minder plaatsen kon en kan gestort worden. Ook het 

wettelijk kader voor het storten van baggerspecie werd en wordt steeds strenger. Het besef 

groeide dat een stortplaats voor baggerspecie een permanente wijziging van het landschap met 

zich meebracht, een wijziging die ook gevolgen heeft voor het milieu. Daarnaast leiden ook 

overstromingen en ingrepen zoals winterbevloeiingen tot sedimentafzettingen op alluviale 

bodems. 

 

Veel oude baggergronden zijn ondertussen terug in gebruik genomen als akker- of 

weiland, op andere terreinen ontwikkelden zich spontaan bossen en natte ruigtes of werden 

bomen aangeplant. In het eerste geval kunnen er zich bepaalde toxicologische risico’s voor de 

voedselketen voordoen, maar ook de mogelijke polluentstromen in ecosystemen moeten 

bestudeerd worden. 

 

Een groot deel van de baggerwerken in onze waterlopen wordt tegenwoordig 

uitgesteld of tot het hoogst noodzakelijke beperkt omdat er geen geschikte locaties 

beschikbaar zijn om de baggerspecie te bergen. Vroeger was het vinden van een stortlocatie 

minder tijdrovend, nu is het de beperkende factor geworden. Vanuit de huidige problematiek 

leek het aangewezen om onderzoek te verrichten naar de omvang, de verontreinigingstoestand 

en de impact op de omgeving van vroeger opgespoten terreinen. Sinds 1997 werkt het 

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) aan een inventaris van baggergronden langs de 

bevaarbare waterlopen. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van de Administratie Waterwegen 

en Zeewezen (AWZ). De baggergronden worden gescreend door het bemonsteren van 

verchillende schakels in het ecosysteem (bodem-, blad-, en strooiselstalen, bladinsecten en 

bodemorganismen). Zo kan de verontreiniging en de biobeschikbaarheid per stortterrein 

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

geëvalueerd worden.  

 

Definitie van een baggergrond 

 

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

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

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

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

mechanisch aan land gebracht zijn of werd spontaan door de rivier afgezet bij 
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overstromingen, en het materiaal bestaat hoofdzakelijk uit een minerale fractie. Na enig tijd 

vertoont het aan land geborgen sediment eigenschappen vergelijkbaar met een bodem en 

wordt het sediment onderhevig aan processen die leiden tot profielontwikkeling. 

Baggergronden krijgen een nabestemming die niet wezenlijk met de aanwezigheid van de 

waterloop en de bijhorende wegeninfrastructuur verbonden is. Materiaal afkomstig uit 

rivieren dat gebruikt werd om dijken, trekwegen, bruggen of vergelijkbare infrastructuur aan 

te leggen en dat zodoende nog tot het geheel van de waterweg behoort, wordt niet als 

baggergrond gezien. Uit de definitie volgt ook dat opgevulde rivierarmen die na het opvullen 

een andere functie gekregen hebben, eveneens als baggergrond beschouwd worden.  

 

Een baggergrond leidt tot een terrestrische bodem, die evenwel aan waterverzadiging 

onderhevig kan zijn. Specie die binnen eenzelfde waterloop verplaatst werd, of die naar 

andere wateroppervlakten getransporteerd werd (onderwaterberging in vijvers of 

onderwatercellen), wordt niet als baggergrond gezien.  

 

Een baggergrond werd dus opgehoogd met onderhoudsbaggerspecie, afkomstig van 

werken vereist om de bevaarbaarheid van waterlopen te garanderen, of ontstond door de 

afzetting van sedimenten bij overstromingen. Bij grote ingrepen aan de waterloop (zoals een 

rechttrekking of een verbreding) wordt ook heel wat puur bodemmateriaal verwijderd dat als 

infrastructuurspecie omschreven wordt. Deze grote ingrepen kunnen opgedeeld worden in 2 

groepen, nl. nieuwe uitgravingen en werken aan bestaande waterlopen. Bij nieuwe 

uitgravingen, zoals bijv. het afsnijden van een rivierarm, wordt enkel puur bodemmateriaal 

uitgegraven en dit materiaal wordt meestal landgeborgen door opspuitingen. Bij werken aan 

bestaande waterlopen zoals bij de verbreding van een bestaande waterloop is de situatie 

anders. Hier werd puur bodemmateriaal vermengd met het sediment en eventueel ook 

alluviale afzettingen van de oude waterloop. In dit geval bevat de infrastructuurbaggerspecie 

ook een hoeveelheid 'onderhoudsbaggerspecie'. Het onderscheid tussen 

onderhoudsbaggerwerken en infrastructuurwerken aan bestaande waterlopen wordt hierdoor 

minder duidelijk. 

 

We beschouwen dus zowel de spontaan gevormde overstromingssedimenten als de 

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

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

positieve correlatie tussen verontreinigingsgraad en afstand tot de rivier, en een sterke 

variabiliteit, en gevoeligheid voor overstromingen. De stortterreinen voor baggerspecie 
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kunnen opgesplitst worden in 2 duidelijke groepen, nl. enerzijds de recent aangelegde 

terreinen vergund als monostortplaats, met een grote laagdikte (> 1 m opgehoogd) en dus een 

hoge efficiëntie van het oppervlaktegebruik, en de aanwezigheid van een reeks beschermende 

maatregelen, en anderzijds de oudere stortterreinen met een beperkte laagdikte, en meestal 

gesitueerd in lagergelegen alluviale gebieden, meestal beschermd als vallei- of natuurgebied 

op het gewestplan. Vooral de probleemstelling van de laatste categorie is eerder complex, 

aangezien deze terreinen niet gekend zijn als stortterrein, en deze gebieden gebruikt worden 

als normale bodems zonder rekening te houden met de verontreinigingsgraad. 

 

 

Onderzoek naar baggergronden 
 

Bij het onderzoekskader AWZ-IBW i.v.m. baggergronden is er een duidelijke logica 

en evolutie in de onderzoeksdoelstellingen. In het begin van het project lag de klemtoon op de 

inventarisatie, m.a.w. op het in kaart brengen van de baggergronden en het bepalen van de 

graad van bodemverontreiniging. Vervolgens werd op de bestaande terreinen onderzocht wat 

de biobeschikbaarheid van de metalen is voor de aangetroffen vegetaties of gewassen. 

Telkens werden deze concentraties gekaderd t.o.v. ‘normale’ concentraties in 

referentiesituaties. In een volgende fase ligt de klemtoon op het bepalen van de effecten op 

ecosysteemniveau van de hogere beschikbaarheid aan metalen. Hierbij wordt o.a. gekeken 

naar de evolutie van de bodemeigenschappen, het functioneren van bosaanplantingen op 

baggergronden, de strooiselafbraak en de aanwezigheid van regenwormen als belangrijk 

proces en als indicatie voor het functioneren van het baggersubstraat als bodem. Dit alles 

moet bijdragen tot de volgende belangrijke fase in het onderzoekskader: het formuleren van 

richtlijnen voor een veilig beheer van verontreinigde baggergronden en het ontwikkelen van 

milderende of beschermende maatregelen. Als laatste te ontwikkelen stap in de 

onderzoekstrategie stellen wij voor om een aantal baggergronden met een specifiek 

landgebruik op langere termijn op te volgen om de dynamiek van bodemprocessen en de 

overstromings-
sedimenten

oude bagger-
stortterreinen

recente
monostortplaatsen

bagger-
stortterreinen

baggergronden
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invloed van een bepaald beheer te bepalen. Op basis hiervan kunnen bestaande beheersvisies 

of voorgestelde afwerkingsplannen bijgestuurd worden. 

 

 
 

Vanuit de bestaande situatie zoals die bij baggergronden in veldsituaties vastgesteld 

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

verontreinigde baggergronden, namelijk enerzijds baggergronden na oppervlakkige 

ontwatering en gecontroleerde bebossing, en anderzijds baggergronden waarbij de gecreëerde 

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

specifiek gewerkt aan beheersmaatregelen voor deze eindpunten die als relatief veilig 

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

meer ingrijpende maatregelen zoals afdekken of afgraven van verontreinigde baggergronden 

die tot een veilige situatie leiden. 

 
Biobeschikbaarheid van metalen 
 
 

Bij bepaalde stortterreinen met een beperkte ontwatering na het beëindigen van de 

opspuitingen ontstaat er een moerassituatie met een vrij waardevolle vegetatie. Dit is ook de 
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bodemsituatie met de laagste biobeschikbaarheid van de metalen. Sedimenten die zich in 

gereduceerde toestand bevinden, worden gekenmerkt door een vrij sterke binding tussen 

metalen en sulfiden, waardoor de metalen weinig beschikbaar zijn. Sedimenten in de 

waterloop bevinden zich hoofdzakelijk in deze gereduceerde toestand, terwijl er bij 

landberging oxidatie optreedt waardoor metalen meer beschikbaar worden voor planten en 

bodemorganismen. De snelheid en mate van oxidatie is sterk afhankelijk van de uitrijping van 

het sediment, wat dan weer bepaald wordt door de ontwateringssnelheid van het terrein. Er 

kunnen bij de uitrijping van een baggergrond grofweg 3 fasen onderscheiden worden (zie 

schema), waarbij elke fase door een bepaalde vegetatie gekenmerkt wordt. Bij een aantal 

terrein stelden we vast dat de ontwatering zeer traag verloopt waardoor er een permanente 

moerassituatie ontstaat. 

 

In dit rapport worden de resultaten voorgesteld van onderzoek naar de opname van 

metalen door wilgen op schorren en op baggergronden die zich al dan niet in een 

moerassituatie bevinden. In Hoofdstuk 1 wordt het effect van een moerassituatie getest op de 

metaalopname in bladeren, hout en schors van grauwe wilg, en dit zowel in een serreproef als 

in een reële veldsituatie. In Hoofdstuk 2 wordt de metaalopname bij grauwe wilg op een 

verontreinigde baggergrond verder onderzocht. Bij deze baggergrond werden punten 

geselecteerd met een verschillend hydrologisch regime. Op deze punten werden tekens 4 

grauwe wilgen bemonsterd gedurende een volledig groeiseizoen. In Hoofdstuk 3 wordt de 

biobeschikbaarheid van metalen voor wilgen, populier en maïs op intacte en ingepolderde 

zoetwaterschorren langs de Zeeschelde onderzocht aan de hand van bladstalen van deze 

soorten. In Hoofdstuk 4 wordt de metaalopname vergeleken voor 2 wilgenklonen, en dit voor 

6 aërobe bodems met een toenemende verontreinigingsgraad. Er wordt in Hoofdstuk 5 een 

advies geformuleerd voor het afwerkingsplan van het stortterrein Laag-Vlaanderen in Wervik.  
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Hoofdstuk 1. Het effect van het hydrologisch regime op de 
metaal-biobeschikbaarheid voor grauwe wilg (Salix 

cinerea) 
 

 

1.1. Inleiding 
 

De metaalbeschikbaarheid voor planten op verontreinigde sites is van belang: 

verhoogde concentraties binnen het eerste trofisch niveau in voedselwebben, nl. planten, kan 

bijdragen tot verhoogde lichaamsconcentraties in herbivore insecten (Crawford et al., 1996; 

Vandecasteele et al., 2002a; Merrington et al., 2001) vogels (Pedersen en Saether, 1999; 

Świergosz en Kowalska, 2000) en zoogdieren (Mertens et al., 2001; Lodenius, 2002), en kan 

indirect ook de strooiselorganismen beïnvloeden (Scheifler et al., 2002) door verhoogde 

metaalconcentraties in het strooisel. 

Wilgen komen voor als spontane vegetatie op baggergronden zoals 

baggerstortterreinen, sedimentatiezones en zoetwaterschorren (Bal et al., 2001). Zij hebben 

een potentieel om gebruikt te worden voor biomonitoring op gecontamineerde baggergronden, 

aangezien bladstalen een indicatie geven van de metaalbiobeschikbaarheid (Vandecasteele et 

al., 2002a). Metaalconcentraties in wilgen zijn echter sterk afhankelijk van soort (Lunáčková 

et al., 2003; Vandecasteele et al., 2003), kloon (Landberg en Greger, 2002), individualiteit 

o.i.v. fenotypische plasticiteit (Landberg en Greger, 1996; Punshon en Dickinson, 1997a), 

geslacht (Ernst, 1990), bemonsterd orgaan (Punshon en Dickinson, 1997a), groei (Klang-

Westin en Perttu, 2002), worteldensiteit en -distributie binnen het bodemprofiel (Keller et al., 

2003) en bemonsteringsperiode (Vandecasteele et al., 2003).  

Biobeschikbaarheid voor planten is een functie van hydrologie, oxidatie-

reductiepotentiaal (redox) en andere fysicochemische bodemeigenschappen. Het overstromen 

van moerasbodems beïnvloedt de metaaloplosbaarheid en -immobilisatie, en leidt tot een 

lagere beschikbaarheid van Cd, Cu, Zn en Ni (Gambrell, 1994; Kashem en Singh, 2001). De 

overstroming van de bodem resulteert in het verlagen van de oxidatie-reductiepotentiaal (Eh) 

en bijgevolg een stijgende zuurstofbehoefte voor zowel bodem als plantenwortels (Pezeshki, 

2001) wat leidt tot gestresseerde wortels. Een mogelijk schadelijk effect van overstroming 

voor planten is de productie of accumulatie van fytotoxische bestanddelen (e.g. ethyleen, 

organische zuren, methaan, sulfides, Mn 2+ en Fe2+) die bijdragen tot wortelbeschadiging, 

interferentie met de stomatale functie, groeireductie en mortaliteit (Kozlowski, 1997; 

Pezeshki, 2001). Eh beïnvloedt ook de plantbeschikbaarheid van essentiële elementen en 
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contaminanten. Planten die op gereduceerde bodems groeiden, vertoonden een lagere Cd- en 

Zn-opname (Gambrell en Patrick, 1989; Gambrell, 1994). 

Het doel van deze studie was het bepalen van de invloed van de hydrologische 

condities, meerbepaald de intensiteit van de overstroming van een verontreinigd 

baggerstortterrein (BAG) op de metaalconcentraties in de bladeren, het hout en de schors van 

de grauwe wilg (Salix cinerea), een wilgensoort typisch voor moerassen, en aangepast aan 

waterverzadigde condities. Biobeschikbare metaalconcentraties in de bodem tijdens het 

groeiseizoen worden beïnvloed door fysicochemische omstandigheden, die kunnen fluctueren 

over een groeiseizoen en kunnen variëren over een korte afstand. Het voordeel van wilgen 

voor onderzoek naar biobeschikbaarheid van metalen is dat zij de geaccumuleerde 

concentraties voor de bestudeerde bodemprofielen reflecteren, rekening houdend met de 

temporele en ruimtelijke variabiliteit in de bewortelde bodem. Resultaten van blad-, hout- en 

schorsstalen verzameld in het veld werden vergeleken met de resultaten van een serre-

experiment met wilgenstekken en bodemstalen van dezelfde locaties, waarbij het effect van 

overstroming en metaaltransfer uit de stekken op de metaalopname in de bladeren werd 

geëvalueerd. 

 

1.2. Materiaal en methoden 
 

1.2.1. Veldstudie 
 
1.2.1.1. Bodembemonstering en metingen 

 

Metaalconcentraties in spontane wilgenvegetaties werden op drie plots (Tabel 1.1) 

vergeleken. Plot1 en plot2 bevonden zich op een baggerstortterrein (BAG) nabij Deinze. Het 

BAG (12.5 ha) werd aangelegd tussen 1976 en 1983 met baggerspecie uit de Leie nabij 

Deinze, en kan beschreven worden als een zoetwatermoeras met stagnerend water tijdens de 

laatste weken van de herfst, de winter en de lente. De twee plots vertegenwoordigden twee 

hydrologische regimes: plot1 was waterverzadigd tijdens de winter maar het waterniveau 

daalde sterk in de lente, terwijl plot2 regelmatig nog waterverzadigd was in de zomer, 

afhankelijk van de weersomstandigheden. De metaalopname in de spontane wilgenvegetatie 

op dit verontreinigd BAG werd vergeleken met de opname bij spontane wilgen op een 

nabijgelegen infrastructuurstortterrein (plot3) met achtergrondconcentraties aan metalen 

(Tabel 1.1). Zowel de BAG als het infrastructuurstortterrein werden opgespoten, maar het 

infrastructuurstortterrein werd opgehoogd met puur mineraal en dus niet-gecontamineerd 

bodemmateriaal van rivierprofielverbreding. Plot3 werd geselecteerd op basis van (1) het 
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voorkomen van grauwe wilg, en (2) de vergelijkbare bodemgenese en -eigenschappen als het 

BAG. Voor de drie bestudeerde plots werd het nieuwe bodemprofiel op een korte tijd over 

een significante diepte (> 100 cm) gerealiseerd, en de bodems worden dus beschouwd als 

nieuwe bodems. Op elke plot werd de 0-30 cm bodemhorizont met 3 herhalingen bemonsterd. 

Alle plots bevinden zich op kalkrijke kleibodems (Tabel 1.1). 

 

Tabel 1.1. Bodemeigenschappen van de baggerstortterreinen (plot1 en plot2) en de plot op 

een niet-gecontamineerd infrastructuurstortterrein (plot3) waar grauwe wilg werd bemonsterd 

tijdens de eerste weken van het groeiseizoen (EC: elektrische conductiviteit, OM: organisch 

materiaal). Metaalconcentraties in de bodem zijn aqua regia-extraheerbare concentraties (mg 

kg-1 droge bodem). De waarden tussen haakjes zijn standaarddeviaties voor 3 herhalingen 

 

 

De tijd wordt uitgedrukt als het nummer van de week tijdens het jaar. De 

redoxpotentiaal werd wekelijks gemeten vanaf week 15 (laatste week van maart) tot week 24 

(tweede week van juni), met vier herhalingen op alle plots, met een gecombineerde redox 

elektrode (platina en Ag/AgCl referentie-elektrode; HANNA instruments, HI 3131B) en een 

WTW multiline P3 meter; de waarden werden uitgedrukt na correctie t.o.v. de standaard 

waterstof-referentie-elektrode. De gecombineerde elektrode werd voorzichtig in de bodem 

geduwd tot op een diepte van 5 cm en er werd gemeten na stabilisatie. Na de meting werd het 

plot1 plot2 plot3

klei % 38.6 (1.7) 34.3 (3.8) 21.9 (6.4)

CaCO3 % 8.5 (1.6) 7.8 (0.6) 2.3 (1.2)

EC µS cm
-1 628 (187) 618 (157) 140 (30)

pH-H2O 7.4 (0) 7.5 (0.1) 7.4 (0.5)

OM % 8 (0.9) 7 (2) 3.5 (1.4)

Cu mg kg-1 droge bodem 171 (17) 150 (24) 17 (9)

Cr mg kg-1 droge bodem 292 (26) 259 (38) 57 (6)

Pb mg kg-1 droge bodem 258 (28) 221 (29) 26 (9)

Ni mg kg-1 droge bodem 64 (5) 53 (7) 24 (6)

Mn mg kg-1 droge bodem 407 (33) 384 (42) 1036 (590)

Zn mg kg-1 droge bodem 1766 (175) 1400 (253) 99 (18)

Cd mg kg-1 droge bodem 15 (1.4) 12.3 (2.2) 0.6 (0.1)
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resulterende gat voorzichtig opgevuld met bodemmateriaal. De redoxmetingen voor plot3 

waren niet meer mogelijk vanaf week 22 (laatste week van mei) omdat de bodem door het 

opdrogen te hard werd zodat het risico voor beschadiging van de elektrode te groot was. Het 

waterniveau boven het bodemoppervlak bij de waterverzadigde bodems werd tegelijkertijd 

met de redoxmetingen gemeten. 

 

1.2.1.2. Blad-, hout- en schorsbemonstering 
 

Op elke plot werden vier grauwe wilgen met ongeveer dezelfde leeftijd en 

stamdiameter bemonsterd. Grauwe wilg werd geïdentificeerd op basis van bladmorfologie 

(Weeda et al., 1999), en de aanwezigheid en de lengte van de striae op éénjarige takken 

(Meikle, 1984). Striae zijn longitudinale strepen onder de schors. Grauwe wilg (S. cinerea L.) 

kan onderscheiden worden van geoorde wilg (S. aurita) en grauwe x geoorde wilg (S. x 

multinervis) op basis van de aanwezigheid van uitsluitend lange striae op éénjarige takken 

(Meikle, 1984). Onze bemonsteringstrategie voor bladeren en schors was toegespitst op 

individuele bomen. Bij de bladbemonstering werden minstens vier takken van verschillende 

hoogtes en posities in de kroon bemonsterd. Om de variabiliteit bij de bemonstering van een 

populatie in rekening te brengen, werden vier verschillende bomen van ongeveer dezelfde 

leeftijd en dimensies binnen een straal van 10 m individueel bemonsterd. De bladstalen 

werden driewekelijks genomen tussen week 18 (laatste week van april) en week 24 (tweede 

week van juni). De stalen werden verzameld aan de hand van een uitschuifbare boomzaag 

(Blair, 1995). Ongeveer 1000 cm³ bladeren werden verzameld bij elke bemonsterde locatie. 

Bladeren werden niet gewassen omdat wasprocedures aanleiding geven tot misleidende 

resultaten door onvolledige verwijdering van metalen op het bladoppervlak en gedeeltelijke 

uitloging van metalen van het bladweefsel (Kozlov et al., 2000). De plots zijn niet onder 

directe invloed van puntbronnen van atmosferische metaalemissie, maar de atmosferische 

achtergrond-metaalconcentraties zijn relatief hoog in deze geïndustrialiseerde en 

verstedelijkte regio. Het effect van plot, boom en week en de interactie tussen deze factoren 

op de bladconcentraties voor 3 plots bemonsterd tussen week 18 en week 24 werd getest in 

een split-plot ANOVA model. De variabele ‘boom’ werd in de foutterm meegenomen omdat 

dezelfde bomen werden bemonsterd tijdens deze periode. Meervoudige vergelijking gebeurde 

volgens de Sidak-methode (Insightful Corporation, 2001) na uitmiddeling van de gegevens 

per plot. 

Door de aanleg van een laguneringsveld diende de vegetatie bij de BAG verwijderd te 

worden. Daarom werden de bomen die reeds gebruikt werden voor de bladbemonsteringen, 
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omgezaagd in week 25 (derde week van juni). Het hout enerzijds en de schors, inclusief de 

bast en het cambium, anderzijds, werden bemonsterd. Grauwe wilg is een grote 

struikvormende boom waarbij de stam dichtbij het bodemoppervlak vertakt. Voor elke boom 

werden drie grote takken bemonsterd op een hoogte van 1 en 2 m, waarbij een 30 cm lang 

stuk hout verwijderd werd. De diameter van elk stuk hout werd gemeten. De schors van elke 

tak werd bemonsterd in de vier windrichtingen. De combinatie van twee plots, vier bomen per 

plot, drie takken per boom, twee hoogtes per tak en vier richtingen resulteerden in totaal in 

192 schorsstalen. Per stam werd eveneens een houtschijf bewaard voor analyse. 

Het doel van de schorsbemonstering was te bepalen of verschillen in 

schorsconcentraties tussen plots met variërende bodemcondities vergelijkbaar zijn met de 

verschillen in bladconcentraties, rekening houdend met de verschillende potentiële bronnen 

van variabiliteit. De factoren ‘plot’, ‘hoogte’ en ‘richting’ werden herkend als vaste factoren, 

terwijl de factoren ‘boom’ en ‘tak’ random factoren zijn, genest binnen de factor ‘plot’. Het 

gebruikte ANOVA-model was [schorsconcentratie ~ plot/boom/tak + plot * hoogte * 

richting]. Het plot-effect op de schorsconcentratie werd getest met one-way ANOVA na 

uitmiddeling van de gegevens per boom. 

 

1.2.2 Serre-experiment 
 

1.2.2.1. Proefopzet 
 

Het serre-experiment was ontworpen om het effect van twee factoren, 

bodemhydrologische condities en verontreinigingstatus (factor ‘bodemtype’) enerzijds en de 

oorsprong van de boomstekken (factor ‘oorsprong van de stek’) anderzijds, op de 

metaalconcentraties in de bladeren te bepalen. We vergeleken ook metaalconcentraties in de 

stekken voor en na de serreproef om inzicht te verwerven in de metaaltransfer binnen de 

plant. Stekken van vier bomen en bodemmateriaal van plot1 en plot3 werden gebruikt in het 

serre-experiment. Vier bomen werden geselecteerd op basis van de bladconcentraties aan Cd 

gemeten in het veld tijdens het groeiseizoen 2002 (Tabel 1.2) met de methoden die hierboven 

beschreven werden. Twee bomen bevonden zich op plot1 (cin1 en cin2), en twee bomen 

bevonden zich op plot3 (cin3 en cin4). Op elke plot werd de boom met de hoogste en laagste 

Cd-concentraties geselecteerd. Voor elke boom werden stekken verzameld van éénjarige 

stengels in wintertoestand in week 49 (eerste week van december 2002) en bewaard als 

takken van 2 m gedurende 16 weken in de koelcel bij 4° C. De wilgentakken werden in 

plastiek zakken bewaard om uitdroging te vermijden. 
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De 0-30 cm bodemhorizont werd bemonsterd op plot1 (gecontamineerde BAG) en 

plot3 (niet-gecontamineerde bodem) om als bodemmateriaal voor de serreproef te gebruiken. 

Het bodemmateriaal werd intensief gemengd en gehomogeniseerd en stenen, plastiek, twijgen 

en takken werden verwijderd. De stekken waren 20 cm lang en werden geplant in 13x13x13 

cm containers met 1 kg bodem op veldcapaciteit. Twee stekken werden geplant in elke 

container. Alle containers werden in een serre met regelmatige irrigatie geplaatst. Elke 

‘droge’ herhaling was onderaan voorzien van een schotel om export van bodemmateriaal of 

opgeloste elementen te vermijden. Voor elk type van stek, werden de acht ‘moeras’-

herhalingen in een 60x40 cm container geplaatst, met een waterniveau 2 cm boven het 

bodemniveau. Drie bodemtypes werden dus voorzien: ‘niet-gecontamineerde droge bodem’, 

‘gecontamineerde droge BAG, en een ‘gecontamineerde moeras-BAG’. Voor elke boom (= 

soort stek) werden acht herhalingen per hydrologisch regime gebruikt. In totaal werden 96 

containers gebruikt in de proef. Het serre-experiment startte in week 13 (laatste week van 

maart). 

De redoxpotentiaal in de ‘gecontamineerde moeras-BAG’ werd om de 10 dagen 

gemeten op een diepte van 5 cm tussen week 16 (derde week van april) en week 26 (laatste 

week van juni) aan de hand van een gecombineerde platina en Ag/AgCl elektrode (HANNA 

instruments, HI 3131B) en een WTW multiline P3 meter. De gemeten gemiddelde 

redoxpotentiaal (na correctie t.o.v. de standaard waterstof-referentie-elektrode) was 60±65, 

12±58, 50±66, 8±44, 8±41, 4±53 en 60±64 mV. Na de meting werd het resulterende gat 

opgevuld met bodemmateriaal. De redoxpotentiaal-metingen in de ‘droge’ behandelingen 

waren niet mogelijk omdat de bodem te hard was. 

Voor elke boom werden vijf bijkomende stekken analyseerd bij het begin van het 

experiment. De concentraties in de stekken werden vergeleken door one-way ANOVA voor 

de vaste factor ‘oorsprong van de stek’, en de meervoudige vergelijking werd uitgevoerd aan 

de hand van de Sidak-methode. 

 

1.2.2.2. Bemonstering 
 

De bladeren werden voor de eerste keer bemonsterd in week 26 (91 dagen na het 

planten van de stekken). De jongste 5 bladeren werden systematisch niet bemonsterd omdat 

zij meestal nog niet volgroeid waren. Voor elke container werd het aantal bemonsterde 

bladeren en de totale scheutlengte per stek als groeiparameters bepaald. 

De hergroei na de eerste oogst was alleen voldoende voor de ‘gecontamineerde moeras 

-BAG’ herhalingen om een tweede bladoogst in week 36 (laatste week van augustus) toe te 
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laten. De nieuwe stengels voor de ‘moeras’-herhalingen werden bij de tweede oogst 

afzonderlijk bemonsterd. Op het einde van het experiment werden de stekken van alle 

herhalingen verwijderd, de stengels en wortels werden geoogst en de bodemdeeltjes werden 

verwijderd door het wassen van de stekken. 

Two-way ANOVA werd gebruikt om de groeiparameters te vergelijken voor zowel 

blad- (eerste oogst) als stekconcentraties met ‘bodemtype’ en ‘oorsprong van de stek’ als 

vaste factoren. De cadmiumconcentraties in stekken en bladeren en Mn- en Fe-concentraties 

in stekken werden vierkantswortel-getransformeerd vóór de statistische analyse. Meervoudige 

vergelijking werd uitgevoerd met de Sidak-methode (0.95 confidentieniveau).  

 

1.2.3. Chemische analyses 
 

De bladstalen werden 7 dagen gedroogd bij 40 °C, mechanisch gemalen (Pulverisette 

14, Fritsch, Idar-Oberstein, Duitsland), en bewaard in donkere flesjes tot de analyses 

uitgevoerd werden. De schors-, hout- en stekstalen werden 14 dagen gedroogd bij 40 °C, 

mechanisch gemalen (Retsch sm2000, Retsch, Duitsland). Totale blad- en schorsgehalten aan 

N werden gemeten met de Kjeldahl-methode (Van Ranst et al., 1999). Totale blad-, schors-, 

hout- en stekconcentraties aan metalen werden gemeten met ICP-AES (Varian Liberty Series 

II, Varian, Palo Alto, CA), na ontsluiting met HNO3 (p.a. 65%) en H2O2 (ultrapur) in een 3:1 

verhouding aan de hand van microgolf. De accuraatheid van de blad-, hout- en schorsanalyses 

werd gecontroleerd aan de hand van BCR 60 (Aquatische planten) voor Cd, Cu, Mn en Zn, en 

CRM 100 (beukenbladeren) voor Ca, Mg, Na, K, S en P. Bodemconcentraties aan Cd, Cr, Cu, 

Ni, Pb, S, Mn, P en Zn zijn pseudo-totale aqua regia-extraheerbare concentraties gemeten met 

ICP-AES na microgolf-ontsluiting. pHH2O en elektrische conductiviteit (EC) van de bodem 

werden gemeten in een 1:5 bodem-water-suspensie. Organisch materiaal (OM) werd bepaald 

met de Walkley-Black methode (Van Ranst et al., 1999), in de veronderstelling dat deze 

methode 75% van het totale organisch materiaal meet. Het CaCO3-gehalte werd bepaald door 

terugtitratie met 0.5 M NaOH van een overmaat van H2SO4 toegevoegd aan 1 g luchtdroog 

sediment. De korrelgrootteverdeling van de bodemstalen werd bepaald aan de hand van laser 

diffractometrie (Coulter LS200, Miami, FL) waarbij de kleifractie gedefinieerd werd als de 0-

6 µm-fractie. 
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1.3. Resultaten 
 

1.3.1. Veldstudie 
 

Het stagnerend water was verdwenen bij plot3 vóór week 15 en verscheen vervolgens 

niet meer tijdens het veldexperiment, terwijl plot2 overstroomd was tot het einde van het veld-

experiment. Plot1 was overstroomd tot week 21 (Fig. 1.1). De redoxpotentiaal-waarden in de 

bovenste bodemlaag waren lager dan 60 mV voor zowel plot1 en plot2, terwijl de bodem 

aëroob (Eh groter dan 350-400 mV) werd in week 20 voor plot3. Voor plot2 werd een 

duidelijke sulfidegeur vastgesteld in de eerste weken van de veldmetingen. 

 

Fig. 1.1. Evolutie van de wekelijks gemeten redoxpotentiaal in de bodem op een diepte van 5 

cm en de waterhoogte op het bodemoppervlak voor de 3 bemonsterde plots tussen week 15 en 

week 24. 

 

De gemeten bladconcentraties worden getoond in Fig. 1.2. De verschillen tussen de 

plots waren zeer significant voor Cd en Mn (p < 0.01) en significant voor Cu, S en Fe (0.01 < 

p < 0.05). Meervoudige vergelijking toonde aan dat Cd-, Cu-, S- en Fe-concentraties 

significant hoger waren voor plot1 dan voor plot3 en/of plot2. De Mn-concentraties in de 

bladeren waren significant hoger voor plot3 dan voor plot1 en plot2. 

De ANOVA-resultaten gaven geen of een beperkte interactie aan tussen de vaste 

factoren ‘plot’, ‘hoogte’ en ’richting’ voor de schorsconcentraties. ‘Richting’ had een 

beperkte invloed op de schorsconcentratie, terwijl de bemonsteringshoogte resulteerde in 
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statistisch significante maar kleine verschillen zonder praktische waarde. De spreidingsmaten 

voor de random factoren ‘tak’ en ‘boom’ binnen een tak, binnen de takken van een boom, en 

binnen de bomen van een plot worden samengevat in Tabel 1.3. Het plot-effect getest op de 

schorsgegevens en uitgemiddeld per boom resulteerde enkel in een significant verschil voor 

Cd (p = 0.014). De Cd-concentraties in de schors waren hoger voor plot1 dan voor plot2. 

Voor de andere elementen waren de verschillen in schorsconcentraties tussen de plots klein of 

niet significant door de grote spreiding van de gegevens. Los van de grote spreiding binnen en 

tussen de bomen per plot is er een substantieel verschil in Cd-concentratie tussen de bomen 

van plot1 en plot2 (Fig. 1.3.). De concentraties in het hout waren duidelijk lager dan de 

schorsconcentraties, maar de houtconcentraties voor plot 1 waren hoger dan voor plot 2 (Fig. 

1.3.). Wanneer de Cd-concentraties in de schors, uitgemiddeld per boom, werden vergeleken 

met bladconcentraties in week 24, waren hogere schorsconcentraties geassocieerd met hogere 

bladconcentraties (correlatiecoëfficiënt r = 0.87, p = 0.0046, n = 8). De positieve correlatie 

tussen tak- of schorsconcentraties en bladconcentraties werd vroeger reeds gerapporteerd door 

Punshon en Dickinson (1997a) en Klang-Westin en Eriksson (2003). De Cd-concentraties in 

het hout waren positief gecorreleerd met de schorsconcentraties (correlatiecoëfficiënt r = 0.82, 

p = 0.013, n = 8) en de bladconcentraties (correlatiecoëfficiënt r = 0.87, p = 0.02, n = 8). 
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Tabel 1.2. Cd-, Mn- en Zn-concentraties (mg kg-1 DW) in de bladeren tijdens het groeiseizoen 2002 (tussen week 33 en week 42), en in de 

stekken verzameld op het veld in week 49 (December 2002). Gemiddelden die niet significant verschillend zijn, worden aangegeven met de 

zelfde letter (meervoudige vergelijking volgens Sidak van gemiddelden bij een 95% significantieniveau, n: aantal herhalingen). 

 

 

cin1 cin2 cin3 cin4

Cd bladconc. week 33-42 2002 (n = 4) 57.1 (a) 21.0 (b) 4.0 (c) 2.0 (c)

Mn bladconc. week 33-42 2002 (n = 4) 335.3 (ab) 221.2 (b) 575.6 (a) 430.1 (ab)

Zn bladconc. week 33-42 2002 (n = 4) 1365.4 (a) 1018.0 (a) 382.7 (b) 291.6 (b)

Cd-concentratie in stekken van het terrein (n=5) 25.9 (a) 13.6 (b) 2.8 (c) 2.5 (c)

Mn-concentratie in stekken van het terrein (n=5) 45.9 (b) 37.0 (b) 90.8 (a) 69.6 (a)

Zn-concentratie in stekken van het terrein (n=5) 284.7 (a) 249.5 (a) 122 (b) 110.3 (b)
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Tabel 1.3. De gemiddelde schorsconcentratie (mg kg-1 DW) voor 2 plots op een BAG, en een spreidingsmaat (vierkantswortel van de 

variantiecomponent) van de schorsconcentraties voor ruis (sruis = spreiding binnen een tak), tak (stak = spreiding binnen de takken van een 

boom) boom (sboom = spreiding binnen de bomen van een plot) en plot (splot = spreiding tussen de plots) (nc = niet berekend door een 

negatieve waarde voor de geschatte variantie).  

Plot1 Plot2 sruis stak sboom splot

Cd 27.4 12.7 2.0 3.4 5.6 9.9

Zn 426.0 338.3 24.5 27.5 95.9 38.2

Cu 3.0 2.9 0.7 nc 0.5 nc

P 700.2 685.7 82.2 nc 71.5 nc

S 818.3 845.8 86.6 60.2 133.5 nc

Ca 22812 21904 1941 1125 3373 nc

K 3415 2966 789 nc 400 223

Mg 570.0 589.2 86.5 32.6 71.0 nc

Na 122.4 127.9 55.3 nc 59.9 nc

Fe 71.5 68.6 16.4 12.7 15.7 nc

Mn 60.5 67.4 10.1 nc 11.5 nc

 N 4744 6291 1024 248 780 998
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Tabel 1.4. Gemiddelde concentratie (mg kg-1 DW) in de bladeren (eerste oogst, week 26) en de stekken (tweede oogst, week 36) van het 

serre-experiment in functie van de ‘oorsprong van stek’ en ‘bodemtype’. Er werd geen interactie vastgesteld tussen beide factoren. 

Gemiddelden die niet significant verschillend zijn, worden aangegeven met de zelfde letter (meervoudige vergelijking volgens Sidak van 

gemiddelden bij een 95% significantieniveau).  

Oorsprong van de stek Bodemtype

cin1 cin2 cin3  cin 4 Droge BAG Moeras-BAG Droge referentiebodem

Cd in de bladeren 22.3 (a) 11.6 (b) 3.6 (c) 3.7 (c) 15.0 (a) 9.0 (b) 7.8 (b)

Zn in de bladeren 363.9 (a) 322.2 (ab) 197.3 (b) 256.2 (c) 390.6 (a) 210.9 (b) 264.9 (c)

Cd in stekken 14.8 (a) 10.8 (b) 4.6 (c) 3.5 (d) 12.7 (a) 6.5 (b) 5.9 (b)

P in stekken 804 (a) 614 (c) 669 b) 558 (c) 625 (b) 769 (a) 584 (b)

Mn in stekken 23.9 (c) 29.9 (c) 49.6 (a) 40.1 (b) 27.6 (b) 47.2 (a) 33.1 (b)

Ca in stekken 8272 (a) 5748 (c) 8147 (a) 6773 (b) 6703 (b) 7761 (a) 7319 (ab)

Mg in stekken 376.9 (a) 394.4 (a) 408.1 (a) 381.3 (a) 353.1 (b) 404.5 (a) 413.8 (a)

K in stekken 2559 (a) 2140 (b) 2278 (ab) 2405 (ab) 2506 (a) 1954 (b) 2605 (a)

S in stekken 349.6 (a) 373.0 (a) 362.0 (a) 305.2 (b) 325.1 (b) 365.9 (a) 350.1 (ab)

Fe in stekken 271.9 (a) 298.9 (a) 213.8 (ab) 174.8 (b) 78.5 (b) 549.5 (a) 66.3 (b)
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Fig. 1.2. Gemiddelde bladaccumulatiepatronen voor Cd, Zn, Cu, Mn, K, Ca, Fe, N, S, P, Mg 

en N tijdens het begin van het groeiseizoen (week 18 tot week 24) voor grauwe wilg (4 

bomen per plot) op een baggerstortterrein (plot1: cirkels, plot2: driehoeken) en een niet-

gecontamineerd infrastructuurstortterrein (plot3: vierkanten). N wordt uitgedrukt als %, 

andere elementen worden uitgedrukt als mg kg-1 DW. 

 

1.3.2. Serre-experiment 
 

De sterftegraad van wilgenstekken in de serre was 14.6% en er werden geen duidelijke 

verschillen in mortaliteit waargenomen voor de factor ‘bodemtype’ en ‘oorsprong van de 

stek’. Er werden geen significante concentratieverschillen vastgesteld voor Ca, Cu, Fe, Mg, 

Na en S in de stekken verzameld in het veld. Zeer significante (p < 0.01) verschillen werden 

gevonden voor Cd, Mn en Zn (resultaten samengevat in Tabel 1.2). Significante verschillen (p 

< 0.05) werden vastgesteld voor K (cin1 > cin3) en voor P (cin1 > cin3). De gemiddelde 

concentraties voor Ca, Cu, Fe, Mg, Na, K, P en S zijn respectievelijk 6630, 5.3, 189, 504, 

46.3, 2638, 1040 en 568 mg kg-1 DW. De metaalconcentraties in de stekken waren iets lager 
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dan de bladconcentraties op het einde van het groeiseizoen voor Cd, en duidelijk lager voor 

Mn en Zn (Tabel 1.2). De concentratiesequentie voor deze elementen was identiek voor 

stekken en bladeren (Tabel 1.2). 
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Fig. 1.3. Cd-concentraties (mg kg-1 DW) in het hout en de schors voor 8 bomen op 2 plots. Er 

werden drie takken per boom (t = tak, b = boom, p = plot) op 2 hoogtes (1 en 2 m) 

bemonsterd (P1 = plot1, P2 = plot2). 

 

Voor de groeiparameters werd geen interactie tussen de factoren ‘bodemtype’ en 

‘oorsprong van de stek’ gevonden met ANOVA. De resultaten voor de groeiparameter ‘aantal 

bemonsterde bladeren’ werden enkel significant beïnvloed door de oorsprong van de stek, met 

iets lager aantallen (30% lager) voor cin1 in vergelijking met cin3 en cin4. De groeiparameter 

‘totale scheutlengte per stek’ werd enkel significant beïnvloed door het bodemtype, met 

hogere scheutlengtes voor de ‘gecontamineerde moeras-BAG’ behandeling, die gemiddeld 

40% hoger was dan voor de andere behandelingen. Vergelijkbare observaties werd 

gerapporteerd door Hansen en Phipps (1983) voor een groeikamerstudie met 

populierenstekken. In tegenstelling tot de resultaten van Robinson et al. (2000) voor een 

serre-experiment met populieren- en wilgenklonen en Klang-Westin en Perttu (2002) voor 
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Cd-concentraties in wilgentakken in een lysimeter-experiment, werden geen duidelijke 

groeiverschillen en dus verschillen in verdunning door groei waargenomen tijdens de periode 

van het experiment. Dit kan aangeven dat de voedingsstatus van de bodem optimaal was of 

dat de metaalconcentraties in de bodemoplossing lager waren dan toxicologische 

concentraties. 

 
Tabel 1.5. Cd-, Mn- en Zn-concentraties (mg kg-1 DW) in de bladeren in week 26 (eerste 

oogst) en week 36 (tweede oogst), en in de stengels (week 36, tweede oogst) van het serre-

experiment. Gemiddelden die niet significant verschillend zijn, worden aangegeven met 

dezelfde letter (meervoudige vergelijking volgens Sidak van gemiddelden bij een 95% 

significantieniveau) 

 
 

Er werd geen interactie tussen de factoren ‘bodemtype’ en ‘oorsprong van de stek’ 

vastgesteld voor de Cd- en Zn-concentraties in de bladeren (eerste oogst), terwijl de interactie 

significant was voor Fe, Mg, Na (p < 0.05) en zeer significant was voor Cu, Ca, K, Mn, P, S 

(p < 0.01). Deze resultaten geven aan dat, met uitzondering van voor Cd en Zn, de 

bladaccumulatiepatronen voor verschillende bodemtypes afhankelijk zijn van de initiële 

concentraties in de stek. De interactiegrafieken bevestigden het feit dat de 

cin1 cin2 cin3 cin4

Cd bladconc. eerste oogst, moeras-BAG 20.5 (a) 8.9 (b) 3.3 (c) 3.0 (c)

Mn bladconc. eerste oogst, moeras-BAG 124.4 (b) 120.9 (b) 267.0 (a) 166.2 (b)

Zn bladconc. eerste oogst, moeras-BAG 265.1 (a) 223.4 (ac) 157.4 (b) 206.6 (bc)

Cd bladconc. tweede oogst, moeras-BAG 13.6 (a) 5.5 (b) 4.1 (b) 5.8 (b)

Mn bladconc. tweede oogst, moeras-BAG 177.7 (b) 156.9 (b) 294.9 (a) 317.5 (a)

Zn bladconc. tweede oogst, moeras-BAG 259.8 (ab) 191.1 (b) 206.4 (b) 340.9 (a)

Cd conc. in stekken, moeras-BAG 6.4 (a) 4.0 (b) 4.1 (b) 4.4 (b)

Mn conc. in stekken, moeras-BAG 38.5 (b) 33.6 (b) 74.3 (a) 85.0 (a)

Zn conc. in stekken, moeras-BAG 83.4 (ab) 53.2 (b) 66.8 (b) 105.0 (a)
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accumulatiepatronen specifiek zijn voor de stekken geselecteerd voor het serre-experiment 

(interactieplots niet weergegeven). Voor deze elementen kunnen geen éénduidige conclusies 

getrokken worden. 

De hoogste Cd- en Zn-concentraties in de bladeren voor de eerste oogst werden 

gemeten in de droge gecontamineerde BAG-behandeling, en er was geen verschil voor Cd 

tussen de ‘gecontamineerde moeras-BAG’ en de ‘niet-gecontamineerde droge bodem’ (Tabel 

1.4). De sequentie van Cd-concentraties in de bladeren voor de stekken gebruikt in het serre-

experiment is identiek aan de concentratiesequentie gevonden in de stekken en in de bladeren 

die in het veld verzameld werden. Bovendien zijn de gemeten concentraties in de bladeren 

(eerste oogst) van het serre-experiment en stekken die in het veld verzameld werden, 

vergelijkbaar (Tabel 1.2, Tabel 1.5). 

De Cd- en Zn-concentraties in de bladeren van cin1 en cin2 zijn bij de tweede oogst 

voor de ‘gecontamineerde moeras-BAG’ lager dan de concentraties bij de eerste oogst, en 

hoger voor cin3 en cin4, terwijl de Mn-concentraties hoger waren in de tweede oogst voor alle 

stekken (Tabel 1.5). De stamconcentraties voor Cd, Zn en Mn waren lager dan de 

bladconcentraties (Tabel 1.5). 

Er werd geen interactie tussen de factoren ‘bodemtype’ en ‘oorsprong van de stek’ 

vastgesteld voor de Cd-, Mn-, Fe-, Ca-, K- en P-concentraties in de stekken op het einde van 

het serre-experiment, terwijl beide factoren significant (p < 0.001) de stekconcentraties voor 

deze elementen beïnvloedden (Tabel 1.4). Voor Mg had enkel het ‘bodemtype’ een zeer 

significant (p < 0.001) effect op de concentraties in de stekken, terwijl voor S enkel de 

‘oorsprong van de stek’ een zeer significant effect had (Tabel 1.4). Voor Na, Zn en Cu was de 

interactie tussen beide factoren significant. Voor Cu werden geen significante verschillen 

vastgesteld tussen de herhalingen, maar voor Zn vertoonden de herhalingen van cin1 in de 

‘niet-gecontamineerde droge bodem’ duidelijk hoger concentraties dan de andere herhalingen 

(488 vs. 118-281 mg Zn kg-1 DW). De gemiddelde Cu-concentratie in de stekken was 4.0 mg 

kg-1 DW. De bladconcentraties voor K, P, Mn en Mg zijn substantieel hoger dan in de 

stekken. 
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1.4. Discussie 
 
1.4.1. Veldstudie 
 

1.4.1.1. Effect van overstroming 
 

 Voor plot1, met een kortere overstromingsperiode (Fig. 1.1), waren de 

bladconcentraties aan Cd, Cu, S en Fe het hoogst (Fig. 1.2). De mobiliteit en beschikbaarheid 

van Cd, Cu en S is hoger in geoxideerde condities (Gambrell, 1994). Hogere Fe-

beschikbaarheid voor plot1 kan veroorzaakt worden door vrije Fe2+ in de bodemoplossing 

terwijl Fe bij plot2 mogelijks geïmmobiliseerd werd als FeS in de meer gereduceerde 

bodemcondities op deze plot. In de eerste weken van het groeiseizoen waren de Cd-

concentraties in de bladeren op plot1 merkelijk hoger dan de gemeten concentraties op sites 

met achtergrondcontaminatie (Vandecasteele et al., 2003), terwijl de waarden voor plot2 en 

plot3 in het normale bereik lagen. Er waren duidelijke verschillen in Cd-concentraties in de 

schors (Tabel 1.3), met de hoogste concentraties voor plot1, de plot met de kortste 

overstromingsperiode, en de hoogste verwachte Cd-mobiliteit en -beschikbaarheid. De 

vastgestelde verschillen in metaalopname kunnen veroorzaakt zijn door verschillen in 

bodemchemie, maar genetische verschillen tussen de bemonsterde wilgen, 

aanpassingseffecten of effecten van metaalopname tijdens vorige groeiseizoenen kunnen 

eveneens de waargenomen opnamepatronen beïnvloeden. Het serre-experiment werd daarom 

ontworpen om het effect van het hydrologisch regime verder te onderzoeken. 

 

1.4.2. Serre-experiment 
 

1.4.2.1. Effect van oorsprong van de stek 
 

Zowel het bodemtype als de oorsprong van de stek hadden een significant effect op de 

bladconcentraties aan Cd en Zn (Tabel 1.4). We moeten ons echter realiseren dat het effect 

van de oorsprong van de stek een soort uitgesteld bodemeffect is, aangezien de 

metaalconcentraties in de stekken de biobeschikbaarheid van metalen in de bodem weergeven 

voor de bomen waarvan de stekken werden genomen. De resultaten van Punshon en 

Dickinson (1997a) van een serre-experiment gedurende 128 dagen met vier wilgenklonen 

toonden duidelijk hogere Cd- en Zn-concentraties in wortels, stekken, nieuwe stengels en 

bladeren aan na een cumulatieve blootstelling aan hoge metaalconcentraties relatief t.o.v. 
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controlebehandelingen. De oorspronkelijke stekconcentratie in onze studie (Tabel 1.2) werd 

bepaald door de metaalverontreiniging van de bodem van de plot waar de stekken werden 

verzameld, aangezien hogere bodemconcentraties resulteerden in hogere blad- en 

schorsconcentraties.  

Metaalconcentraties in de bladeren op het veld worden beïnvloed door het vorig 

groeiseizoen door transfer van elementen van de stengels naar de bladeren. Landberg en 

Greger (1994) stelden een significant positieve correlatie vast tussen de initiële Cd-

concentraties in 103 stekken van diverse wilgensoorten die op het veld verzameld werden, en 

de Cd-concentraties in de scheuten na hydroponische screening gedurende 20 dagen in een 1 

µM Cd-oplossing. De bladconcentraties in het serre-experiment werden dus gedeeltelijk 

bepaald door transfer van Cd en Zn van de stekken naar de bladeren. Dit wordt geïllustreerd 

door de resultaten van de eerste en tweede oogst van de ‘gecontamineerde moeras-BAG’ 

behandeling, met lagere Cd-concentraties in de bladeren en stengels voor cin1 en cin2 bij de 

tweede oogst dan bij de eerste oogst (Tabel 1.5), wat wijst op een lagere biobeschikbaarheid 

in moerasbodems en gereduceerde metaaltransfer van de stekken naar de bladeren. De 

resultaten van het serre-experiment tonen duidelijk het belang aan van enerzijds de analyse 

van de stekken vóór de aanvang van een serreproef, en anderzijds de waarde van het gebruik 

van uniforme stekken van een gekende bron om met de invloed van klonale variatie uit te 

schakelen. 

 

1.4.2.2. Effect van overstroming 
 

Los van het effect van de oorsprong van de stek, beïnvloedt het bodemtype 

grotendeels de blad- en stek-metaalconcentraties. De analyse van de stekken na het serre-

experiment toonde significant hogere Mn-, P- en Fe-concentraties aan voor de 

‘gecontamineerde moeras-BAG’ behandeling dan voor de andere bodems, en hogere Cd-

concentraties voor de ‘gecontamineerde droge BAG’ behandeling dan voor de andere bodems 

(Tabel 1.4). Deze laatste observatie is vergelijkbaar met het patroon vastgesteld voor Cd in de 

bladeren (Tabel 1.4). Gereduceerde bodemcondities resulteren in een verminderde Cd-

biobeschikbaarheid voor wilgenstekken en -bladeren. Hogere P-, Mn- en Fe-concentraties in 

de stekken voor de ‘gecontamineerde moeras BAG’ behandeling (Tabel 1.4) gaven een 

verhoogde biobeschikbaarheid aan van deze elementen bij lage Eh (Gambrell, 1994; 

Satawathananont et al., 1991), zonder vorming van FeS. Het overstromen van goed verluchte 

droge bodems resulteerde in een snelle reductie van Mn4+ en Fe3+ tot oplosbare Mn2+ en Fe2+ 

vanaf het moment dat de bodems geïncubeerd werden onder anaërobe condities (Peters en 



 

 32 

Conrad, 1996). In een experiment met een reeks overbemeste landbouwbodems onder 

gereduceerde condities, stegen de opgeloste concentraties aan Fe en Mn en het geassocieerde 

P sterk tijdens de reductiefase van de bodem met volledige zuurstofuitputting en Mn-reductie 

(Scalenghe et al., 2002). Het opnieuw onder water zetten van een moerasbodem na een droge 

periode resulteerde in een toegenomen extraheerbare P-pool (Olde Venterink et al., 2002). 

Stekken van de ‘gecontamineerde moeras-BAG’ worden gekarakteriseerd door significant 

lagere K-concentraties dan de andere behandelingen. In de bladstalen die in het veld 

verzameld werden, hadden grauwe wilgen die op de overstroomde baggerstortterreinen 

groeiden, duidelijk lagere K-concentraties in de bladeren dan andere wilgensoorten 

(Vandecasteele et al., 2003). Een belangrijke conclusie is dat de analyse van de stekken op het 

einde van het serre-experiment een alternatief kan zijn voor bladanalyses bij experimenten 

i.v.m. Cd-biobeschikbaarheid. 

 

1.4.2.3. Duur van de overstroming 
 

De resultaten van veld- en serre-experimenten bevestigen de hypothese dat de 

biobeschikbaarheid van metalen, vooral Cd, gereduceerd wordt voor wilgen wanneer 

moerascondities gestimuleerd worden. In vorige veldstudies op gecontamineerde BAG echter, 

werd er vastgesteld dat hydrologische regimes typisch voor moerassen enkel aanwezig zijn in 

de winter en het vroege groeiseizoen, en dat drogere bodemcondities op het einde van het 

groeiseizoen resulteerden in verhoogde Cd- en Zn-concentraties in de bladeren 

(Vandecasteele et al., 2003). De resultaten van de veldbemonsteringen (Fig. 1.2) en het serre-

experiment (Tabel 1.5) tonen aan dat Cd sterk getransfereerd wordt van stekken naar bladeren 

in het eerste deel van het groeiseizoen, terwijl de resultaten van de stekken die op 

gecontamineerde BAG op het einde van het groeiseizoen verzameld werden (Tabel 1.2), 

wijzen op hoge Cd-concentraties op dat tijdstip. De Cd:Zn-verhouding in stekken en stengels 

was dubbel zo hoog als de Cd:Zn-verhouding in de bladeren (Fig. 1.4). Duidelijke verschillen 

in Cd:Zn-verhoudingen tussen de stengels en bladeren werden ook geïllustreerd door 

resultaten van Granel et al. (2002) en Hammer et al. (2003). Het instellen of in stand houden 

van een hydrologisch regime dat een zoetwatermoeras creëert, is een potentiële beheersoptie 

om de Cd-biobeschikbaarheid voor wilgen te verminderen, en dus voor het instellen van een 

veilig beheer van door wilgen gedomineerde moerassen die verontreinigd zijn met metalen, 

zolang de moerascondities tijdens het volledige groeiseizoen gehandhaafd kunnen worden. 

Bij fytoremediatie daarentegen is de doelstelling om de metaalopname in de bovengrondse 

biomassa te maximaliseren, en dus moet een aërobe bodem gegarandeerd zijn. Aërobe 
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condities in de bovenste bodemlaag zijn ook een voorwaarde voor de afbraak van organische 

polluenten in baggerspecie (Vervaeke et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4. Cd:Zn verhouding in bladeren en stekken voor de bomen die gebruikt werden in het 

serre-experiment, en Cd:Zn verhoudingen in bladeren en stengels berekend op basis van 

gegevens van Granel et al. (2002) en Hammer et al. (2003). 
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Hoofdstuk 2. Verschillen in Cd- en Zn-bioaccumulatie 
voor de overstromingstolerante grauwe wilg wortelend in 

seizoenaal overstroomde gecontamineerde sedimenten 
 

 

2.1. Inleiding 
 

De bodem-pH en de oxidatie-reductie potentiaal (Eh) zijn dominante factoren die de 

metaalvormen en het metaalgedrag in de bodem bepalen, en dus de mobiliteit en 

beschikbaarheid. Het overstromen resulteert in gereduceerde condities die kunnen samengaan 

met pH-veranderingen. Reductieprocessen worden kort na het overstromen opgestart. De 

overstroming van geäereerde droge bodems resulteerde in een snelle reductie van Mn4+ en 

Fe3+ tot oplosbare Mn2+ en Fe2+ (Peters en Conrad, 1996; Scalenghe et al., 2002). Dit kan 

gevolgd worden door de vorming van sulfideneerslag. Overstroming van moerassen resulteert 

typisch in een afgenomen beschikbaarheid van Cd, Zn, Cu en Ni (Gambrell, 1994; Kashem en 

Singh, 2001). Tack et al. (1998) stelden een korte periode van mobilisatie van Cd en Zn vast, 

en vervolgens lagere concentraties in het verzadigingsextract van een continu natte 

behandeling (‘overstroomd’) van landgeborgen sedimenten, in vergelijking met de 

concentraties voor een afwisselend droog en nat regime. Vergelijkbare observaties werden 

gerapporteerd door Charlatchka en Cambier (2000) voor een verontreinigde landbouwbodem. 

Oxidatie-reductie-potentiaalmetingen laten een snelle maar slechts kwalitatieve 

evaluatie toe (Tanji et al., 2003) van de reducerende condities na overstroming. Overstroming 

resulteerde in een snelle daling van Eh (Kashem en Singh, 2001; Seybold et al., 2002; 

Haraguchi, 1991; Tanji et al., 2003), tenzij nitraat artificieel aan de bodem werd toegevoegd 

(Charlatchka en Cambier, 2000). De waterdiepte en de Eh-status waren de belangrijkste 

variabelen die de Zn-speciatie in een seizoenaal overstroomd moeras bepaalden (Bostick et 

al., 2001). De hydrologie (waterniveau) was de dominante factor die de Eh-fluctuaties 

controleerde (Haraguchi, 1991; Seybold et al., 2002; de Mars en Wassen, 1999), maar de 

watertafeldiepte had weinig effect op de Eh wanneer het waterniveau onder de bodemdiepte 

zakte waar de Eh werd gemeten (Haraguchi, 1991). Op een lokale schaal kan de ruimtelijke 

variatie van de Eh de vegetatiesamenstelling bepalen (McKee, 1993). 

Moerassen met alternerend overstroomde en drogere periodes hebben een specifieke 

bodemchemie. De Zn-speciatie fluctueerde reversiebel in een seizoenaal overstroomd moeras: 

stijgende waterniveaus stimuleerden de vorming van ZnS en ZnCO3, terwijl droge periodes 
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met geoxideerde bodems gedomineerd werden door ZnO en Zn geadsorbeerd op 

gehydrateerde oxides (Bostick et al., 2001). Van den Berg et al. (1998) rapporteerden 

toegenomen Cd- en Zn-concentraties in het poriënwater tijdens de zomer in een seizoenaal 

overstroomd moeras verontreinigd met metalen. De poriënwaterconcentraties namen eerst toe 

voor Zn, en pas daarna voor Cd. Toegenomen Zn-mobiliteit werd gedeeltelijk toegeschreven 

aan oxidatie van labiele sulfiden, terwijl Cd mogelijk vrijgesteld werd tijdens biodegradatie 

van organisch materiaal (Van den Berg et al., 1998). Afwisselende oxidatie en reductie van 

bodems in periodiek waterverzadigde moerassen kan intense decalcificatie van de bovenste 

bodemlagen veroorzaken (Van den Berg en Loch, 2000), en kan dus de 

metaalbeschikbaarheid beïnvloeden. 

Hydromorfe condities resulteren in een stijgende zuurstofbehoefte voor zowel de 

bodem als de plantenwortels (Pezeshki, 2001) en kan de productie of accumulatie van 

fytotoxische bestanddelen veroorzaken (e.g. organische zuren, methaan, sulfiden, gereduceerd 

Mn en Fe), die bijdragen tot wortelbeschadiging, groeireductie en mortaliteit (Kozlowski, 

1997; Pezeshki, 2001). Pezeshki et al. (1997) en Pezeshki en DeLaune (1998) rapporteerden 

grote verschillen in planttolerantie en effecten op plantfysiologie en groei bij gereduceerde 

bodemcondities. Eh beïnvloedt ook de beschikbaarheid van essentiële elementen en 

contaminanten voor planten. Verschillende moerasplanten vertoonden lager een Cd- en Zn-

opname in gereduceerde bodems (Gambrell en Patrick, 1989; Gambrell, 1994). Aangezien 

deze resultaten aantonen dat overstroming en vervolgens reductie van gecontamineerde 

bodems kan resulteren in een lagere biobeschikbaarheid, kan overstroming een beheersoptie 

zijn voor verontreinigde bodems. 

Het doel van deze observationele studie was te bepalen of de duur (periode van 

anaërobe bodemcondities) van de overstroming van een verontreinigd baggerstortterrein 

(BAG) de metaalconcentratie in de bladeren van grauwe wilg, een typische 

moeraswilgensoort, beïnvloedt. Vijf plots op kleibodems met hoge metaalconcentraties en 

variabele lengte van overstroming tijdens de eerste helft van het groeiseizoen werden hiervoor 

geselecteerd. De metaalopname in de bladeren voor deze plots werd vergeleken met 

concentraties voor een plot op het licht verontreinigde, zandige deel van het baggerstortterrein 

en met een nabijgelegen plot met achtergrondcontaminatie. De bladstalen werden verzameld 

op dit BAG tijdens een groeiseizoen en de oxidatie-reductietoestand van de bodem werd 

gelijktijdig bepaald. Het voordeel van wilgen voor onderzoek naar metaalbiobeschikbaarheid 

is dat zij tijdsgeïntegreerde, geaccumuleerde concentraties geven voor de bestudeerde 

bodemprofielen. 
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2.2. Materiaal en methoden 
 

2.2.1. Bodembemonstering en metingen 
 

Een baggerstortterrein in Semmerzake werd geselecteerd voor deze studie. Wilgen 

komen voor als spontane vegetatie op baggerstortterreinen, sedimentatiezones en 

zoetwaterschorren (Bal et al., 2001). De metaalopname in de spontane wilgenvegetatie op 

deze verontreinigde BAG werd vergeleken met de opname bij spontane wilgen op een 

nabijgelegen infrastructuurstortterrein met achtergrond-metaalconcentraties. Een plot wordt 

gedefinieerd als een locatie met relatief homogene bodemeigenschappen waar vier bomen van 

dezelfde wilgensoort en ongeveer dezelfde leeftijd en stamdiameter werden bemonsterd. Een 

site is een grotere eenheid waar verschillende plots werden bemonsterd. Het BAG (13.3 ha) 

werd aangelegd tussen 1992 en 1995 met baggerspecie uit de Bovenschelde, en kan algemeen 

gekarakteriseerd worden als een moeras met stagnerend water vanaf de late herfst tot halfweg 

de lente. Op deze site werden 5 plots (Tabel 2.1) op verontreinigde kleibodems met variabele 

hydrologisch regimes geselecteerd. Plot 2 was niet meer overstroomd in week 15. Plot 3, plot 

4 en plot 5 waren waterverzadigd tijdens de winter maar het waterniveau daalde sterk in de 

lente en de vroege zomer, terwijl plot 6 in het door riet gedomineerde deel ook regelmatig 

waterverzadigd was in de zomer, afhankelijk van de weersomstandigheden. Plot 1 bevond 

zich op het hoger, zandige en minst gecontamineerde deel van het BAG, en werd gebruikt als 

een referentie. Op het infrastructuurstortterrein dat gebruikt wordt als referentiesite, werd 1 

plot (Tabel 2.1, plot 0) geselecteerd. Op elke plot werd de 0-30 bodemhorizont met 3 

herhalingen bemonsterd. Alle plots bevonden zich op kalkrijke bodems. 

 

De tijd wordt uitgedrukt als het weeknummer tijdens het jaar. De oxidatie-reductie 

potentiaal werd op alle plots wekelijks met 4 herhalingen gemeten tussen week 15 en week 31 

met een gecombineerde redox-elektrode (platina en Ag/AgCl referentie-elektrode; HANNA 

instruments, HI 3131B) en een WTW multiline P3 meter, en de waarden werd gerapporteerd 

na correctie t.o.v. de standaard waterstof-referentie-elektrode. De gecombineerde elektrode 

werd in de bodem geduwd tot een diepte van 5 cm en er werd gemeten nadat de waarde zich 

gestabiliseerd had. Oxidatie-reductie-metingen voor plot 3 en plot 0 waren niet mogelijk 

vanaf week 22 omdat de bodem te droog geworden was. De oxidatie-reductiemetingen 

werden herhaald in week 42. Gelijktijdig met de oxidatie-reductie-metingen werd het 

waterniveau boven het bodemoppervlak bij de waterverzadigde bodems gemeten. 
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Tabel 2.1. Bodemeigenschappen van de baggerstortterreinen (plot 1-plot 6) en de plot op het 

infrastructuurstortterrein (plot 0) waar wilgen werden bemonsterd tijdens het groeiseizoen 

(EC: elektrische conductiviteit, OM: organisch materiaal). Metaalconcentraties in de bodem 

zijn aqua regia-extraheerbare concentraties (mg kg-1 droge bodem). Oxidatie-reductie 

potentiaal (Eh) van de bodem op een diepte van 5 cm en waterhoogte boven het 

bodemoppervlak werden gemeten in week 15. De waarden tussen haakjes zijn 

standaarddeviaties voor 3 herhalingen 

 

 

2.2.2. Blad- en stambemonstering 
 

Grauwe wilg werd geïdentificeerd op basis van bladmorfologie (Weeda et al., 1999), 

en de aanwezigheid en de lengte van de striae op éénjarige takken (Meikle, 1984). Striae zijn 

longitudinale strepen onder de schors. De grauwe wilg (S. cinerea L.) kan onderscheiden 

worden van de geoorde wilg (S. aurita) en grauwe x geoorde wilg (S. x multinervis) op basis 

van de aanwezigheid van uitsluitend lange striae op éénjarige takken (Meikle, 1984). 

Rekening houdend met de variabiliteit bij de bemonstering, werden 4 grauwe wilgen van 

ongeveer dezelfde leeftijd en stamdiameter bemonsterd op elke plot binnen een cirkel met een 

plot1 plot2 plot3 plot4 plot5 plot6 plot0

klei % 11 (1) 44 (2) 42 (2) 37 (4) 36 (2) 39 (2) 22 (6)

CaCO3 % 6.9 (0.8) 12.4 (0.4) 11.9 (0.3) 11.6 (0.2) 11.8 (0.2) 11.6 (0.5) 2.3 (1.2)

EC µS cm
-1 176 (128) 226 (15) 360 (78) 603 (585) 1281 (86) 824 (158) 140 (30)

pH-H2O 7.9 (0.1) 7.6 (0.1) 7.6 (0.1) 7.5 (0.2) 7.3 (0.1) 7.4 (0.1) 7.4 (0.5)

OM % 4 (3.5) 8.2 (0.3) 8 (0.4) 8.6 (1.7) 8.2 (0.2) 9.3 (0.4) 3.5 (1.4)

Cu mg kg-1 droge bodem 49 (10) 195 (23) 147 (11) 184 (13) 190 (5) 168 (2) 17 (9)

Cr mg kg-1 droge bodem 165 (5) 479 (22) 488 (23) 410 (60) 398 (22) 522 (22) 57 (6)

Pb mg kg-1 droge bodem 66 (8) 150 (9) 139 (6) 140 (12) 141 (3) 165 (11) 26 (9)

Ni mg kg-1 droge bodem 20 (11) 43 (1) 42 (1) 38 (5) 37 (2) 43 (3) 24 (6)

Mn mg kg-1 droge bodem 335 (130) 772 (69) 744 (47) 644 (36) 615 (42) 815 (66) 1036 (590)

Zn mg kg-1 droge bodem 381 (48) 1197 (49)1165 (101) 971 (148) 1089 (22) 1342 (39) 99 (18)

Cd mg kg-1 droge bodem 2.3 (0.5) 12.7 (0.5) 14.2 (0.9) 9.1 (1.2) 9.4 (1.0) 14.7 (2.2) 0.6 (0.1)

Waterhoogte cm 0 0 30 10 15 25 0

Eh mV 466 464 103 19 113 132 87
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diameter van 10 m. De bladstalen werden driewekelijks genomen tussen week 18 en week 42 

tijdens het groeiseizoen 2003. Voor plot 3 werden vroeger reeds bladstalen verzameld met 

dezelfde methodologie tussen week 24 en week 42 in 2001 en 2002, wat een analyse van de 

temporele en ruimtelijke variabiliteit toelaat. Onze bemonsteringstrategie voor bladeren focust 

op individuele bomen. Bij de bladbemonstering werden minstens 4 takken van verschillende 

hoogtes en posities in de kroon bemonsterd door middel van een uitschuifbare boomzaag 

(Blair, 1995). Ongeveer 1000 cm³ bladeren werden verzameld op elke bemonsterde locatie. 

De bladeren werden niet gewassen omdat wasprocedures moeten vermeden worden bij 

voedselweb-onderzoek (Ernst, 1990) en resulteren in misleidende resultaten door onvolledige 

verwijdering van metalen op het blad-oppervlak en de gedeeltelijke uitloging van metalen uit 

het bladweefsel (Kozlov et al., 2000). Luyssaert (2001) toonde aan dat de Cd-concentratie in 

de bladeren van wilgen die groeiden op een baggerstortterrein in de omgeving van de hier 

bestudeerde sites hoofdzakelijk bepaald worden door bodemverontreiniging. De absolute 

bijdrage van atmosferische depositie op oleanderbladeren in een mediterraan gebied met 

droge, hete zomers lag in de grootte-orde van 0.25 mg Cd kg-1 DW en 7 mg Zn kg-1 DW voor 

de meest beïnvloede sites (Aksoy en Öztürk, 1997). Achtergrondconcentraties voor gewassen 

wilgenbladeren bevinden zich in het bereik van 0.2-3.4 mg Cd kg-1 DW en 110 en 560 mg Zn 

kg-1 DW (Severson et al., 1992), dus het belang van atmosferische contaminatie voor 

wilgenbladeren is relatief laag. Voor elke boom werden 2 wilgenstekken van éénjarige 

stengels in wintertoestand verzameld in week 49 (december 2003). De bomen op plot 1 waren 

ernstig aangetast door bladetende insecten tussen week 18 en week 24, maar de hergroei van 

de bladeren liet daarna toch een continue bemonstering toe. 

In week 33 werd grauwe wilg bemonsterd met de hierboven beschreven 

bemonsteringstrategie (vier bomen per plot) op referentiesites gegroepeerd volgens 

bodemcontaminatie (Tabel 2.2). De bomen werden bemonsterd op 8 plots op sites (1 plot per 

site) met achtergrondcontaminatie (REF1), op 6 plots op een baggerstortterrein met lage 

metaalconcentraties (REF2) en op 6 plots op sites (1 plot per site) met licht gecontamineerde 

bodems (REF3). 

 

2.2.3. Chemische analyses 
 

De blad- en stekstalen werden 7 dagen gedroogd bij 40 °C, mechanisch gemalen 

(Pulverisette 14, Fritsch, Idar-Oberstein, Duitsland), en bewaard in donkere flesjes tot de 

analyses uitgevoerd werden. Totale blad-N werd gemeten met de Kjeldahl-methode (Van 

Ranst et al., 1999). Totale elementconcentraties in de bladeren en stekken werden 
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geëxtraheerd met HNO3 (p.a. 65%) en H2O2 (ultrapur) in een 3:1 verhouding aan de hand van 

microgolf-ontsluiting en gemeten met ICP-AES (Varian Liberty Series II, Varian, Palo Alto, 

CA). De accuraatheid van de elementanalyses voor de bladeren en stekken werd 

gecontroleerd aan de hand van BCR 60 (Aquatische planten) voor Cd, Cu, Mn en Zn, en 

CRM 100 (Beukenbladeren) voor S. Totale bodemconcentraties aan Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Mn 

en Zn zijn feitelijk pseudo-totale aqua regia-extraheerbare concentraties gemeten met ICP-

AES na microgolf-ontsluiting. Bodem pHH2O en elektrische conductiviteit (EC) werden 

gemeten in een 1:5 bodem-water-suspensie. Organisch materiaal (OM) werd bepaald met de 

methode van Walkley-Black, in de veronderstelling dat deze methode 75% van het totale 

organisch materiaal meet. CaCO3-gehalte werd bepaald door terugtitratie met 0.5 M NaOH 

van een overmaat van H2SO4 toegevoegd aan 1 g luchtdroog sediment. De 

korrelgrootteverdeling van de bodemstalen werd bepaald aan de hand van laserdiffractometrie 

(Coulter LS200, Miami, FL) waarbij de kleifractie gedefinieerd wordt als de 0-6 µm fractie 

(Vandecasteele en De Vos, 2003). 

 

Tabel 2.2. 10de-90de Percentielbereik voor de bodemeigenschappen van de referentieplots 

waar grauwe wilg werd bemonsterd in week 33 (EC: elektrische conductiviteit, OM: 

organisch materiaal, NA: niet bepaald). REF1: sites met achtergrondcontaminatie, REF2: 

baggerstortterrein met lage metaalconcentraties, REF3: licht gecontamineerde bodems. 

Metaalconcentraties in de bodem zijn aqua regia-extraheerbare concentraties (mg kg-1 droge 

bodem).

REF1 REF2 REF3

klei % 11 - 33 34 - 48 17 - 44

CaCO3 % 0.4 - 9.2 2.6 - 5.5 1.7 - 4.3

EC µS cm
-1 75 - 140 695 - 2040 100 - 312

pH-H2O 6.05 - 8.59 4.87 - 7.45 6.88 - 8.44

OM % 1.1 - 6.3 8.8 - 24.4 1.8 - 11.8

Cu mg kg-1 droge bodem 4 - 21 28 - 85 8 - 59

Cr mg kg-1 droge bodem 21 - 62 53 - 82 77 - 108

Pb mg kg-1 droge bodem 7 - 66 26 - 55 13 - 173

Ni mg kg-1 droge bodem 7 - 34 36 - 41 14 - 40

Mn mg kg-1 droge bodem 166 - 1130 NA 173 - 665

Zn mg kg-1 droge bodem 41 - 135 211 - 528 118 - 576

Cd mg kg-1 droge bodem <0.3 - 0.7 0.7 - 1.2 0.8 - 4.6
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2.2.4. Statistiek 
 

Het effect van boom, jaar en week en de interactie tussen deze factoren op 

bladconcentraties aan Cd en Zn voor plot 3 (bemonsterd tussen week 24 en week 42 in 2001, 

2002 en 2003) werden getest in een split-plot ANOVA model. De factor ‘boom’ werd in de 

foutterm opgenomen omdat steeds dezelfde bomen werden bemonsterd tijdens de 3 jaren. De 

resultaten voor het model waren robuust voor zowel vierkantswortel-transformatie als voor de 

definitie van week als continue of factorvariabele. Het gerapporteerd model gebruikte de niet-

getransformeerde Cd- en Zn-concentratie, en ‘week’ was gedefinieerd als een continue 

variabele. De bladgegevens voor week 33 voor de 6 plots op het BAG werden gegroepeerd en 

werden vergeleken met de resultaten voor de 3 referentiegroepen (REF1, REF2, REF3) met 

ANOVA. De plots werden genest in de factor ‘groep’. De Sidak-methode werd toegepast 

voor de meervoudige vergelijking. Het effect van plot, boom en week en de interactie tussen 

deze factoren op de bladconcentraties voor de 7 plots die tussen week 24 en week 42 

bemonsterd werden, werden getest in een split-plot ANOVA model met ‘boom’ opgenomen 

in de foutterm omdat dezelfde bomen werden bemonsterd tijdens het groeiseizoen. De 

metingen van week 18 en week 21 werden niet gebruikt omdat niet alle bomen bemonsterd 

konden worden voor plot 1 want zij waren ernstig aangetast door bladetende insecten. De 

Sidak-methode was toegepast voor de meervoudige vergelijking na uitmiddeling van de 

gegevens per plot. De bioconcentratiefactoren (BCF) voor Cd en Zn op een drooggewicht 

(DW) basis werden gedefinieerd als de verhouding [bladconcentratie/totale 

bodemconcentratie (aqua regia)]. 

 

2.3. Resultaten 
 

2.3.1. Hydrologisch regime 
 

De redoxmetingen tijdens de observatieperiode geven de veranderingen weer in de 

overstromingstoestand. Plot 2 en plot 0 waren niet meer overstroomd in week 15 (drie weken 

voor het begin van de bladbemonsteringen), terwijl plot 4, plot 5 en plot 6 overstroomd 

bleven tot week 24. Plot 3 vertoonde initieel het hoogste waterniveau, maar het water 

verdween sneller dan bij de andere plots. De plot was overstroomd tot week 19 (Fig. 2.1a). De 

oxidatie-reductie potentiaalwaarden in de bovenste laag van de bodem (Fig. 2.1b) waren lager 

dan 200 mV voor plot 4, plot 5 en plot 6. De initieel lage Eh voor plot 3 en plot 0 stegen sterk 
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in week 20 tot waarden typisch voor geäereerde bodems. Eh-waarden van 350-400 mV 

vormen de grens tussen aanwezigheid en afwezigheid van zuurstof (Pezeshki, 2001). Eh-

waarden voor de overstroomde plots daalden tot week 24 (einde van de overstroming), en 

namen dan toe tot 200-250 mV, waarden die nog steeds wijzen op overheersend anaërobe 

condities. Plot 4, 5 en 6 waren onderhevig aan langere periodes van waterverzadiging. De Eh-

waarden bij plot 4, 5 en 6 tot en met week 29 wijzen op oplossing van Mn en Fe en vorming 

van sulfides door reductie (Peters en Conrad, 1996; Bostick et al., 2001). De Eh-daling juist 

na het einde van de overstroming werd ook gerapporteerd door Haraguchi (1991) voor een 

overstroomde veenmat, en dit zowel in veldomstandigheden als in potproeven. Haraguchi 

(1991) schreef deze daling toe aan langere waterverzadiging en beperkte zuurstofdiffusie, 

gecombineerd met een sterk decompositie van het organisch materiaal (Haraguchi, 1991). De 

waargenomen Eh-patronen tijdens het groeiseizoen kunnen variëren met de bodemdiepte 

(Seybold et al., 2002), en kan gewijzigd worden door de aanwezigheid van adulte 

wortelsystemen (McKee, 1993). Eh-metingen in het veld zijn enkel indicatief: er is een sterke 

variabiliteit binnen bodemaggregaten en de Eh kan veranderen in functie van de diepte. Na 

het einde van de overstroming van plot 4, plot 5 en plot 6, was de bodem nog steeds 

waterverzadigd, terwijl plot 3 vroeger drooggevallen was en snel getransformeerd werd tot 

een aërobe bodem. Na het droogvallen vertoonden de bodems variabele snelheden van 

oxidatie, gevisualiseerd in verschillen in bodemstructuur van de bovenste laag. Een 

kruimelige bodemstructuur door het drogen van de bodem versnelt de oxidatie, terwijl een 

waterverzadigde, modderige structuur toelaat dat de anaërobe bodemcondities blijven duren. 

De zomer van 2003 was uitzonderlijk heet en droog. Dit kan verklaren waarom plot 6, die nog 

steeds overstroomd was in augustus 2002, reeds drooggevallen was in juni 2003. 

 

2.3.2. Temporele en ruimtelijke variabiliteit 
 

Vier bomen op plot 3 werden bemonsterd tussen week 24 en week 42 in 2001, 2002 en 

2003. ‘Week’ en ‘jaar’ beïnvloedde significant de Cd- en Zn-concentraties in de bladeren 

(Fig. 2.2, Tabel 2.3). Niettegenstaande alle factoren zeer significant de variabiliteit 

verklaarden, was de variantie geassocieerd met ‘week’ en ‘boom’ hoger dan de variantie voor 

het bemonsteringsjaar (Tabel 2.3). De Cd-concentraties waren het hoogst voor boom 1, vooral 

in 2003. De concentratiepatronen (Fig. 2.2) van Cd en Zn verschillen omdat Cd initieel 

constant blijft of licht daalt, terwijl de Zn-concentraties stegen vanaf het begin van de 

observatieperiode.  
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Fig. 2.1. Evolutie van (a) de waterhoogte op het bodemoppervlak en (b) de wekelijks gemeten 

oxidatie-reductiepotentiaal van de bodem op een diepte van 5 cm voor de 6 bemonsterde plots 

 

Wilgen laten een in situ biomonitoring aan de hand van niet-destructieve 

bladbemonsteringen toe. De gegevens illustreren de hoge variabiliteit tussen individuele 

bomen op dezelfde standplaats. Het is dus noodzakelijk bij monitoringprogramma’s dat 

verschillende bomen worden bemonsterd op elke plot om de temporele en ruimtelijke 

variabiliteit te kunnen inschatten. Hierbij moeten de bomen geïdentificeerd worden en 

dezelfde bomen moeten bemonsterd worden om veranderingen in bladconcentraties in functie 

van de tijd te kunnen vaststellen. 
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Tabel 2.3. ANOVA-tabel voor Cd- en Zn-concentraties (mg kg-1 DW) in de bladeren op plot 

3, waar 4 bomen in drie opeenvolgende jaren werden bemonsterd tussen week 24 en week 42. 

 

 

2.3.3. Achtergrondconcentraties in week 33 

 

Bladconcentraties gemeten in week 33 op het BAG werden vergeleken met de 

concentraties gemeten in de zelfde periode op referentiesites (Fig. 2.3). De verschillen tussen 

de groepen waren zeer significant voor Cd en Zn (p < 0.001). Meervoudige vergelijking 

toonde significant hoger Cd-concentraties aan in de bladeren voor het BAG dan voor de REF3 

plots, en significant hogere Cd-concentraties in de bladeren voor de REF3 plots dan voor de 

REF1 en REF2 plots. De Zn-concentraties in de bladeren waren significant lager voor de 

REF1 plots dan voor de andere groepen. De Cd-concentraties in de bladeren in week 33 

waren dus verhoogd voor het BAG, maar de Zn-concentraties waren dat niet. Hoge 

bladaccumulatie van Cd (Punshon en Dickinson, 1997b) en Zn (Álvarez et al., 2003) in 

grauwe wilg werd ook reeds vastgesteld voor andere aërobe gecontamineerde bodems. 

 

 

Factor Mean square Pr (F)

Cd Error: Boom

residueel 1197

Error: within

Week 2677 0.000

Jaar 147 0.021

Week:Jaar 29 0.065

residueel 36

Zn Error: Boom

residueel 1130226

Error: within

Week 16359463 0.000

Jaar 396656 0.001

Week:Jaar 55698 0.323

residueel 48545
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Fig. 2.2. Bladopnamepatronen voor Cd en Zn (mg kg-1DW) tijdens het groeiseizoen (week 24 

tot week 42) voor 4 grauwe wilgen (boom 1, 2, 3, 4) op een baggerstortterrein (plot 3) in drie 

opeenvolgende jaren. 

 

2.3.4. Opnamepatronen 
 

De opnamepatronen over het groeiseizoen (Fig. 2.4) vertonen stijgende trends voor 

Cd, Zn, Fe en Mn, terwijl de S-concentraties dalen in de eerste weken van het groeiseizoen en 

daarna stijgen. De Cu-concentraties dalen in de eerste weken van het groeiseizoen en stijgen 

daarna licht tot aan de bladval. De S-concentratie stijgt sterk vanaf week 30 en is vooral hoog 

voor plot 5 en in mindere mate voor plot 4 op het einde van het groeiseizoen. De verschillen 

in bladconcentraties tussen plots waren zeer significant voor Cd (p < 0.01), Zn (p < 0.001), Cu 

(p < 0.001), Mn (p < 0.001) en S (p < 0.01), maar niet voor Fe (p = 0.079). De Cd-

concentraties voor plot 3 en plot 0 waren significant hoger respectievelijk lager dan voor de 

andere plots van het BAG. De Zn-concentraties voor plot 1 en plot 3, de Cu-concentraties 

voor plot 1 en de S-concentraties voor plot 5 waren significant hoger dan voor de andere 

plots.  
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Fig. 2.3. Vergelijking via boxplots van de bladconcentraties voor Cd en Zn (mg kg-1 DW) in 

week 33 op de 6 plots op een baggerstortterrein (BAG) met drie referentie-datasets (ref1: 

plots met achtergrondcontaminatie, ref2: plots op een baggerstortterrein met lage 

metaalconcentraties en ref3: plots op licht gecontamineerde bodems). De zwarte vierkanten 

geven de mediaanwaarde aan. 

 

Voor plot 1, plot 2 en plot 3 dalen de Cd-concentraties licht tussen week 21 en week 

30. De initieel hoge bladconcentraties wijzen mogelijk op metaaltransfer van de stengels naar 

de bladeren in het vroege groeiseizoen voor de plots met de hoogste Cd-beschikbaarheid, en 

de daaropvolgende daling kan het resultaat zijn van verdunning door groei. Cd-concentraties 

in de bladeren blijken te stijgen tijdens oxidatie van verontreinigde bodems. De Cd-

concentraties namen sterk toe voor plot 3 vanaf week 33, 13 weken na de sterke Eh-stijging 

(Fig. 2.1). De hoge bladconcentraties aan S voor plot 4 en plot 5 in de tweede helft van het 

groeiseizoen kunnen mogelijks verklaard worden door de oxidatie van de bovenste 

centimeters van de sedimentbodem. De bodemoxidatie kan leiden tot een hogere S-

beschikbaarheid door de oxidatie van labiele sulfiden tot sulfaten. Ook de Fe- en Mn-

concentraties in de bladeren stegen tijdens de daling van het waterniveau en de oxidatie van 
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de bodems. De bodems op plots 3, 4, 5 en 6 vielen droog tussen week 19 en week 24 (Fig. 

2.1), terwijl de Fe- en Mn-concentraties in de bladeren begonnen te stijgen na week 24 (Fig. 

2.4). Omdat hetzelfde werd vastgesteld voor S, kan de stijgende Fe- en Mn-beschikbaarheid 

gerelateerd worden aan de oxidatie van neergeslagen Fe-Mn-sulfiden tot sulfaten en de 

resulterende mobilisatie en stijging van de bio-beschikbaarheid. Een vergelijkbare stijging 

werd vastgesteld voor Zn. Dit kan ook verklaard worden door de oxidatie van labiele ZnS 

(Van den Berg et al., 1998). De Zn-concentraties zijn vooral hoog voor plot 1 en plot 3 in het 

tweede deel van het groeiseizoen. De Cu-concentraties in de bladeren zijn het hoogst voor de 

zandige plot 1. Dit is de plot met de laagste Cu-concentratie in de bodem, maar ook met het 

laagste OM-gehalte (Tabel 2.1). OM vermindert grotendeels de Cu-beschikbaarheid (Tyler et 

al., 1989). De BCF voor Cd en Zn was het hoogst voor plot 1, iets lager voor plots 0 en 3, en 

het laagst voor plot 2, 3, 4 en 6 (Fig. 2.5). Wilgen op niet-gecontamineerde en licht 

gecontamineerde bodems hebben typisch hoge BCF voor Cd en Zn (Granel et al., 2002; 

Meers et al., 2003), terwijl lagere BCF voor Cd en Zn op verontreinigde BAG eveneens 

gevonden werden voor andere wilgensoorten (Vandecasteele et al., 2003). De hogere BCF 

voor plots 0, 1 en 3 kan ook het resultaat zijn van de aërobe bodemcondities of de kortere 

overstromingsperiode van de bodem en dus een hogere Eh, wat kan resulteren in de hogere 

Cd- en Zn-beschikbaarheid. 

 

2.4. Discussie 
 

Er is een duidelijk verschil tussen de drooggevallen kleirijke plots (plot 2 en 3) 

enerzijds en de overstroomde kleirijke plots ( plot 4, 5 en 6) anderzijds in de eerste weken van 

het groeiseizoen, met hoger Cd- en Zn-concentraties in de bladeren bij de drooggevallen plots 

(Fig. 2.4). De evaluatie van het overstromingseffect is niet éénduidig, aangezien er geen plots 

op kleibodems waren die ofwel volledig aëroob ofwel overstroomd waren tijdens het 

volledige jaar. Het bestudeerde terrein kan onderhevig zijn aan geleidelijke oxidatie van de 

bovenste bodemlaag. Plot 3 was nog steeds overstroomd in week 24 van 2001, maar in 2002 

was de plot reeds drooggevallen in week 24 en in 2003 was de plot drooggevallen in week 18. 

Dit langetermijn-proces kan eveneens de bladconcentraties beïnvloeden. 

De Cd:Zn-verhouding in de bladeren (Fig. 2.6) daalde duidelijk tijdens het 

groeiseizoen. Alle plots, met uitzondering van plot 1 en plot 0, hebben een uitgesproken 

stijging van de Cd:Zn-verhouding in de eerste weken van het groeiseizoen, en daarna een 

daling. Deze grafiek illustreert dat Cd meer beschikbaar is voor bladeren dan Zn in de eerste 

helft van het groeiseizoen. Fig. 2.6 toont ook aan dat de Cd:Zn-verhouding in de stekken 



 

 47 

(bemonsterd in week 49) beter overeenkomt met de bladverhouding in het vroege 

groeiseizoen dan in het late groeiseizoen. 
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Fig. 2.4. De gemiddelde bladopnamepatronen voor Cd, Zn, Cu, Mn, Fe en S (mg kg-1 DW) 

tijdens het groeiseizoen (week 18 tot week 42) voor grauwe wilg (4 bomen per plot) op een 

baggerstortterrein (plot 1-plot 6) en een niet-gecontamineerd infrastructuurstortterrein (plot 

0). 

 

De Cd-, Zn- en Mn-concentraties uitgedrukt relatief t.o.v. de concentratie in week 42 

(Fig. 2.7) geven grote verschillen aan in accumulatiedynamiek voor Cd en Zn. De relatieve 

concentraties stijgen evenredig voor Cd en Zn voor plot 0, maar de stijging van de Zn-

concentratie is veel trager voor plot 2, plot 4, plot 5 en plot 6 (evenredig t.o.v. Cd vanaf week 

36 of later) dan voor plot 1 en plot 3 (reeds evenredigheid in week 30). De initiële Cd- en Zn-

concentratie als percentage van de concentratie in week 42 is relatief laag voor plot 3, plot 4, 

plot 5 en plot 6, terwijl de bladconcentraties voor plot 1, plot 2 en plot 0 relatief hoog zijn in 

het vroege groeiseizoen (Fig. 2.7). 
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Fig. 2.5. Evolutie van de bioconcentratiefactor (BCF) voor Cd en Zn in de bladeren van 

grauwe wilg tijdens een groeiseizoen voor 6 plots op een baggerstortterrein en 1 plot op een 

infrastructuurstortterrein met achtergrondcontaminatie. 

 

In tegenstelling tot Zn, waren de Cd-concentraties in de bladeren relatief hoog in het 

vroege groeiseizoen, zelfs voor overstroomde bodems. Dit kan wijzen op een hogere Cd-

beschikbaarheid in gereduceerde bodems, maar spreekt andere observaties tegen. Cd en Zn 

vertoont algemeen een vergelijkbaar gedrag in baggergronden (Gambrell et al., 1991), wat 

gereflecteerd wordt in een vergelijkbare fractionatie en extraheerbaarheid (Singh et al., 1998). 

Van den Berg et al. (1998) rapporteerden dat Zn concentraties in poriënwater vroeger 

toenamen dan Cd in een drooggevallen moeras. Wij, daarentegen, stelden hogere Cd-

bladconcentraties vroeg in het groeiseizoen vast. 

Metaalconcentraties in de bladeren op het veld kunnen beïnvloed zijn door de 

metaalopname in het vorig groeiseizoen door transfer van elementen vanuit de stengels naar 

de bladeren. Landberg en Greger (1994) vonden een significant positieve correlatie tussen 

initiële Cd-concentraties in stekken van diverse wilgensoorten die op verschillende plaatsen 

verzameld werden en de Cd-concentraties in de scheuten na een hydroponisch experiment met 
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een 1 µM Cd-behandeling. De bladconcentraties in wilgen worden dus gedeeltelijk bepaald 

door Cd-transfer van stekken naar bladeren. De resultaten van de bladbemonsteringen 

suggeseren dat Cd sterk transfereerd wordt van stengels naar bladeren in het vroege 

groeiseizoen, terwijl takstekken verzameld op het einde van het groeiseizoen hoge Cd-

concentraties bevatten (Tabel 2.4). De Cd:Zn-verhouding in de stengels is 2 tot 4 keer zo 

hoog als de Cd:Zn-verhouding in bladeren (Fig. 2.6). Er werd een sterk positieve correlatie 

vastgesteld tussen Cd-concentraties in de stengels (verzameld in week 49) en in de bladeren 

verzameld in week 18 (R² = 0.849, n = 28, p < 0.001) of week 42 (R² = 0.702, n = 28, p < 

0.001). De positieve correlatie was merkelijk lager voor Zn in stengels en in week 18 (R² = 

0.302, n = 27, p = 0.005) of week 42 (R² = 0.187, n = 27, p = 0.024), en niet significant voor 

Mn in stengels en in week 18 (R² = 0.114, n = 28, p < 0.09) of week 42 (R² = 0.062, n = 28, p 

= 0.189). 
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Fig. 2.6. Cd:Zn verhouding in takstekken (genomen in week 49) en bladeren (bemonsterd 

tussen week 18 en week 42) voor 6 plots op een baggerstortterrein en 1 plot op een 

infrastructuurstortterrein met achtergrondcontaminatie (Tabel 2.1). 
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Fig. 2.7. Relatieve opname van Cd (vierkanten), Zn (driehoeken) en Mn (cirkels) tijdens het 

groeiseizoen voor grauwe wilg op 6 plots (1-6, zie Tabel 2.1) op een baggerstortterrein en 1 

plot op een infrastructuurstortterrein met achtergrondcontaminatie. Waarden zijn gemiddelden 

voor 4 individueel bemonsterde bomen en worden uitgedrukt relatief t.o.v. de concentratie 

gemeten in week 42. 
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Tabel 2.4. Cd-, Zn- en Mn-concentraties in takstekken verzameld in week 49 op de 6 plots op 

een baggerstortterrein en 1 plot op een infrastructuurstortterrein met achtergrondcontaminatie. 

Waarden tussen haakjes zijn standaarddeviaties voor 4 herhalingen 

 

2.5. Conclusies 
 

De variabiliteit in Cd- en Zn-concentraties in de bladeren was lager tussen 

bemonsteringsjaren dan tussen individuele bomen en bemonsteringsperiodes voor een plot 

bemonsterd gedurende drie opeenvolgende jaren. De boomindividualiteit moet daarom in 

rekening gebracht worden bij biomonitoring aan de hand van wilgenbladeren.  

De bioconcentratie voor Cd, Cu en Zn in de bladeren was het hoogst voor de zandige, 

geoxideerde bodem met relatief lage contaminatie. Cd- en Zn-concentraties in de bladeren 

waren het hoogst voor de initieel overstroomde bodem met de kortste overstromingsperiode 

en de snelste oxidatie. 

De resultaten geven aan dat variabele hydrologische omstandigheden in het veld 

kunnen resulteren in verhoogde bladconcentraties voor Cd en Zn in wilgen op verontreinigde 

sites. Overstroming en waterverzadiging in de eerste weken van het groeiseizoen resulteerde 

in normale Zn-concentraties in de bladeren, maar op het einde van de overstroming stegen de 

bladconcentraties scherp tot vergelijkbare waarden als voor de plots die reeds bij het begin 

van het groeiseizoen drooggevallen waren. De hydrologische condities in het vorig 

groeiseizoen lijken minstens gedeeltelijk de Cd-concentraties in de bladeren te bepalen voor 

grauwe wilg door metaaltransfer van stengels naar bladeren. Het hydrologisch regime gericht 

op moerascreatie is een potentiële beheersoptie voor verminderde biobeschikbaarheid en dus 

voor een veilig beheer van moerassen verontreinigd met metalen op voorwaarde dat de 

overstroming in stand kan gehouden worden tot het einde van het groeiseizoen. 

 

Plot0 Plot1 Plot2 Plot3 Plot4 Plot5 Plot6

Cd mg kg
-1

 DW 2.9 (1.2) 16.2 (11.2) 15.2 (8.9) 18.9 (7.8) 12.5 (5.2) 13 (4.1) 7.9 (3.5)

Zn mg kg
-1

 DW 158 (110) 440 (225) 275 (63) 242 (59) 244 (68) 234 (82) 156 (26)

Mn mg kg
-1

 DW 94.6 (10.6) 55.1 (7.1) 78 (28.5) 130.1 (83.7) 63.4 (17.2) 53.5 (9.7) 67.9 (24.4)
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Hoofdstuk 3. Metaalopname in maïs, wilgen en populieren 
op ingepolderde en intacte zoetwaterschorren in het 

Schelde-estuarium 
 

 

3.1. Inleiding 
  

Baggergronden bevatten in veel gevallen metaalconcentraties boven normale 

achtergrondconcentraties in terrestrische bodems. In Vlaanderen werden reeds verhoogde 

metaalconcentraties vastgesteld in schorren (Vandecasteele et al., 2003), en in alluviale 

bodems langs de Schelde als gevolg van sedimentatie (Swennen en Van der Sluys, 2002) of 

door het landbergen van baggerspecie (Vandecasteele et al., 2001). Deze metaalconcentraties 

kunnen leiden tot hogere plantbeschikbaarheid (Singh et al., 1998; Tack et al., 1998), en 

kunnen dus resulteren in ecologische en humane risico’s. Schorren spelen een belangrijke rol 

in het sedimentbudget van de Zeeschelde, aangezien deze rivier grotendeels ingedijkt werd. 

Bladeren van wilg en populier bleken geschikte bioindicatoren voor Cd, Mn en Zn 

(Vandecasteele et al., 2002a; Piczak et al., 2003). Wilgen vormen de climaxvegetatie op 

zoetwaterschorren (Bal et al., 2001). Wilgen kunnen baggerstortterreinen gecontamineerd met 

metalen koloniseren (Vandecasteele et al., 2002a). Daarnaast werden ook wilgenculturen en 

populierenaanplantingen aangelegd op zoetwaterschorren langs de Zeeschelde (Temmerman 

et al., 2003a). Niettegenstaande deze economische activiteiten ondertussen gestopt zijn, 

blijven er nog restanten van aanplantingen en culturen over.  

Bepaalde schorren in het Schelde-estuarium werden gewonnen voor landbouw na 

dijkconstructie (Eertman et al., 2002); dit proces wordt inpolderen genoemd. Terwijl er 

bepaalde ecologische risico’s verbonden zijn aan verontreinigde schorrenbodems, kan het 

landbouwkundig gebruik van deze verontreinigde sedimentbodems eveneens onaanvaardbaar 

zijn (Smilde et al., 1982; Gambrell & Patrick, 1988). Verhoogde Cd-concentraties in maïs 

gekweekt op verontreinigde baggergronden werden gerapporteerd door verschillende auteurs 

(e.g. van Driel et al., 1995). Maïs accumuleert meer Cd in de wortels dan in bovengrondse 

delen (Guo et al., 1996; Lozano-Rodriguez et al., 1997; Joner en Leyval, 2001; Nigam et al., 

2001). De Zn-concentraties in maïs, daarentegen, zijn het hoogst in bladeren, intermediair in 

stengels en wortels, en het laagst in de kolven (Wenger et al., 2002). In een veldproef met 

artificieel gecontamineerde bodems, noteerden Bourrie et al. (1998) dat de concentraties in de 

korrels laag waren in vergelijking met concentraties gemeten in de andere bovengrondse 
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delen. In tegenstelling tot andere gewassen had de verontreinigingstatus van de bodem slechts 

een beperkte invloed op de maïsgroei en opbrengst (Lozano-Rodriguez et al., 1997; Bourrie et 

al., 1998; Wenger et al., 2002). 

Het doel van dit hoofdstuk is metaalconcentraties in maïs, wilgen en populieren op 

intacte of ingepolderde zoetwaterschorren te bepalen. In het eerste deel van de studie werden 

bomen en gewassen bemonsterd op 16 plots. Het tweede deel focust op toegelaten Cd-

concentraties in maïs op verontreinigde baggergronden. Maximum toegelaten Cd-

concentraties in alluviale bodems gebruikt voor landbouw werden afgeleid uit deze gegevens. 

Bovendien werd er onderzocht of bladstalen van maïs verzameld in augustus een goede 

indicatie geven van de concentraties bij de oogst. 

 

3.2. Materiaal en methoden 
 

3.2.1. Blad- en bodembemonstering op zoetwaterschorren 
 

In het eerste deel van deze studie werden 13 plots op intacte zoetwaterschorren en 3 

plots op ingepolderde zoetwaterschorren langs de Zeeschelde bemonsterd (Fig. 3.1, Tabel 

3.1). In het Schelde-estuarium komen zoetwaterschorren met wilgen voor als een 

climaxstadium tussen de Rupel- en de Dendermonding, en langs de Durme, terwijl brakke en 

zoute schorren domineren stroomafwaarts van de Rupel (Van den Bergh et al., 1999). De 

ingepolderde zoetwaterschorren functioneren als gecontroleerd overstromingsgebied en 

worden gebruikt voor maïsmonocultuur. De intacte zoetwaterschorren worden regelmatig 

overstroomd bij hoog tij, maar de overstromingsfrequentie en sedimentatiesnelheden zijn 

gerelateerd met de hoogteligging en de afstand tot de dichtste kreek of de grens van het schor 

(Temmerman et al., 2003b). Een plot wordt gedefinieerd als een locatie van 80 m² met relatief 

homogene bodemeigenschappen waar 4 bomen of struiken van dezelfde soort werden 

bemonsterd of 4 stalen van maïs (bemonsterde oppervlakte beperkt tot 3.1 m²) werden 

verzameld. Voor plot 13 konden maar 3 bomen bemonsterd worden. De bemonsterde 

wilgensoorten waren grauwe wilg (Salix cinerea), katwilg (S. viminalis), amandelwilg (S. 

triandra), kraakwilg (S. fragilis) en een griendwilgenkloon (S. dasyclados). 
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Figuur 3.1. Studiegebied met de 16 plots op zoetwaterschorren waar maïs, wilgen en 

populieren werden bemonsterd (driehoeken en genummerde vierkanten) en de 90 plots waar 

maïs werd bemonsterd (cirkels). 

 

De tijd wordt uitgedrukt als het weeknummer tijdens het jaar. De standaard-

bemonsteringstrategie voor wilgen en populieren focust op individuele bomen of struiken. 

Minstens 4 takken van verschillende hoogtes en posities in de kroon werden bemonsterd. Om 

rekening te houden met de variabiliteit geassocieerd met de bemonstering, werden 4 

verschillende bomen of struiken van dezelfde soort en ongeveer de zelfde leeftijd en 

dimensies bemonsterd. De bladstalen werden verzameld in de tweede helft van augustus 

(week 33) door middel van een grote katapult (Mathias, 2001) voor hogere bomen (> 10 m) of 

een uitschuifbare boomzaag voor bomen kleiner dan 10 m (Blair, 1995). De bemonstering 

werd herhaald op het einde van het groeiseizoen (Week 42, tweede helft van oktober) en 

intensieve bladverkleuring werd toen vastgesteld. Ongeveer 500 cm³ bladeren werden per 

boom verzameld op elke bemonsterde locatie. Vier willekeurige composietstalen van 

maïsbladeren werden verzameld binnen een cirkel van 2 m diameter in week 33 (tweede helft 
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van augustus). Elk monster bestond uit 500 cm³ bladeren. Het stof werd verwijderd van de 

stalen, maar de bladeren werden niet gewassen omdat wasprocedures vermeden moeten 

worden bij voedselketenonderzoek (Ernst, 1990). De bladeren werden 7 dagen gedroogd bij 

40° C, mechanisch gemalen (Pulverisette 14, Fritsch, Idar-Oberstein, Duitsland) en bewaard 

in donkere glazen flesjes tot aan de analyses. Op elke plot met maïs, wilgen of populieren 

werd de bovenste bodemhorizont in viervoud bemonsterd tot een diepte van 30 cm met een 

Edelmanboor voor fysico-chemische karakterisatie. Alle bodemstalen werden gedroogd bij 

40°C tot een constant gewicht en gemalen met een mechanische molen (Retsch, Haan, 

Duitsland). 

 

3.2.2. Bemonstering van maïs en alluviale bodems 
 

In het tweede deel van deze studie werden bladstalen van maïs verzameld in de tweede 

helft van augustus (Week 33) op 90 plots op niet-gecontamineerde alluviale bodems en 

gecontamineerde baggergronden langs de Boven- en Zeeschelde, de Leie en Durme en langs 

het kanaal Gent-Brugge (Fig. 3.1). 500 cm³ De bladstalen werden verzameld in een cirkel van 

2 m diameter rond het punt waar de A-horizont werd bemonsterd. De dikte van de A-horizont 

varieerde tussen 25 en 45 cm. Om de variabiliteit in bladconcentraties voor maïs te bepalen, 

werden 18 locaties met deze methodologie in viervoud bemonsterd. De temporele variabiliteit 

van de bladconcentraties werd bepaald door 2 verontreinigde plots met 4 herhalingen te 

bemonsteren, zowel in week 33 als in week 39 (Laatste week van september, oogstperiode). 

De maïsstengels (stengeldeel tussen 50 en 100 cm hoogte) werden samen met de bladstalen 

verzameld in week 39 om de concentratieverschillen tussen bladeren en stengels te kunnen 

kwantificeren. 

 

3.2.3. Chemische analyses 
 

3.2.3.1. Bladeren 
 

Totale elementconcentraties in de bladeren en stengels werden geëxtraheerd met 

HNO3 (p.a. 65 %) en H2O2 (ultrapur) in een 3:1 verhouding aan de hand van microgolf-

ontsluiting (Milestone 1200 MS Mega) en gemeten met ICP-AES (Varian Liberty Series II, 

Varian, Palo Alto, CA). De accuraatheid van de element-analyses werd gecontroleerd aan de 

hand van BCR 60 (Aquatische plant) voor Cd, Cu, Mn en Zn, en CRM 100 (Beukenbladeren) 

voor Ca, Mg, Na, K, S en P.  
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3.2.3.2. Bodem 
 

De pHH2O, pHCaCl2 en elektrische conductiviteit (EC) van de bodem werd gemeten in 

een 1:5 bodem-water suspensie. Organische koolstof (OC) werd bepaald door de methode van 

Walkley-Black, in de veronderstelling dat deze methode 75% van de totale organische 

koolstof meet. Het CaCO3-gehalte werd bepaald door terugtitratie met 0.5 M NaOH van een 

overmaat van H2SO4 toegevoegd aan 1 g luchtdroog sediment. Totale organische koolstof 

(TOC) in bodem werd bij 900°C gemeten met een TOC analyser uitgerust met een vaste-

monster-module (Shimadzu 5050A Solid Monster Module Analyser, Shimadzu, Kyoto, 

Japan). De korrelgrootteverdeling van de bodemstalen werd bepaald aan de hand van 

laserdiffractometrie (Coulter LS200, Miami, FL) waarbij de kleifractie gedefinieerd werd als 

de 0-6 µm fractie (Vandecasteele en De Vos, 2003). Totale concentraties aan Cd, Cr, Cu, Ni, 

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

gemeten met ICP-AES na microgolfontsluiting. 

 

3.2.4. Statistiek en toegelaten concentraties 
 

De bioconcentratiefactoren (BCF) voor Cd en Zn op een drooggewicht basis werden 

gedefinieerd als de verhouding [bladconcentratie/totale bodemconcentratie (aqua regia)]. De 

bladconcentraties voor Cd, Zn, Mn, Fe en Cu voor week 33 en week 42 werden paarsgewijs 

vergeleken met de gepaarde t-test bij een 95% significantieniveau voor de 4 bomen 

bemonsterd op elke plot. 

Wilgenbladeren komen in de biogeochemische cyclus tijdens de herfst en kunnen dus 

beschouwd worden als een bemesting, en daarom werden de maximale concentraties van 6 

mg Cd dus /kg drooggewicht (DW), 375 mg Cu/kg DW en 900 mg Zn/kg DW zoals voorzien 

in de Vlaamse wetgeving (Vlarea, 2004) gebruikt voor wilgen en populieren. De maximale 

jaarlijkse applicatiedosis bedraagt 1.2 mg Cd/m², 75 mg Cu/m² en 180 mg Zn/m² (Vlarea, 

2004). Maïs wordt hoofdzakelijk als groenvoeder gekweekt. De geldende wettelijke normen 

zijn gebaseerd op EU-richtlijn 1999L0029 overgenomen in de federale wetgeving (BS 

21/04/99). In voeder van plantaardige oorsprong met een vochtgehalte van 12 % is de 

maximum toegelaten concentratie 1 mg Cd/kg, of 1.14 mg Cd/kg op een drooggewicht (DW) 

basis. Er zijn geen wettelijke normen voor Cu en Zn in voeder van kracht. Normale Cd- en 

Zn-concentraties voor maïsbladeren werden geschat op basis van het concentratiebereik in 
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maïsbladeren bemonsterd op 29 plots met bodemconcentraties < 0.7 mg Cd/kg droge bodem 

en < 150 mg Zn/kg droge bodem. 

Normale concentraties in populierenbladeren werden afgeleid van Vandecasteele et al. 

(2002a). Omdat er een groot verschil werd vastgesteld tussen boom- en struikvormende 

wilgen voor Cd- en Zn-concentraties in de bladeren, met hogere waarden voor de 

struikvormende wilgen (Granel et al., 2002), zijn de normale concentraties voor 

boomvormende wilgen gebaseerd op gegevens van Vandecasteele et al. (2002a), en voor 

struikvormende wilgen werden gegevens van Severson et al. (1992) toegepast. 

De bodem-plant-relatie voor Cd en Zn in maïs werd getest met lineaire regressie nadat 

de bodem- en bladconcentraties log-getransformeerd werden. De Cd-concentraties in de 

maïsbladeren werden in 20 klassen ingedeeld op basis van de overeenkomstige 

bodemconcentratie. Voor elke klasse werd de waarschijnlijkheid dat de geldende norm 

overschreden wordt, bepaald, en via dit histogram werd de bodemconcentratie bepaald met 

een 50 en 90 %-probabiliteit op overschrijding van de norm voor groenvoedergewassen. Two-

way ANOVA werd toegepast om verschillen tussen bladconcentraties in week 33 en week 39 

te bepalen voor de 2 plots, en de t-test werd gebruikt voor het testen van het verschil tussen 

stengel- en bladconcentraties voor maïs. 

Pearson correlatiecoëfficiënten tussen metaalconcentraties in populieren- en 

wilgenbladeren enerzijds, en de hoogteligging van de plot en de afstand tot de rivier 

anderzijds werden berekend. De hoogteligging van de plots werd afgeleid uit het digitaal 

hoogtemodel voor Vlaanderen (OC-GIS Vlaanderen, 2004). De afstand van de plot tot de 

rivier werd loodrecht berekend t.o.v. de as van de Schelde. 
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Tabel 3.1. Bemonsterde soorten en aantal herhalingen voor de bladstalen verzameld in week 

33 en week 42 op 16 plots op zoetwaterschorren. De genummerde plots worden getoond in 

Fig. 3.1. 

 

 

Plot Soort Stalen week 33 Stalen week 42

1 Salix triandra (L.) 4 4

2 Zea mays (L.) 4

3 Salix viminalis (L.) 4 4

4 Salix cinerea (L.) 4 4

5 Populus deltoides (Marsh.) x P. nigra (L.) 4 4

6 Salix triandra (L.) 4 4

7 Salix fragilis (L.) 4 4

8 Salix dasyclados (Wimm.) 4 4

9 Zea mays (L.) 4

10 Zea mays (L.) 4

11 Salix viminalis (L.) 4 4

12 Populus deltoides (Marsh.) x P. nigra (L.) 4 4

13 Salix cinerea (L.) 3 3

14 Salix triandra (L.) 4 4

15 Salix viminalis (L.) 4 4

16 Populus deltoides (Marsh.) x P. nigra (L.) 4 4
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Tabel 3.2. Bodemkarakteristieken voor de 16 plots op zoetwaterschorren waar populier, wilg of maïs werd bemonsterd. Waarden tussen haakjes 

zijn standaarddeviaties voor 4 herhalingen 

 

 

Plot Cd Cr Cu Zn P Mn Fe CaCO3 pH-H2O EC TOC Klei

(mg/kg DW) (mg/kg DW) (mg/kg DW) (mg/kg DW) (g/kg DW) (g/kg DW) (g/kg DW) % µS/cm % %

1 10.3 (3.3) 220 (41) 147 (20) 1030 (194) 4.9 (0.4) 1.3 (0.1) 46.9 (2.8) 8.8 (0.2) 7.8 (0.1) 270 (25) 6.5 (0.4) 50 (2)

2 11.3 (1.3) 382 (49) 106 (8) 1169 (81) 3.2 (0.2) 0.8 (0) 36.5 (1.8) 6.9 (0.3) 7.8 (0) 171 (8) 3.8 (0.2) 36 (2)

3 11.7 (3.3) 156 (5) 300 (112) 1303 (260) 5.4 (0.2) 1.7 (0.1) 49.2 (1.3) 9.4 (1.3) 7.7 (0) 272 (16) 6.8 (0.3) 53 (2)

4 10.7 (4.5) 170 (88) 211 (147) 1120 (295) 4.4 (0.5) 1.3 (0.3) 43.4 (1) 9 (1.3) 7.7 (0.1) 262 (54) 5.5 (0.9) 46 (2)

5 10.6 (3.1) 113 (31) 202 (134) 1045 (271) 3.6 (0.8) 1.1 (0.3) 35.7 (7.2) 5.7 (1.2) 7.9 (0.1) 292 (16) 6.4 (1.1) 38 (9)

6 9.9 (2.1) 139 (16) 202 (28) 1097 (157) 4.4 (0.7) 1.5 (0) 41.4 (6.6) 9.8 (1) 7.8 (0.1) 277 (17) 7.2 (1.4) 49 (1)

7 6.5 (0.8) 100 (6) 95 (5) 852 (99) 3.1 (0.1) 1.5 (0.2) 41.5 (2.5) 8.7 (0.4) 7.9 (0.1) 229 (31) 5.9 (0.4) 43 (3)

8 11.6 (3.8) 166 (18) 250 (23) 1202 (219) 5.4 (0.4) 1.5 (0.1) 46.5 (1.1) 8.4 (0.2) 7.6 (0.1) 257 (18) 7.1 (0.5) 48 (2)

9 12.2 (0.6) 399 (6) 133 (3) 1601 (38) 3.4 (0.1) 0.7 (0) 35.3 (1.2) 7.4 (0.2) 7.6 (0.1) 156 (8) 4.8 (0.2) 39 (1)

10 15.8 (0.1) 454 (4) 157 (1) 1723 (18) 4.5 (0.1) 0.8 (0) 41.3 (1) 7.2 (0.5) 7.6 (0.2) 184 (13) 4.6 (0.2) 43 (1)

11 11 (2.6) 163 (16) 275 (62) 1262 (166) 5.2 (0.4) 1.8 (0.1) 47.9 (4) 8.9 (0.6) 7.6 (0) 283 (12) 7.8 (0.8) 53 (2)

12 8.3 (1.5) 100 (10) 145 (61) 987 (134) 3.7 (0.2) 0.9 (0.1) 34.6 (2.1) 7.9 (0.4) 7.6 (0) 192 (15) 4.3 (0.2) 38 (2)

13 10.2 (1.2) 154 (4) 256 (19) 1253 (130) 5 (0.2) 2 (0.2) 47.5 (0.8) 9.1 (0.3) 7.7 (0) 265 (22) 7.2 (1.4) 53 (2)

14 10.1 (1.5) 145 (17) 277 (26) 1241 (124) 4.8 (0.5) 2 (0.6) 47.7 (0.7) 8.6 (0.6) 7.7 (0.2) 340 (28) 8.5 (0.7) 48 (2)

15 13.2 (2.2) 133 (7) 346 (88) 1684 (191) 4.4 (0.1) 1.1 (0.1) 40.5 (0.4) 7.6 (0.3) 7.6 (0.1) 221 (6) 6.2 (0.2) 46 (0)

16 9 (1.9) 104 (7) 151 (101) 1279 (234) 3.2 (0.9) 0.9 (0.1) 30 (7.5) 7.3 (0.2) 7.7 (0) 188 (7) 5.2 (0.2) 40 (2)
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Tabel 3.3. Gemeten, normale en toegelaten bladconcentraties voor maïs, populieren en wilgen voor 16 plots op zoetwaterschorren. De 

genummerde plots worden getoond in Fig. 3.1. 

Gemeten Normaal Toegelaten

Plot Cu Fe Mn Cd Zn Cd Zn Cd Zn

1 6.1 204 74.6 4.3 504 0.2-3.4 110-560 6 900

2 22.2 172 20.0 4.2 200 0.1-0.4 17-80 1.1 -

3 6.4 173 89.1 4.5 497 0.2-3.4 110-560 6 900

4 7.9 135 96.4 5.2 534 0.2-3.4 110-560 6 900

5 5.9 119 23.9 4.2 399 2.2-4.0 60-184 6 900

6 5.0 286 63.7 3.1 385 0.2-3.4 110-560 6 900

7 7.9 129 182.7 3.4 298 0.5-2.9 128-338 6 900

8 5.3 116 51.9 3.5 401 0.2-3.4 110-560 6 900

9 9.6 152 14.5 1.2 167 0.1-0.4 17-80 1.1 -

10 17.1 167 16.1 1.8 202 0.1-0.4 17-80 1.1 -

11 8.4 149 62.3 3.0 374 0.2-3.4 110-560 6 900

12 7.0 88 31.2 9.0 668 2.2-4.0 60-184 6 900

13 7.6 146 166.5 12.9 1138 0.2-3.4 110-560 6 900

14 6.8 155 228.2 1.1 192 0.2-3.4 110-560 6 900

15 9.4 188 39.2 6.4 436 0.2-3.4 110-560 6 900

16 4.1 104 35.2 13.7 1013 2.2-4.0 60-184 6 900
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Tabel 3.4. Bodemkarakteristieken voor de 90 plots waar maïs werd bemonsterd. 

 
 
 
 
 

Minimum 10de Perc. Gemiddelde Mediaan 90de Perc. Maximum

Cd (mg/kg droge bodem) 0.2 0.3 5.8 2.5 22.9 29.0

Cr (mg/kg droge bodem) 12 29 394 133 1545 2769

Cu (mg/kg droge bodem) 5 8 72 47 154 449

Ni (mg/kg droge bodem) 4 6 23 21 47 58

Pb (mg/kg droge bodem) 5 10 152 100 292 771

Zn (mg/kg droge bodem) 34 67 776 515 2026 3556

% klei 3 8 22 21 39 48

P (g/kg droge bodem) 0.4 0.6 2.2 1.4 6.0 7.1

S (g/kg droge bodem) 0.2 0.3 1.1 0.8 2.2 8.7

N (g/kg droge bodem) 0.2 0.9 2.6 2.7 4.2 5.6

% CaCO3 0.1 1.4 5.3 5.4 9.2 10.0

% OC 0.2 0.5 2.4 2.4 4.5 5.4

pH-H2O 5.9 7.0 7.5 7.6 8.1 8.3

pH-CaCl2 5.2 6.2 7.0 7.2 7.6 7.9

EC (µS/cm) 34 102 276 174 547 2073
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3.3. Resultaten 
 

3.3.1. Metaalopname in planten op zoetwaterschorren 
 

De metaalconcentraties in de bodem van de zoetwaterschorren waren verhoogd in 

vergelijking met normale achtergrondconcentraties in Vlaanderen (90 % percentielwaarden 

tussen 0.6 – 2; 37 – 77 en 56 – 100 mg/kg voor Cd, Cr en Zn, respectievelijk; Tack et al., 

1997) (Tabel 3.2). De plots kunnen algemeen gekarakteriseerd worden als kalkrijke bodems 

met hoge kleigehalten. De lage EC-waarden illustreren dat de plots zich op zoetwaterschorren 

bevinden. De eigenschappen en verontreinigingstatus waren vergelijkbaar voor de 16 

bemonsterde plots (Tabel 3.2). 

Algemeen werden normale tot licht verhoogde Cd- en Zn-concentraties in de bladeren 

gemeten relatief t.o.v. normale concentraties voor populieren, boom- en struikvormende 

wilgen (Tabel 3.3). Uitzonderingen hierop voor Cd zijn plot 12, 13 en 16, en voor Zn plot 13 

en 16. De wettelijke norm voor Cd in voeder werd overschreden voor de 3 bemonsterde plots 

met maïs. Voor 4 van de 13 plots met populieren of wilgen lagen de bladconcentraties in 

week 33 boven de toegelaten Cd-concentraties, en de helft van de plots hadden concentraties 

boven deze waarden in week 42 (Fig. 3.2). Voor Zn hadden 2 van de 13 plots met wilg of 

populier bladconcentraties boven de maximale toegelaten concentratie bij bemesting (Fig. 

3.2). De Cu-concentraties in de bladeren lagen duidelijk onder de toegelaten waarde. De 

berekende jaarlijkse metaalinput met aanname van 260g/m² bladstrooisel als een gemiddelde 

waarde voor volgroeide schietwilgbestanden (S. alba) lag voor geen enkele plot boven de 

maximale jaarlijkse applicatiedosis voor Cu, maar de maximaal toelaatbare doses werden 

overschreden voor Cd op plot 4, 12, 13, 15 en 16, en voor Zn op plot 12, 13 en 16. 

De vergelijking van bladconcentraties in week 33 en week 42 voor wilgen en 

populieren geeft voor de helft van de plots een duidelijke stijging aan van Cd en Zn, terwijl 

Fe- en Mn-concentraties min of meer constant blijven. Er worden variabele trends genoteerd 

voor de algemeen lage Cu-concentraties in de bladeren. 
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Figuur 3.2. Bladconcentraties (mg/kg DW) voor wilgen en populieren op verontreinigde 

zoetwaterschorren in week 33 en week 42. Significante verschillen volgens de gepaarde t-test 

zijn aangegeven met * (p < 0.05) of ** (p < 0.01). De genummerde plots zijn aangegeven op 

Fig. 3.1. 
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Figuur 3.3. Relatieve standaarddeviatie voor Cd- en Zn-concentraties in maïsbladeren in 

relatie tot de gemiddelde bladconcentraties voor 18 plots die met 4 herhalingen bemonsterd 

werden 
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Figuur 3.4. Cd- en Zn-concentraties in maïsbladeren en bodems voor 90 plots 
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Figuur 3.5. Cd- en Zn-concentraties in de bodem (mg/kg droge bodem) en in bladeren 

verzameld in week 33, en bladeren en stengels verzameld in week 42 (mg/kg DW). De 

waarden zijn gemiddelde waarden voor 4 herhalingen, en de foutbalken geven de 

standaarddeviatie voor de maïsstalen aan. 

 

3.3.2. Toegelaten Cd-concentraties in groenvoedermaïs 
 

De bemonsterde alluviale bodems hebben een breed bereik van metaalconcentraties 

voor Cd, Cr en Zn (Tabel 3.4), en zijn algemeen gezien kalkrijk. De relatieve 

standaarddeviatie (RSD, ook variatiecoëfficiënt genoemd) voor Cd en Zn in maïsbladeren 

voor 4 herhalingen op 18 plots varieerde tussen 2.1 en 39.8 % met een uitbijter van 57.6 % 

voor Cd en tussen 6.2 en 34.3 % voor Zn. De RSD was daarom aanvaardbaar (Fig. 3.3). 

Zowel voor Cd en Zn werd een sterk positieve correlatie tussen blad- (mg/kg DW) en totale 

bodemconcentraties (mg/kg droge bodem) genoteerd (Fig. 3.4): 

log(Znbladeren) = 0.417 + 0.603 x log(Znbodem), p < 0.0001, R² = 0.714 

log(Cdbladeren) = -0.463 + 0.667 x log(Cdbodem), p < 0.0001, R² = 0.610 
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Voor twee gecontamineerde bodems werden geen significant verschillen (p > 0.05) 

gedetecteerd tussen Cd- en Zn-concentraties in de bladeren in week 33 en week 39, maar de 

gemiddelde Cd-concentraties waren hoger in week 39 (Fig. 3.5). De bladstalen genomen in 

week 33 laten dus toe om de bladkwaliteit bij de oogst te bepalen. Voor de twee plots werd 

een significant verschil (p < 0.05) in de Cd-concentratie gedetecteerd tussen blad (5.2 mg 

Cd/kg DW) en stengel (2.6 mg Cd/kg DW). De Cd-concentraties waren dubbel zo hoog in de 

bladeren als in de stengels (Fig. 3.5). Er werd echter geen significant verschil tussen stengel- 

en bladconcentraties gedetecteerd voor Zn. Bij een bodemconcentratie van respectievelijk 7 

en 11.5 mg Cd/kg droge bodem was er een 50 en 90 % overschrijdingskans van de toegelaten 

norm voor Cd in voeder (Fig. 3.6). De resultaten tonen aan dat de normen niet overschreden 

(respectievelijk 10 en 35% probabiliteit) worden wanneer de bodemconcentraties in de 

bovenste horizonten de bodemsaneringsnormen voor landbouw (Vlarebo, 1996) tussen 1.7 en 

5.1 mg Cd/kg droge bodem voor de bodemtypes in deze studie (0.5 % OC en 8 % klei, 9% 

OC en 39% klei, zie 10de en 90de percentielwaarden in Tabel 3.4), niet overschrijden. 
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Figuur 3.6. Probabiliteit van de overschrijding van de toegelaten concentratie voor Cd in 

voeder in relatie tot de Cd-concentratie in de bodem. 
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3.4. Discussie 
 

3.4.1. Plantopname op zoetwaterschorren 
 

De evaluatie van Cd- en Zn-concentraties in populieren- en wilgenbladeren is niet 

éénduidig, omdat de bladconcentraties zelfs in achtergrondsituaties zeer variabel zijn. In een 

serre-experiment met 15 wilgenklonen die groeiden in een niet-gecontamineerde bodem, 

vonden Granel et al. (2002) bladconcentraties van 1.6-10.0 mg Cd/kg DW en 60-220 mg 

Zn/kg DW. Achtergrondwaarden voor Cd en Zn in wilgenbladeren (Nissen en Lepp, 1997; 

Eriksson en Ledin, 1999) en populierenbladeren (Vandecasteele et al., 2002a) vertonen 

meestal bioconcentratiefactoren tot 10. De BCF voor wilgen op zoetwaterschorren in deze 

studie daarentegen waren in het bereik van 0.1-0.5 voor Cd en 0.2-0.5 voor Zn, met een 

afwijkende BCF-waarde van 1.3 voor Cd en 0.9 voor Zn bij grauwe wilg op plot 13. Deze 

BCF-waarden zijn substantieel lager dan waarden gevonden voor wilgen op verontreinigde 

baggerstortterreinen (Vandecasteele et al., 2002a) met BCF van 0.6-2.4 voor Cd en 0.4-1.0 

voor Zn. Cd en Zn lijken dus minder beschikbaar voor wilgen op zoetwaterschorren in 

vergelijking met verontreinigde baggerstortterreinen. Deze observatie is in overeenstemming 

met observaties van Vandecasteele et al. (2003). Zij stelden gelijke Cd- en Zn-concentraties in 

de bladeren vast voor S. alba op verontreinigde zoetwaterschorren als in achtergrondsituaties, 

en significant hogere bladconcentraties op verontreinigde baggerstortterreinen met 

vergelijkbare metaalconcentraties in de bodem als de zoetwaterschorren. Deze observatie kan 

veroorzaakt zijn door het hydrologisch regime van de zoetwaterschorren, resulterend in lage 

oxidatie-reductiepotentialen (Eh) en lage metaal-biobeschikbaarheid (Gambrell et al., 1991) 

door tijgeboden overstroming. De BCF-waarden voor populieren op zoetwaterschorren in 

deze studie (0.4-1.5 voor Cd en 0.4-0.8 voor Zn) zijn vergelijkbaar met waarden 

gerapporteerd voor populieren op verontreinigde sedimentatiezones en baggerstortterreinen 

(0.3-1.9 voor Cd en 0.1-0.6 voor Zn, Vandecasteele et al., 2002a). 

De hoogste Cd- en Zn-concentraties in de bladeren werden gemeten op plot 12 

(Populus DxN), 13 (S. cinerea) en 16 (Populus DxN), gesitueerd in het stroomopwaartse deel 

van het studiegebied. Deze resultaten kunnen veroorzaakt worden door de plantensoort, 

bodemkarakteristieken, locatie binnen het estuarium of een combinatie van deze factoren. 

Zowel bodemsaliniteit als Eh kunnen de metaal-biobeschikbaarheid beïnvloeden (Gambrell et 

al., 1991), met toegenomen biobeschikbaarheid bij hogere Eh en saliniteit. De lage EC-

waarden in Tabel 3.2 illustreren dat alle bemonsterde plots op zoetwaterschorren gelegen zijn, 

en de EC-waarden gemeten op plot 12, 13 en 16 waren niet hoger dan voor de andere plots. 
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Bovendien wordt het Schelde-estuarium gekarakteriseerd door een stijgende saliniteit in de 

richting van de Noordzee, dus met de laagste saliniteit in het meest stroomopwaartse deel van 

het estuarium (plot 12-16). De Eh wordt beïnvloed door de intensiteit en de duur van de 

overstroming en kan variëren tijdens een getijdencyclus. De karakteristieken van de 

getijdencycli worden beïnvloed door de locatie van de plot binnen het estuarium en variëren 

periodiek, en de Eh varieert waarschijnlijk navenant. De duur van laagtij tijdens een 

getijdencyclus stijgt met de afstand tot de Noordzee, wat langere periodes van watersaturatie 

en lagere Eh-waarden in de meest stroomopwaartse plots kan veroorzaken. Er werd geen 

significante correlatie (p > 0.05, n=13) gevonden tussen Cd (correlatiecoëfficiënt r = 0.15) en 

Zn (r= 0.12) in de bladeren en de hoogteligging van de plot, en tussen Cd (r = -0.36) en Zn (r= 

-0.22) in de bladeren en de afstand van de plot tot de rivier. Deze trends geven aan dat de 

hogere Cd- en Zn-concentraties in de bladeren voor plot 12, 13 en 16 niet veroorzaakt kunnen 

zijn door Eh of saliniteit, hoogteligging van de plot of afstand tot de rivier. De gegevens zijn 

echter te beperkt om ontegensprekelijk te bepalen of de locatie in het Schelde-estuarium, de 

bemonsterde plantensoort, de hoogteligging van het schor of de Eh van de bodem al dan niet 

de gemeten bladconcentraties beïnvloeden. 

 

3.4.2. Toegelaten Cd concentraties in groenvoedermaïs 
 

De maximale concentraties van Zn en Cd in maïsbladeren in deze studie waren 

respectievelijk 848 en 11.6 mg/kg DW. Er werden geen directe toxische effecten voor maïs 

waargenomen ondanks de hoge gemeten Cd-concentraties in de bladeren, die soms 10 keer 

hoger lagen dan de wettelijk toegelaten concentratie. De hoogste gerapporteerde Zn-

concentratie in maïs gemeten in een veldproef was 1665 mg/kg DW (Wenger et al., 2002) 

voor een artificieel gecontamineerde bodem (800 mg Zn/kg droge bodem). Van Driel et al. 

(1995) hebben concentraties van 1.9 mg Cd/kg DW en 152 mg Zn/kg DW gemeten bij een 

kalkrijk baggerstortterrein met 20.2 mg Cd/kg droge bodem en 1291 mg Zn/kg droge bodem. 

Bourrie et al. (1998) rapporteerden bladconcentraties tot 7.8 mg Cd /kg DW voor een 

artificieel gecontamineerde bodem met 50 mg Cd/kg droge bodem. Symptomen van 

morfologische toxiciteit (gereduceerde scheutlengte en bladgrootte) voor Zea mays werden 

waargenomen bij bladconcentraties van 123 en 73 mg Cd/kg DW in het derde en vierde blad 

(Lagriffoul et al., 1998). Een toegenomen peroxidase-activiteit als een vroege indicator van 

toxiciteit werd echter reeds waargenomen bij bladconcentraties van 3-5 mg Cd/kg DW 

(Lagriffoul et al., 1998). Deze auteurs besloten ook dat de tolerantie van maïs groter was voor 

Cd dan voor Cu. 
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Bourrie et al. (1998) berekenden voor een veldexperiment met artificieel 

gecontamineerde bodems dat de Cd-export in maïsbladeren, -stengels, -korrels en -kolven bij 

de oogst respectievelijk 56, 25, 13 en 6 % bedroegen van het totale Cd-gehalte in de 

bovengrondse plantendelen. We focusten enkel op het gebruik van maïsbladeren voor 

kwaliteitsbepaling, maar de resultaten van Bourrie et al. (1998) geven het relatieve belang aan 

van bladeren in de totale Cd-export. Bladstalen genomen in de tweede helft van augustus 

laten toe de bladkwaliteit bij de oogst te beoordelen, en maken het mogelijk om enkele weken 

voor de oogst te beslissen of de geoogste maïs gebruikt kan worden als voeder of verbrand 

moet worden als onderdeel van een fytoremediatieplan (Keller et al., 2003).  

De gewaskeuze is een beheersoptie voor verontreinigde landbouwgronden (Hough et 

al., 2003). Voor verontreinigde ingepolderde bodems kunnen alternatieve gewassen zoals 

prei, ui, aardappelen en rode kool gekweekt worden in plaats van maïs aangezien de 

metaalopname in deze gewassen op een verontreinigd baggerstortterrein vergelijkbaar was 

met referentiesituaties (Smilde et al., 1982). Het bekalken van de reeds kalkrijke 

baggerstortterreinen is geen optie. Hough et al. (2003) rapporteerden voor een bodem die 

verontreinigd was door herhaalde behandeling met zuiveringsslib, dat de metaalconcentraties 

in maïs nog steeds de wettelijke normen overschreden na bekalking voor pH-correctie tot pH 

7.0. Een ingrijpender beheersoptie is het afdekken van de bodem met een niet-verontreinigde 

afdeklaag. Voor maïs varieerde de vereiste dikte echter tussen 0.2 en 1.2 m (Van Driel et al., 

1995) omdat de bewortelingsdiepte groter werd in functie van het grondwaterniveau (van 

Noordwijk et al., 1995). In een bredere context kan het landbouwkundig gebruik van 

verontreinigde bodems enkel toegelaten worden na diepgaande risico-evaluatie. De bemesting 

(Lorenz et al., 1994) van verontreinigde bodems kan resulteren in een afgenomen pH en 

vervolgens een hogere biobeschikbaarheid van metalen. Afhankelijk van de geometrie van het 

gebied kan metaaltransport van de baggergrond naar de omgeving door oppervlakkige runoff 

van belang zijn (Singh et al., 2000). De effecten van grondbewerking en bodemexport bij de 

oogst zijn andere factoren die beschouwd moeten worden bij het beheer van deze 

gecontamineerde bodems. Drastische veranderingen van het landgebruik door schorherstel als 

een beheerstrategie voor verontreinigde ingepolderde schorren moet vergezeld worden van 

een ecologische risico-evaluatie, omdat verhoogde metaalconcentraties in de schorvegetatie 

verwacht kunnen worden en een toegenomen metaalcyclus en –blootstelling kan induceren. 
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Hoofdstuk 4. Groei en metaalaccumulatie van twee 
wilgenklonen op baggergronden met toenemende 

metaalcontaminatie 
 

 

4.1. Inleiding 
 

Verschillende studies hebben aangetoond dat veel wilgensoorten of -klonen de 

capaciteit hebben om hoge concentraties aan Cd in bovengrondse biomassacompartimenten te 

accumuleren (Landberg en Greger, 1994; Landberg en Greger, 1996; Felix, 1997; Lunácková 

et al., 2003; Roselli et al., 2003; Vandecasteele et al., 2003). Wilgen op kalkrijke, metaal-

gecontamineerde sites kunnen Cd dus mobiliseren vanuit de diepere bodemlagen en naar het 

bodemoppervlak brengen tijdens de bladval (Beyer et al., 1990). Dit kan leiden tot problemen 

met verhoogde Cd-mobiliteit in natuurlijke ecosystemen en het risico voor contaminatie van 

het voedselweb. Dit opent echter ook perspectieven voor het zuiveren van Cd-

gecontamineerde bodems door het herhaald oogsten van het geproduceerde hout en de 

bladbiomassa in goed beheerde en opgevolgde korte-rotatie-bosbouwsystemen (Östman, 

1994).  

Baggerspecie is een zeer geschikt substraat voor wilgengroei (Vervaeke et al., 2001). 

Wilgen zijn vroege kolonisatoren van gecontamineerde baggerstortterreinen (Vandecasteele et 

al., 2002a). Door ongecontroleerde lozingen en beperkte waterzuivering in het verleden en 

grensoverschrijdende industriële fluxen vanuit Noord-Frankrijk bevatten de meeste fijne 

sedimenten van onze waterwegen verhoogde concentraties aan metalen. Vandecasteele et al. 

(2002a) toonden aan dat op historisch verontreinigde baggerstortterreinen, de concentraties 

aan Cd en Zn in wilgenbladeren toenamen met de concentraties in de bodem. Deze resultaten 

suggereren dat Cd- en Zn-concentraties in de bladeren een goede indicator kunnen zijn van de 

Cd- en Zn-beschikbaarheid in gecontamineerde baggergronden. Wilgen kunnen gemakkelijk 

vermeerderd worden via stekken en groeien snel, wat hen geschikt maakt voor het testen van 

de metaalbiobeschikbaarheid en -accumulatie. 

In dit hoofdstuk worden resultaten van een serreproef voorgesteld waarin deze 

correlatie verder onderzocht wordt. Het doel van dit experiment was te bepalen of de 

metaalopname door 2 wilgenklonen gecorreleerd was met de totale metaalconcentraties in de 

bodem en de metaalconcentraties in het bodemwater voor verschillende bodems volgens een 

verontreinigingsgradiënt. De evaluatie gebeurde voor het wortel-, stengel-, en blad- 
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compartiment. De wortelbiomassa, het aantal bladeren en de scheutlengte werden bepaald als 

groeiparameters om eventuele effecten van bodemcontaminatie te identificeren. 

 

4.2. Materiaal en methoden 
 

4.2.1. Bodemkarakteristieken 
 

Zes sites op baggergronden met een breed bereik aan Cd-concentraties werden 

geselecteerd voor bemonstering (Tabel 4.1). Op elke site werd de 0-30 cm bodemhorizont in 

viervoud bemonsterd. Het bodemmateriaal werd intensief gemengd en gehomogeniseerd, 

terwijl stenen, plastiek en takken indien aanwezig, werden verwijderd. De totale Cd-, Cr-, Cu-

, Ni-, Pb-, Mn-, Fe- en Zn-concentraties werden gemeten in aqua regia extracten op ICP-AES 

(Varian Liberty Series II, Varian, Palo Alto, CA). De pHH2O, pHCaCl2 en elektrische 

conductiviteit (EC) van de bodems werden gemeten in een 1:5 bodem-water suspensie. 

Organische koolstof (OC) werd bepaald met de methode van Walkley-Black, in de 

veronderstelling dat deze methode 75% van de totale organische koolstof meet. Het CaCO3-

gehalte werd bepaald door terugtitratie met 0.5 M NaOH van een overmaat van H2SO4 

toegevoegd aan 1 g luchtdroog sediment. De korrelgrootteverdeling van de bodemstalen werd 

bepaald aan de hand van laserdiffractometrie (Coulter LS200, Miami, FL) waarbij de 

kleifractie gedefinieerd werd als de 0-6 µm fractie (Vandecasteele en De Vos, 2003). 

Organische en NH4
+-N in de bodem werd gemeten door een NH4

+-N distillatie-methode 

gevolgd door een titratie met boorzuur. Alle bodems werden gekarakteriseerd als kalkrijke, 

vruchtbare, zware kleibodems. 

 

4.2.2. Serre-experiment 
 

Containers (LWH: 11 x 11 x 11 cm) werden gevuld met 1.4 kg van elk van de 6 

bodems bij veldcapaciteit. Twintig cm-lange stekken van de kraakwilg Salix fragilis L. 

‘Belgisch Rood’ en de katwilg S. viminalis L. ‘Aage’ werden geplant in 6 herhalingen voor 

elk bodemtype. Beide klonen werden geselecteerd voor hun verhoogde metaalopname. Alle 

containers werden in een serre met regelmatige irrigatie geplaatst om de bodem op een 

constant vochtgehalte te houden (ongeveer 30%). Elke container was voorzien van een 10 cm 

RhizoMOM bodemvocht-bemonsteraar (Eijkelkamp, Giesbeek, NL) om de bodemoplossing 

te extraheren. De bodemoplossing werd na 100 dagen (d) van plantengroei in vacuümtubes 

bemonsterd. 
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De bladeren, stengels en wortels werden 100 d na het begin van het experiment 

bemonsterd. Voor elke herhaling werd het aantal bladeren, de totale scheutlengte per stek, de 

lengte van de eerste scheut per stek, en het drooggewicht (DW) van de wortelbiomassa 

bepaald. De wortels werden gedurende 24 h in water gelegd en voorzichtig gewassen met 

overvloedig water om de bodemdeeltjes te verwijderen. De wortels werden vervolgens 7 d 

gedroogd bij 40°C en gewogen. Om een voldoende kwantiteit aan wortels, stengels en 

bladeren voor de chemische analyses te garanderen, werden de zes herhalingen per kloon en 

per bodemtype gecombineerd. 

 

Tabel 4.1. Eigenschappen van de bodems gebruikt in het serre-experiment. 

Metaalconcentraties in de bodem zijn aqua regia-extraheerbare concentraties. De waarden 

tussen haakjes zijn standaarddeviaties voor 4 herhalingen (EC: elektrische conductiviteit, OC: 

organische koolstof) 

 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Cd mg kg-1 droge bodem 0.9 (0.02) 14 (0.1) 13.1 (0.4) 22.2 (0.5) 23.2 (0.4) 41.4 (0.6)

Cr mg kg-1 droge bodem 65 (1) 481 (4) 246 (6) 1287 (31) 1914 (23) 779 (9)

Cu mg kg-1 droge bodem 54 (1) 143 (3) 145 (3) 106 (2) 166 (1) 99 (1)

Ni mg kg-1 droge bodem 34 (0.8) 37 (0.4) 46 (1.0) 40 (1.1) 40 (0.5) 35 (0.3)

Pb mg kg-1 droge bodem 49 (1) 134 (1) 223 (6) 655 (20) 334 (21) 286 (4)

Zn mg kg-1 droge bodem 188 (8) 966 (51) 1131 (58) 2175 (59) 2422 (60) 2087 (37)

Mn mg kg-1 droge bodem 372 (6) 803 (3) 292 (6) 697 (26) 370 (6) 349 (3)

Fe g kg-1 droge bodem 38 (0.1) 31.1 (0.1) 25.9 (0.1) 34.1 (0.1) 28.2 (0.1) 32.2 (0.1)

klei % 47 (8) 41 (2) 57 (7) 45 (2) 37 (3) 39 (2)

leem % 51 (6) 56 (2) 41 (4) 53 (3) 52 (4) 57 (1)

zand % 2 (2) 12 (3) 2 (3) 3 (3) 11 (2) 5 (2)

N % 0.41 (0.05) 0.54 (0.13) 0.49 (0.07) 0.49 (0.03) 0.59 (0.4) 0.43 (0.02)

CaCO3 % 5.1 (1) 11.5 (0.7) 8.2 (0.8) 10.1 (0.2) 7.7 (1) 5.1 (0.1)

OC % 3.7 (0.4) 4.9 (0.9) 5.2 (0.4) 5.1 (0.4) 6.1 (0.9) 5.4 (0.2)

pH-H2O 7.2 (0.1) 7.5 (0.05) 7.3 (0.1) 7.3 (0.05) 7.3 (0.1) 7.5 (0.05)

pH-CaCl2 7.5 (0.1) 7.1 (0.05) 7.3 (0.1) 6.8 (0.1) 7.1 (0.1) 7.2 (0.05)

EC µS cm
-1 2369 (247) 286 (51) 1763 (402) 238 (29) 1017 (61) 253 (13)
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4.2.3. Chemische analyses van plantcompartimenten en bodemoplossing 
 

Blad-, stengel- en wortelstalen werden 7 d gedroogd bij 40°C, mechanisch gemalen 

(Pulverisette 14, Fritsch, Idar-Oberstein, Duitsland), en bewaard in donkere flesjes tot de 

analyse. De totale elementconcentraties in de wortels, stengels en bladeren werden 

geëxtraheerd met HNO3 (p.a. 65%) en H2O2 (ultrapur) in een 3:1 verhouding aan de hand van 

microgolfontsluiting en gemeten met ICP-AES (Varian Liberty Series II, Varian, Palo Alto, 

CA). de accuraatheid van de element-analyses van de plantendelen werd gecontroleerd aan de 

hand van BCR 60 (Aquatische planten) voor Cd, Cu, Mn en Zn, en CRM 100 

(Beukenbladeren) voor Cr. 

De bodemoplossing werd analyseerd op Cd, Zn, en Cu aan de hand van Vlam Atoom 

Absorptie Spectrometrie (Varian SpectrAA 10) en ET Atoom Absorptie Spectrometrie met 

Zeeman-correctie (Varian SpectrAA 800, Varian, Palo Alto, CA). 

 

4.2.4. Statistische analyse 
 

De metaalconcentratie in de verschillende plantendelen werd aan de hand van een 

algemeen lineair model met één continue variabele (concentratie in de bodem) en twee 

factoren (kloon en plantendeel) bestudeerd. Dit liet toe statistisch te testen of de relatie met de 

bodemconcentratie afhankelijk was van kloon of plantendeel. In geval van interactie of 

heteroscedasticiteit werd het regressiemodel aan elk plantendeel afzonderlijk gefit om het 

kloon-effect te bestuderen. De Cd-concentraties in de plantendelen werden vierkantswortel-

getransformeerd vóór de statistische analyse om aan de voorwaarde van normaliteit en 

homoscedasticiteit te voldoen. 

De groeiparameters werden vergeleken met two-way ANOVA met de factoren ‘bodem 

en ‘kloon’. Er werd geen interactie tussen ‘kloon’ en ‘bodem’ waargenomen voor de 

groeiparameters. Bioconcentratiefactoren (BCF) voor Cd en Zn op een DW basis werden 

gedefinieerd als de verhouding [bladconcentratie/totale bodemconcentratie (aqua regia)]. De 

graad van bodemverontreiniging werd bepaald volgens het normeringsstelstel van het 

bodemsaneringsdecreet (VLAREBO, 1996). Het al dan niet overschrijden van de 

saneringsnormen werd berekend na correctie voor het organisch materiaalgehalte en de 

kleifractie van de bestudeerde bodems. 

 

 

 



 

 74 

4.3. Resultaten 
 

4.3.1. Biomassaproductie 
 

Beide wilgenklonen vertoonden vergelijkbare wortel-, scheut- en bladproductie voor 

de 6 behandelingen, omdat het bodemtype de geselecteerde groeiparameters niet significant 

beïnvloedde (Tabel 4.2). Er konden dus geen negatieve effecten van de verontreiniging 

bepaald worden. De wortelbiomassaproductie en de totale scheutlengte van de Salix 

viminalis–stekken was consistent lager (p < 0.01) in vergelijking met de groei van de Salix 

fragilis-stekken. 

 

Tabel 4.2. Groeiparameters voor 2 klonen voor de 6 bodems gebruikt in het serre-experiment, 

met standaarddeviaties voor 6 herhalingen tussen haakjes (B.Rood: S. fragilis kloon “Belgisch 

Rood” en AAGE: S. viminalis kloon “Aage”) 

 

4.3.2. metaalaccumulatie 
 

De Cd-concentraties in de bodem (Cdbodem, mg kg-1 droge bodem) en in het 

poriënwater (Cdporiën, µg L-1) hadden een vergelijkbare kwadratensom (‘sum of squares’) in 

stepwise lineaire regressie en werden beide geschikt bevonden voor de voorspelling van 

plantconcentraties aan Cd (Fig. 4.1, Fig. 4.2). Er werd geen effect van kloon of plantendeel op 

de plantconcentraties aan Cd waargenomen, maar de plantconcentraties (Cdplant, gemiddelde 

concentratie in bladeren, stengels en wortels, mg kg-1 DW) waren positief gecorreleerd (p < 

0.001) met de Cd-concentratie in de bodem (Fig. 4.1). De lineaire modellen waren: 

Bodem Kloon Aantal bladeren Lengte eerste scheut Totale scheutlengte Wortelbiomassa

cm cm g DW

S1 AAGE 39.2 (11.6) 49.4 (12.5) 63.3 (25) 0.42 (0.2)

B.Rood 49 (19.4) 23.7 (17) 86.3 (24.8) 1.0 (0.31)

S2 AAGE 38.2 (13) 20.4 (9.1) 46.2 (26.1) 0.34 (0.2)

B.Rood 33.7 (11.3) 31 (13.4) 52.3 (17.9) 0.48 (0.3)

S3 AAGE 35.6 (15.1) 45.4 (12) 60.2 (21.5) 0.68 (0.55)

B.Rood 46 (14.9) 38.2 (17.2) 72.4 (19.1) 0.73 (0.42)

S4 AAGE 45.5 (18.7) 38 (17.6) 57.7 (21.7) 0.62 (0.41)

B.Rood 48 (21.4) 32.2 (14.2) 91.3 (30) 1.24 (0.27)

S5 AAGE 38.2 (6.5) 37.2 (3.1) 57.1 (13.6) 0.57 (0.15)

B.Rood 35.3 (13.6) 33.8 (12.7) 74.7 (20.5) 0.75 (0.54)

S6 AAGE 44.3 (16.9) 22.8 (13.6) 51.4 (24.7) 0.53 (0.32)

B.Rood 42 (9.2) 27.3 (12.4) 66.7 (21.1) 0.76 (0.29)
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Sqrt(Cdplant) = 2.3 + 0.112 Cdbodem (R2 = 0.815) 

Sqrt(Cdplant) = 2.4 + 1.223 Cdporiën (R
2 = 0.798) 

(sqrt = vierkantswortel) 
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Figuur 4.1. Zn-, Mn-, Cd- en Cu-concentraties (mg kg-1 DW) in wortels, stengels en bladeren 

voor 2 klonen (AAGE: S. viminalis kloon “Aage”, B.Rood: S. fragilis kloon “Belgisch 

Rood”) als functie van aqua regia-extraheerbare bodemconcentraties (mg kg-1 droge bodem) 

in een serre-experiment met 6 baggergronden (S1-S6, zie Tabel 4.1) 

 

De Zn-concentraties in de bladeren, stengels en wortels waren positief beïnvloed door 

de Zn-concentraties in de bodem (Fig. 4.1). Er was een significant verschil (p = 0.006) voor 

Zn tussen beide klonen, met hogere Zn-concentraties voor de kloon “Aage”. De hoogste Zn-

concentraties werden gemeten in de wortels (Fig. 4.1), intermediaire concentraties werden 

waargenomen in de bladeren terwijl de laagste concentraties werden vastgesteld in de 

stengels. In tegenstelling tot Cd konden de Zn-concentraties in het poriënwater niet gebruikt 

worden voor het voorspellen van de Zn-concentraties in de plantendelen (Fig. 4.2). Het 

resulterend lineair model is: 
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Znplant = 513.4 + 0.186 Znbodem - 83.16 kloon - 274.97 stengel + 169.54 wortel (R2 = 

0.849)  

met Znplant = Zn-concentratie (mg kg-1 DW) in de bladeren (stengel = 0, wortel = 0), 

stengels (stengel = 1, wortel = 0) of wortels (stengel = 0, wortel = 1) voor de kloon Salix 

fragilis ‘Belgisch Rood’ (kloon = 1) en S. viminalis ‘Aage’ (kloon = 0). 
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Figuur 4.2. Cd-, Cu- en Zn-concentraties (mg kg-1 DW) in wortels, stengels en bladeren als 

functie van poriënwaterconcentraties voor 2 klonen (AAGE: S. viminalis kloon “Aage”, 

B.Rood: S. fragilis kloon “Belgisch Rood”) 
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Figuur 4.3. Fe-, Cr-, Pb- en Ni-concentraties in wortels, stengels en bladeren voor 2 klonen 

(AAGE: S. viminalis kloon “Aage”, B.Rood: S. fragilis kloon “Belgisch Rood”) als functie 

van aqua regia-extraheerbare bodemconcentraties in een serre-experiment met 6 

baggergronden (S1-S6, zie Tabel 4.1) 

 

Er werden geen effecten van kloon of bodemconcentraties gevonden voor Fe, Ni en 

Cu, maar de wortelconcentraties waren significant hoger (p < 0.001) dan de blad- en 

stengelconcentraties (Fig. 4.1, Fig. 4.3, Tabel 4.3). De bodem- (Fig. 4.1) en 

poriënwaterconcentraties (Fig. 4.2) beïnvloedden de plantconcentraties voor Cu niet. De Mn-

concentraties in de bladeren waren duidelijk hoger dan de wortel- en stengelconcentraties 

voor de kloon “Belgisch Rood”, terwijl de wortel-, stengel- en bladconcentraties vergelijkbaar 

waren en onafhankelijk waren van de bodemconcentraties voor de kloon “Aage” (Fig. 4.1). Er 

werden geen clonale verschillen vastgesteld voor de Pb-concentraties voor de verschillende 

plantendelen (Fig. 4.3). Enkel de Pb-concentraties in de wortels waren positief beïnvloed door 

de bodemconcentraties. Kloon en Cr-concentraties in de bodem hadden geen significant effect 

op de Cr-concentraties in de wortels en stengels, terwijl Cr-concentraties in de bladeren 

significant hoger waren voor de kloon ‘Belgisch Rood’ (Fig. 4.3, Tabel 4.3). Fe, Cu, Cr, Pb en 
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Ni werden niet getransloceerd naar de stengels en bladeren, terwijl Zn in beide klonen en Mn 

in de kloon “Belgisch Rood” hoofdzakelijk getransloceerd werd naar de bladeren. Cd werd in 

vergelijkbare concentraties gemeten in de wortels, stengels en bladeren, met hogere 

plantconcentraties voor bodems met hogere Cd-contaminatie. 

 

 

Figuur 4.4. Bioconcentratiefactoren (BCF) voor (a) Cd en (b) Zn in de bladeren als functie 

van aqua regia-extraheerbare Cd- en Zn-concentraties in de bodem voor 2 klonen 

(driehoeken: S. fragilis kloon “Belgisch Rood”, vierkanten: AAGE: S. viminalis kloon 

“Aage”) 

 

Het is opmerkelijk dat de Fe-, Ni-, Pb-, Mn- en Cr-concentraties in de wortels 

duidelijk lager waren in vergelijking met de bodemconcentraties, terwijl de Cd-, Cu-, en Zn-

concentraties in de wortels vergelijkbaar waren met de bodemconcentraties (Fig. 4.1, Fig. 4.3, 

Tabel 4.3). 
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De BCF voor Cd en Zn in de bladeren waren substantieel hoger dan 1 voor de minst 

gecontamineerde bodem, maar de BCF voor Zn was lager dan 1 voor de andere geteste 

bodems (Fig. 4.4). De BCF voor Cd in de gecontamineerde bodems varieerde tussen 0.8 en 

1.6 voor de kloon “Belgisch Rood” en tussen 1.0 en 2.3 voor de kloon “Aage” (Fig. 4.4). 

 

Tabel 4.3. Concentraties (mg kg-1 DW) in plantendelen voor 2 klonen, uitgemiddeld voor de 

6 bodems gebruikt in het serre-experiment (B.Rood: S. fragilis kloon “Belgisch Rood” en 

AAGE: S. viminalis kloon “Aage”) 

 

4.4. Discussie 
 

Er werden relatief hoge EC-waarden gemeten voor de bodems S1, S3 en S5 (Tabel 

4.1), maar de waarden waren nog in het bereik van niet-saliene bodems (Craul, 1992). EC is 

een maat voor oplosbare zouten, zoals chlorides en sulfaten. Hoge concentraties aan Na en 

chlorides kunnen de planten beschadigen. De gemiddelde Na-concentraties in de bodems S2, 

S3, S4 en S5 bedragen respectievelijk 374, 434, 532 en 611 mg kg-1 droge bodem. Deze 

concentraties kunnen als normaal beschouwd worden (Craul, 1992) en zullen dus geen 

verminderde plantengroei veroorzaken. Tijdens het serre-experiment werden geen negatieve 

effecten van chloriden, zoals chlorose van bladranden, vastgesteld. Een meer realistische 

verklaring voor de hoge EC-waarden is de vorming van sulfaten tijdens de oxidatie van 

sulfiden na het landbergen van initieel gereduceerde baggerspecie, of de afzetting van 

sedimenten bij overstromingen. 

De metaalconcentraties in de bodem waren verhoogd voor S2-S6, vooral voor Cd, Cr 

en Zn. De Cd-concentraties in de bodems S2-S6 waren boven de saneringsnormen voor 

landbouw zoals opgegeven in het Bodemsaneringsdecreet (VLAREBO, 1996). De Cr-

concentraties overschreden de saneringsnormen voor landbouw in S2 en S3, en waren hoger 

dan de saneringsnormen voor industrie in S4, S5 en S6. De Zn-concentraties overschreden het 

AAGE AAGE AAGE B.Rood B.Rood B.Rood

wortels stengels bladeren wortels stengels bladeren

Fe 1695 66 159 1074 45 146

Cu 170.3 11.6 10.1 157.5 10.0 11.1

Cr 50.5 2.1 2.5 31.7 2.3 5.4

Ni 9.1 2.5 2.9 9.5 2.7 6.0

Mn 44.4 12.3 62.4 29.4 18.9 201.7

Pb 13.4 1.1 2.8 11.5 1.3 3.5
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verontreinigingscriterium voor S2 en S3, en waren boven de saneringsnormen voor 

recreatiegebieden voor de bodems S4, S5 en S6. 

De resultaten van het serre-experiment bevestigen de conclusies van Punshon en 

Dickinson (1997a), Stoltz en Greger (2002) en Rosselli et al. (2003) dat wilgen scheut-

accumulatoren zijn voor Zn en Cd, en wortelaccumulatoren voor Cu, Cr, Ni en Pb. De 

waargenomen bovengrondse Cd-concentraties (> 45 mg kg-1 DW in wortels, stengels en 

bladeren voor bodem S6) zijn hoog in vergelijking met concentraties die gemeten werden in 

veldproeven met geplante (Meers et al., 2003; Vervaeke et al., 2003) of spontane 

(Vandecasteele et al., 2002a) wilgen op verontreinigde baggerstortterreinen, maar het bereik 

van de bodemconcentraties in deze studie is groter dan bij de vorige studies. Meers et al. 

(2003) rapporteerden Cd-concentraties in de bladeren van 7.4-9.5 mg kg-1 DW voor drie 

klonen van S. viminalis voor bodems met 1.0-5.0 mg Cd kg-1 droge bodem. Vervaeke et al. 

(2003) hebben bladconcentraties van 4.3 mg Cd kg-1 DW voor Salix viminalis ‘Orm’ gemeten 

op een site met 3.0 mg Cd kg-1 droge bodem. Spontane wilgensoorten op baggerstortterreinen 

hadden Cd-concentraties in de bladeren tussen 1.1-18.1 mg kg-1 DW voor bodems met 0.5-20 

mg Cd kg-1 droge bodem (Vandecasteele et al., 2002a). De klonen die in deze studie gebruikt 

werden, werden geselecteerd voor hun verhoogde opname van Cd en Zn en verdienen verder 

onderzoek voor gebruik bij fytoextractie onder veldcondities. 

Er zijn geen veldresultaten voor de kloon Aage beschikbaar. De aanplanting van Salix 

fragilis ‘Belgisch Rood’ in een veldproef op een stortterrein voor licht gecontamineerde 

baggerspecie resulteerde in verhoogde hout-, schors- en bladconcentraties voor Cd en Zn, 

terwijl Cr, Cu, Ni en Pb minder gemakkelijk geaccumuleerd werden in bovengrondse 

biomassa-compartimenten. Vooral voor 1- en 2-jarige bestanden werden hoge blad- en 

schorsconcentraties gemeten, met toenemende concentraties tijdens het groeiseizoen, met 

waarden boven 70 mg kg-1 DW net voor de bladval (Vervaeke en Lust, 2001). 

Cd- en Zn-concentraties in de wortels, stengels en bladeren zijn duidelijk verhoogd 

voor wilgen die groeiden op de bodems S2-S6 in vergelijking met achtergrondconcentraties 

voor wilgen. Eriksson en Ledin (1999) rapporteerden achtergrondconcentraties voor Cd in 

bladstalen tussen 0.31 en 1.96 mg kg-1 DW voor S. viminalis op verschillende niet-

verontreinigde bodems in Zweden. Nissen en Lepp (1997) stelden Zn-concentraties tussen 82 

en 296 mg Zn kg-1 DW vast in verschillende wilgensoorten in het Verenigd Koninkrijk, 

terwijl achtergrondswaarden van 0.5-2.9 mg Cd kg-1 DW en 128-338 mg Zn kg-1 DW werden 

gerapporteerd door Vandecasteele et al. (2002a). 

Niettegenstaande wortelgroei gekend is als een zeer gevoelige indicator voor 

metaaltoxiciteit (Kahle, 1993; Punshon en Dickinson, 1997a; Watson et al., 1999; Landberg 
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en Greger, 2002; Šottníková et al., 2003), werd geen schadelijk effect van verontreiniging 

waargenomen op de wortelbiomassa en de andere groeiparameters. 

Er was een algemeen positieve relatie tussen de Cd-concentraties in de bodem en de 

plant. Deze resultaten bevestigen de veldobservaties voor wilgenbladeren (Vandecasteele et 

al., 2002a). Voor kalk- en kleirijke baggergronden zijn zowel aqua regia-extraheerbare Cd-

concentraties in de bodem als Cd-concentraties in het poriënwater goede indicatoren voor de 

voorspelling van de Cd-biobeschikbaarheid voor wilgen. Voor Zn beïnvloeden het 

bodemtype, de kloon en het plantendeel het resultaat. 

Cd- en Zn-concentraties in de bladeren waren duidelijk hoger voor de meer 

verontreinigde baggergronden in vergelijking met de S1 bodem met de laagste contaminatie 

(Fig. 4.1). De BCF voor Cd en Zn was echter het hoogst voor de minst gecontamineerde 

bodem (Fig. 4.4). Wilgen op niet-gecontamineerde en licht gecontamineerde bodems hebben 

typisch hoge BCF voor Cd en Zn in de bladeren (Granel et al., 2002; Meers et al., 2003; 

Rosselli et al., 2003), terwijl lagere BCF voor Cd en Zn op verontreinigde 

baggerstortterreinen werden vastgesteld voor verschillende wilgensoorten (Vandecasteele et 

al., 2003). Deze bevindingen geven aan dat het gebruik en de waarde van wilgen voor 

fytoextractie beperkt kunnen zijn tot bodems waar de Cd- en Zn-concentraties slechts licht 

verhoogd zijn. 
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Hoofdstuk 5. Advies bij het opstellen van een afwerkings- 
en bebossingsplan voor het stortterrein Laag-Vlaanderen 

in Wervik 
 
 
 

5.1. Inleiding 
 

De baggerspecie van de recente baggerwerken op de Leie wordt vervoerd naar het 

stortterrein Laag-Vlaanderen in Wervik. De nabestemming van het stortterrein is ‘gebied voor 

natuurontwikkeling’. Hiervoor zal het terrein na het beëindigen van de expoitatie opnieuw 

geprofileerd worden. Een beperkt deel van de site in Wervik werd door onderzoekers van 

UGent intensief bemonsterd. Het resterende deel van het stortterrein is momenteel nog in 

opspuiting. Voor dit terrein wordt in overleg met AWZ afd. Bovenschelde advies verleend bij 

het opmaken van een afwerkings- en beplantingsplan waarbij beschermende maatregelen op 

basis van de voorhanden zijnde metingen geëvalueerd worden. 

Dit hoofdstuk bevat een advies voor het opmaken van een inrichtings- en 

beplantingsplan voor het stortterrein ‘Laag-Vlaanderen’, en een afweging van de 

noodzakelijkheid van extra beschermende maatregelen. De gegevens van de UGent zullen 

gebruikt worden voor het inschatten van de risico’s en de eventueel vereiste beschermende 

maatregelen. De bodemkarakterisering van het bermmateriaal dat als leeflaag gebruikt zal 

worden, leidt tot een inschatting van de meest geschikte boomsoorten voor aanplanting, en de 

formulering van extra maatregelen om een beter slaagpercentage van de aanplanting te 

verkrijgen. 

 

Foto 5.1. Het opspuiten van het meest westelijke bekken van het van het stortterrein Laag-

Vlaanderen in Wervik 
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5.2. Materiaal en methoden 
 

5.2.1. Bodembemonstering 
 

De bodembemonsteringen werden uitgevoerd op 5 februari 2004. De bermen van het 

stortterrein werden aangelegd met het oorspronkelijke bodemmateriaal van het terrein, maar 

werden bijkomend opgehoogd tijdens de opspuiting. Het bodemmateriaal dat voor de 

bijkomende ophoging van de bermen gebruikt werd, zal echter bij het beëindigen van de 

opspuitingen terug verwijderd worden. Aangezien het de bedoeling is om de oorspronkelijke 

bodem, die tijdelijk in de bermen gestockeerd wordt, na het beëindigen van de specieberging 

als leeflaag op het stortterrein aan de brengen, werd het bodemmateriaal in de bermen op een 

20-tal punten bemonsterd (de laag tussen 50 en 100 cm diepte vanaf de oppervlakte van de 

huidige berm) en geanalyseerd op een reeks relevante bodemkarakteristieken. 

 

 

Figuur 5.1. Overzicht van de 20 bemonsterde punten op de bermen van het stortterrein Laag-

Vlaanderen in Wervik. 

 

5.2.2. Bodemanalyses 
  

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

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

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

organische koolstof (TOC) in de bodem werd gemeten met een TOC analysator uitgerust met 

een vaste monstermodule, bij 900 °C (Shimadzu 5050A, Kyoto, Japan). Organische stof (OS) 
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werd bepaald aan de hand van de methode van Walkley-Black, waarbij aangenomen wordt 

dat deze methode ongeveer 75 % van de totale hoeveelheid organische stof meet. De 

bodemtextuur werd bepaald met laserdiffractie (Coulter LS200, Miami, FL). De kleifractie 

wordt gedefinieerd als de 0-6 µm fractie. Deze fractie had een hoge correlatie met de 0-2 µm 

fractie, bepaald met de conventionele pipetmethode, behalve voor bodemstalen met 

kleigehalten > 50% (Vandecasteele en De Vos, 2003). Totale N in de bodem (Nbodem) werd 

bepaald met een NH4-N destillatie en daarna getitreerd met boorzuur. Totale concentraties aan 

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, P en S in de bodem zijn pseudo-totale aqua-regia-extraheerbare 

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

ontsluiting werd uitgevoerd met microgolfoven (Milestone 1200 MS Mega) met het volgende 

programma: 250 W (5 min.), 400 W (5 min.), 600 W (5 min.), 800 W (10 min.), ventilatie (10 

min.). Kwaliteitscontrole van de analyses was gebaseerd op multi-element standaarden 

(Merck 11355 ICP standard IV), en op externe en interne standaarden. 

 

5.2.3. Beoordeling van de bodemkwaliteit 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.1. Bodemkwaliteit van de berm 
 

De beschrijvende parameters voor de bodemeigenschappen van de 20 bodemstalen 

worden in tabel 5.1. getoond. Het bermmateriaal kan algemeen gekarakteriseerd worden als 

een kleiïge, kalkrijke bodem met een neutrale pH. Het organische koolstofgehalte is eerder 

aan de lage kant. 

 

Tabel 5.1. Statistische parameters voor de bodemeigenschappen van de 20 bodemstalen van 

het stortterrein Laag-Vlaanderen in Wervik. 

 

Min. 10e perc. Gem. Med. 90e perc. Max.

CaCO3 (%) 4.4 5.1 7.2 7.0 9.7 10.2

pH-CaCl2 (-) 7.5 7.6 7.7 7.6 7.8 7.9

pH-H2O (-) 8.0 8.1 8.3 8.3 8.5 8.8

EC µS/cm 89 122 172 147 251 327

% N (%) 0.04 0.07 0.11 0.11 0.16 0.18

%TOC (%) <0.01 0.5 1.2 1.0 2.2 2.3

%OS (%) 1.8 1.8 2.1 1.9 2.5 2.7

P  (mg/kg droge bodem) 277 507 780 738 1145 1489

klei (%) 15 17 27 26 34 43

leem (%) 19 24 37 38 45 47

zand (%) 12 21 37 35 59 65

Cd  (mg/kg droge bodem) 0.1 0.2 0.4 0.4 0.7 1.0

Cr  (mg/kg droge bodem) 16.7 27.9 43.7 45.8 56.4 68.8

Cu  (mg/kg droge bodem) 3.8 7.2 24.2 15.8 42.3 118.9

Ni  (mg/kg droge bodem) 12.5 14.0 22.7 22.7 28.4 35.2

Pb  (mg/kg droge bodem) 9.9 13.1 29.3 23.5 44.8 106.2

Zn  (mg/kg droge bodem) 25.2 57.7 106.8 101.4 154.7 192.4
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Figuur 5.2. Overzicht van de punten op de berm, en de beoordeling van de concentraties aan 

metalen volgens de criteria van het bodemsaneringsdecreet. 

  

De resultaten van de beoordeling van de bodemkwaliteit van het bermmateriaal voor 

de metalen volgens VLAREBO worden in Fig. 5.2. en Tabel 5.2. getoond. In geen enkel staal 

werd er een overschrijding van het verontreinigingscriterium voor één van de metalen 

vastgesteld. De concentraties aan Cd liggen steeds onder de achtergrondswaarden. Ook voor 

Cr, Pb en Cu liggen de concentraties bij de meeste stalen onder de achtergrondswaarden. De 

bodemkwaliteit is dus voldoende gegarandeerd. In staal 4 wordt een verhoogde Pb-

concentratie gemeten (106.2 mg/kg droge grond), en in staal 15 en 18 werden hoge Cu-

concentraties (118.9 en 70.9 mg/kg droge grond) gemeten. 
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Tabel 5.2. Beoordeling van de concentraties aan metalen in de 20 bodemstalen van het 

stortterrein Laag-Vlaanderen in Wervik volgens de criteria van VLAREBO (9: concentraties 

onder de achtergrondswaarde, 0: concentraties tussen de achtergrondswaarde en het 

verontreinigingscriterium). 

 

 

De textuurklasse van de 20 bodemstalen wordt in Fig. 5.3. gegeven. De meeste stalen 

hebben een kleitextuur (symbool E), en er zijn 3 stalen met een zandleem-textuur (symbool L) 

in het noordoostelijk deel. Deze gegevens zijn in overeenstemming met de gegevens van de 

bodemkaart. Het volledige terrein valt binnen dezelfde polygoon van de bodemkaart. De 

textuur volgens bodemkaart van het gebied vóór de opspuiting was Edp (vochtige klei). 

 

Bodemmonster Cr Zn Cd Pb Cu Ni

1 9 9 9 9 9 0

2 0 0 9 9 9 0

3 9 0 9 9 9 0

4 0 0 9 0 0 0

5 0 0 9 9 9 0

6 9 0 9 9 9 0

7 0 0 9 9 9 0

8 0 0 9 9 0 0

9 9 9 9 9 9 0

10 9 0 9 9 9 0

11 9 0 9 9 9 0

12 9 9 9 9 9 0

13 9 9 9 9 9 0

14 9 0 9 9 9 0

15 9 0 9 0 0 0

16 0 0 9 9 0 0

17 9 9 9 9 9 0

18 0 0 9 9 0 0

19 9 0 9 9 9 0

20 9 0 9 9 9 0
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Figuur 5.3. Textuurklasse van de punten op de berm van het stortterrein Laag-Vlaanderen in 

Wervik (L: zandleem, E: Klei, U: zware klei). 

 
 

5.4. Bespreking 
 

5.4.1. Beschikbare bodemkwaliteitsgegevens voor de proefsite 
 

Het stortterrein werd ingedeeld in 3 bekkens, nl; een klein bekken (1.5 ha), een groot 

bekken (7 ha) en een bezinkingsbekken (0.6 ha) (Fig. 5.1.). Het meest westelijk deel van het 

terrein (Foto 5.1.) werd als proefsite gebruikt voor onderzoek door UGent, Faculteit van de 

bio-ingenieurswetenschappen. Meers et al. (2003) stelden in dit bekken een duidelijke 

textuurgradiënt vast, met een zandplaat dicht bij de plaats van de opspuiting, en een stijgend 

kleigehalte met toenemende afstand tot de spuitmond. Deze auteurs vonden ook en duidelijke, 

positieve correlatie tussen de Cd- en Zn-concentratie in de bodem enerzijds, en het klei- en 

organische stofgehalte anderzijds. Meers et al. (2003) rapporteerden metaalconcentraties voor 

dit deelbekken tussen 1.0-5.0 mg Cd kg-1 droge bodem en 150-750 mg Zn kg-1 droge bodem. 

De maximaal gemeten concentratie aan Cd, rekening houdend met het klei- en organische 

stofgehalte van het desbetreffende staal, overschrijdt licht de bodemsaneringsnorm voor bos, 

natuur en landbouw, terwijl de waarde voor Zn rond het verontreinigingscriterium schommelt. 

Deze gegevens wijzen op een beperkte verontreiniging. De gemeten concentraties in dit 

deelbekken liggen duidelijk lager dan de concentraties die bij oudere baggergronden langs de 

Leie gemeten werden (Vandecasteele et al., 2002b), en dit kan wijzen op een verbetering van 

de sedimentkwaliteit van de Leie. Er zijn echter geen bodemgegevens beschikbaar voor het 

centrale bekken. 
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5.4.2. Inrichtings- en beplantingsplan 
 

Er werd geopteerd om dit terrein na het beëindigen van de exploitatie te herprofileren 

en te beplanten. Bij het herprofileren van het terrein dient er gewaarborgd te worden dat er 

overal ongeveer 30 cm van het bermmateriaal als leeflaag aangebracht wordt. De kwaliteit 

van de leeflaag is geschikt om zijn schermfunctie te kunnen uitoefenen, mits de geschikte 

boomsoorten aangeplant worden (zie 5.4.3.). Het aanbrengen van de leeflaag dient te 

gebeuren op een manier die bodemcompactie van de leeflaag tot een minimum beperkt (zie 

Fig. 2.2 in Vandecasteele et al., 2002b). Het bodemmateriaal wordt bijvoorbeeld best in zo 

droog mogelijke toestand aangebracht. Door het beperken van de hellingsgraad kan ook het 

gevaar op erosie van de leeflaag beperkt worden. Het toevoegen van organisch materiaal 

(bijv. compost) aan de leeflaag kan overwogen worden: hierdoor kan de bodem meer water 

vasthouden en wordt de kans op erosie geringer. 

Het aanbrengen van een niet-gecontamineerde leeflaag van ongeveer 30-50 cm in 

combinatie met een gepaste boomsoortenkeuze kan als voldoende veilig beschouwd worden 

voor dit terrein. Enerzijds blijkt althans voor een deel van het terrein dat de aanrijking van de 

baggerspecie met metalen beperkt is, anderzijds bevat het materiaal van de leeflaag vrij veel 

CaCO3 en klei. De diepere lagen van de baggerspecie zijn nog in gereduceerde toestand, met 

een geringe doorlatendheid en een beperkte beschikbaarheid van metalen, waardoor het risico 

op uitloging van metalen zeer laag is. 

In het oostelijk deel van het terrein bevindt zich het bezinkingsbekken. Indien dit 

bekken bij het einde van de opspuitingen nog altijd zeer nat is, en dit deelbekken niet versneld 

ontwaterd wordt, dan kan het als een natte ruigte behouden blijven. Hierbij moet op lange 

termijn gegarandeerd kunnen worden dat er steeds een laag water van minimum 10 cm op het 

bodemoppervlak blijft staan tijdens het volledige groeiseizoen. 

 

5.4.3. Boomsoorten bij de aanplanting 
 

Door het aanbrengen van een beplanting wordt de bufferfunctie nog versterkt. De 

bomen zorgen voor een bijkomende visuele afscherming. Boomgordels vormen ook een 

efficiënte filter voor fijn stof. Aanplantingen van bomen beperken door hun verdamping de 

hoeveelheid water die doorheen de leeflaag percoleert en zo wordt het risico op uitloging van 

metalen verder beperkt. De aanplanting van een schermbos met de geschikte boomsoorten 

leidt ook tot het minimaliseren van het ecologisch risico. 
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Op basis van de textuur en de pH van de bodemstalen van het bodemmateriaal dat als 

leeflaag gebruikt zal worden, werden via de BOBO-databank van het IBW 

(Bodemgeschiktheid Bosbomen) de meest geschikte boomsoorten geselecteerd. Voor de 

aanplanting van dit terrein blijken winterlinde, gewone es, haagbeuk en meidoorn zeer 

geschikt, en ook boskers en zwarte els zijn geschikt voor de aanplanting. We raden aan om 

geen wilgen of populieren aan te planten op dit licht verontreinigd terrein, want bij de 

aanplant van wilgen of populieren kunnen verhoogde en afwijkende bladgehalten aan metalen 

(in het bijzonder Cd en Zn) verwacht worden, zelfs indien er een dunne leeflaag aanwezig is. 

Meers et al. (2003) hebben op het deelbekken dat als proefsite gebruikt werd, Cd-

concentraties in de bladeren tussen 7.4-9.5 mg kg-1 DW voor drie klonen van katwilg (S. 

viminalis) gemeten, bladconcentraties die duidelijk hoger liggen dan concentraties in 

wilgebladeren op niet-gecontamineerde bodems. 

De aanplanting van wilg en populier op verontreinigde bodems voorzien van een niet-

gecontamineerde leeflaag leidt tot het biobeschikbaar maken van metalen via bladeren en 

strooisel. Bij onderzoek van het IBW naar de opname van metalen door o.a. gewone es, 

zwarte els, zomereik en gewone esdoorn bleek daarentegen dat bodemverontreiniging niet 

resulteerde in verhoogde blad- en strooiselgehalten aan metalen. Boomsoorten zoals gewone 

es, boskers en winterlinde zijn daardoor een geschikt alternatief voor wilg en populier. De 

beplanting zelf dient op het geschikte moment te gebeuren (tussen november en januari), en 

bij de beplanting moeten zowel aandacht besteed worden aan wildbescherming als aan de 

bestrijding van de vegetatieconcurrentie. Voor beide problemen zijn er verschillende 

oplossingen voorhanden. 
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Afkortingen 
 

 

AAS: Atoom Absorptie Spectrometer 
AES: Atoom Emissie Spectrometer 
ANOVA: Analysis of Variance 

AW: achtergrondswaarde 

BAG: baggerstortterrein 

BCF: Bio ConcentratieFactor 
BSN: bodemsaneringsnorm 
BSN1&2: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 1 (natuur) en 2 (landbouw) 
(voorlopig nog identiek voor beide landgebruikstypes) 
BSN3: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 3 (woongebieden) 
BSN4: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 4 (recreatie) 
BSN5: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 5 (industrie) 
C: koolstof 
Cd: cadmium 
Cr: chroom 
Cu: koper 
DA: droge asgehalte 
DHM: digitaal hoogtemodel 
DS: droge stof gehalte 
DTPA: diethyleen-triaminepenta-acetaat 
DW: drooggewicht 
EC: elektrische geleidbaarheid, uitgedrukt als µS/cm 
Eh: redoxpotentiaal 
GOG: gecontroleerd overstromingsgebied 

GV: Gloeiverlies 
ICP-AES: Inductively Coupled Plasma - Atoom Emissie Spectrometer 
LOAEC: Lowest Observed Adverse Effect Level 
LOEC: Lowest Observed Effect Level 
LOG: de logaritme met grondtal 10 van een getal 
LOI: loss on ignition 

MO: Minerale olie, synoniem voor een groep koolwaterstoffen 

N: stikstof 
Ni: nikkel 
NOAEC: No Observed Adverse Effect Level 
NOEC : No Observed Effect Level 
OC: organische koolstof 
OM: organisch materiaal, synoniem voor organische stof 
OS: organische stofgehalte, procentueel uitgedrukt 
P: fosfor, uitgedrukt als mg/kg DS 
PAH: Poly Aromatische Koolwaterstoffen 

Pb: lood 
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PCA: principale componentenanalyse 
PEC: predicted environmental concentration 
PNEC: predicted no effect concentration 

POG: potentieel overstromingsgebied 

R²: determinatiecoëfficiënt 
RSD: Relatieve Standard Deviatie 
S: zwavel, uitgedrukt als mg/kg DS 
SQRT: vierkantswortel 
TOC: Total Organic Carbon 
VC1&2: verontreinigingscriterium voor bestemmingstype 1 & 2 ( = 0.8 * BSN1&2) 
VLAREBO: Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 februari 1995 betreffende de 
bodemsanering 
Zn: Zink 
 
 
 

Begrippen 
 
A-horizont: bovenste bodemhorizont, aangerijkt met organische stof. 
Aëroob: in de aanwezigheid van zuurstof, zuurstofverbruikend, zuurstof aanwezig in de 
omgeving 
Ah-horizont: bovenste bodemhorizont, aangerijkt met organische stof. Het mengen van het 
bodemmateriaal met de organische stof gebeurt door natuurlijke processen. 
Alluviale vlakte: vlakte gevormd door de afzettingen van rivieren 
Anaëroob: zonder zuurstof in de omgeving, niet zuurstofverbruikend 
Antropogeen: ontstaan door menselijke activiteit 
Ap-horizont: bouwvoor: bovenste bodemhorizont, aangerijkt met organische stof en 
beïnvloed door bodembewerkingen 

Baggergrond: een terrestrische sedimentbodem, m.a.w. een bodem gevormd in een laag 
sediment. Dit sediment kan zowel hydraulisch als mechanisch aan land gebracht zijn (storten 
van onderhoudsbaggerspecie) of werd spontaan door de rivier afgezet bij overstromingen. 
Baggerspecie: bodemmateriaal afkomstig van het verdiepen en/of verbreden en/of 
onderhouden van bevaarbare waterlopen 
Baggerstortterrein: categorie van baggergronden, bestaande uit aangelegde stortterreinen 
voor baggerspecie 
Bioaccumulatie: het proces dat als gevolg heeft dat de concentratie van een chemische stof in 
het organisme hoger is dan de concentratie in het omringende milieu 
Biomagnificatie: het proces waarbij het voedsel de belangrijkste bron van bioaccumulatie is 
Biomassaproductie: teelten die bedoeld zijn om plantenmateriaal voort te brengen waaruit 
energie kan gewonnen worden 
Bodem: vaste deel van de aarde met inbegrip van het grondwater en de organismen die zich 
erin bevinden, ontstaan door wisselwerking tussen levende organismen en klimaat, reliëf en 
moedergesteente.  
Bodemprofiel: geheel van in een bodem te onderscheiden horizonten (lagen) met 
karakteristieke kenmerken veroorzaakt door bodemvormende processen 
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Bodemverontreiniging: aanwezigheid van stoffen of organismen, veroorzaakt door 
menselijke activiteiten, op of in gronden, die de kwaliteit van de bodem op directe of indirecte 
wijze nadelig (kunnen) beïnvloeden 
Bosvegetatie: spontane ontwikkeling van een begroeiing met hoofdzakelijk bomen, heesters 
en struiken. 
Boxplot: Grafische voorstelling van de spreidingseigenschappen van een dataset. De boxplot 
geeft de mediaan (zwarte lijn in de rechthoek), de bovenste en de onderste kwartiel (boven- en 
onderkant van de rechthoek) en de 2 grenswaarden (bovenste en onderste streep) aan. Outliers 
worden ook als streep aangegeven. Een boxplot is een voorstelling die een snel inzicht geeft 
in de plaats, de schaal en de verdeling van gegevens.  
C-horizont: moedermateriaal: oorspronkelijk bodemmateriaal waarin nog geen aanrijkings- 
of uitlogingsprocessen bezig zijn. 
Correlatiecoëfficiënt (R): statistische grootheid die enerzijds aangeeft of het verband tussen 
2 parameters positief of negatief is, en anderzijds de sterkte van dit verband uitdrukt. Varieert 
tussen 1 en –1. 
Determinatiecoëfficiënt (R²): statistische grootheid die aangeeft welk aandeel van de variatie 
van parameter x verklaard wordt door parameter y. Varieert tussen 0 en 1. Wordt echter soms 
procentueel uitgedrukt. 
Droge asgehalte (DA): procentueel aandeel van het initieel gedroogd materiaal (gewicht als 
DS) dat overblijft na verassen bij 550 °C met graduele opwarming en afkoeling gedurende 72 
uur, waarbij al het organisch materiaal verwijderd wordt en dus enkel de minerale fractie 
overblijft. 
Droge stofgehalte (DS): procentueel aandeel van het initieel vers gewicht dat overblijft na 
drogen op 40°C gedurende minimaal 4 dagen. 
fyto-extractie: het gebruik van tolerante planten om de chemische bodemkwaliteit van 
verontreinigde bodems te verbeteren door opname van plantbeschikbare polluenten 
fytoremediatie: het gebruik van tolerante planten om verontreinigde bodems te stabiliseren 
en hun structuur te verbeteren, en om de chemische bodemkwaliteit te verbeteren door 
opname van plantbeschikbare polluenten of door het versnellen van de afbraak van 
biodegradeerbare polluenten. 
Gloeiverlies: % gewichtsverlies na verhitting bij 550° C gedurende 3 uur 
Gradiënt: verloop van een grootheid in de ruimte, de verandering van een grootheid per 
eenheid van lengte, in de richting waarin die verandering het sterkst is 
Homoscedasticiteit: eigenschap waarbij de varianties van de groepen die via een statistische 
techniek vergeleken worden, ongeveer gelijk zijn. 
Infrastructuurspecie: in tegenstelling tot baggerspecie die verwijderd wordt bij werken 
vereist om de bevaarbaarheid van waterlopen te garanderen (onderhoud), is 
infrastructuurspecie afkomstig van ingrepen in het traject van een waterloop (rechttrekkingen, 
verdiepingen en verbredingen) of bij de aanleg van grote voorzieningen voor schepen. 
Open vegetatie: vegetatie waarvan meerjarige grassoorten het uitzicht bepalen, vaak samen 
met andere grasachtige en kruidachtige planten 
LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Level): Het laagste niveau van blootstelling aan 
een chemische stof in een test die statistisch significante verschillen veroorzaakt t.o.v. de 
controle voor verschillende effecten 
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Landschap: een deel van de ruimte aan het aardoppervlak dat bestaat uit een complex van 
relatiestelsels, ontstaan door werking van gesteente, water, lucht, planten, dieren en de mens, 
en dat in zijn uiterlijke verschijningsvorm een te onderscheiden geheel vormt 
Laserdiffractie: analysemethode voor de bepaling van de textuur van de bodem, gebaseerd 
op de registratie van het diffractiepatroon van een laserbundel op bodemdeeltjes in suspensie 

Mineralisatie: afbraak van organische stof tot anorganische stof door micro-organismen 
Monte Carlo simulaties: Een techniek gebaseerd op herbemonstering van een dataset om de 
onzekerheid van risico-evaluaties in rekening te brengen door de distributie van de output-
parameter van een model te schatten 
NOAEC (No Observed Adverse Effect Level): Het hoogste niveau van blootstelling aan een 
chemische stof in een test die geen statistisch significante verschillen veroorzaakt t.o.v. de 
controle voor verschillende effecten 
Organische stof: materiaal van plantaardig en dierlijke oorspong dat zich in de bodem 
bevindt en dat aan humificatie en mineralisatie onderhevig is 
Oxideren: chemisch verbinden met zuurstof of andere oxidantia 
pH: eenheid waarin de zuurtegraad wordt uitgedrukt 
Reduceren: chemische verwijdering van de aanwezige zuurstof 
Voorzorgsbeginsel: een abstract beginsel dat voorschrijft dat de overheid bij de wetgeving 
ook het vermijden van niet berekenbare risico’s moet nastreven (Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid) 
Spuitmond: plaats bij opgespoten terreinen waar de buis die gebruikt werd voor het transport 
van het gebaggerde materiaal geplaatst werd 
Stand-still beginsel: betekent dat minstens de kwaliteit van het aanwezige milieu dient te 
worden behouden (Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid) 
Stortkist: plaats bij opgespoten terreinen waar het overtollige water via een regelbaar systeem 
terug afgevoerd wordt 
Temporeel: door te tijd bepaald, tijdsafhankelijk 
Uitgebrikte gronden: terreinen waarvan de bovenste kleilaag verwijderd werd om er 
bakstenen van de maken. Deze bakstenen werden meestal gebakken aan de hand van 
veldovens. De dikte van de afgegraven laag kan sterk variëren. Deze terreinen worden 
gekenmerkt door hydromorfe omstandigheden en in het profiel worden meestal heel wat 
steenbrokken aangetroffen. 
Vegetatie: ruimtelijke massa van plantenindividuen, in samenhang met de plaats waar zij 
groeien en in de rangschikking die zij spontaan en door onderlinge concurrentie hebben 
ingenomen 

Verontreinigingscriterium: Een grond wordt volgens OVAM geklasseerd als 
‘verontreinigd’ wanneer uit een oriënterend bodemonderzoek blijkt dat voor één of meerdere 
parameters de concentratie hoger ligt dan 80% van de bodemsaneringsnorm voor die 
parameter binnen het bestemmingstype II. 
Waterbodem: bodem van oppervlaktewateren 




