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Samenvatting 

Het voorliggend rapport bekijkt de verontreinigingsstatus van het overstromingsgebied 
Bovenzanden in 2007-2008. Dit gebied is gelegen aan de Rupel in Heindonk en reeds 27 jaar 
functioneel als overstromingsgebied. Het voorliggend rapport geeft dus niet de 
referentietoestand voor ingebruikname als overstromingsgebied, maar wel de toestand aan 
het begin van de inwerkingtreding van het geactualiseerde Sigmaplan. De evolutie van de 
verontreining en de eventuele afzetting van nieuwe sedimenten kan de komende jaren aan 
de hand hiervan opgevolgd worden. 

De bodemstalen (0-10cm) bevatten hoge concentraties van de zware metalen Cd, Cr, Pb, 
Zn, As en Hg, met overschrijdingen van de Vlarebo BSNI-II. Voor organische polluenten 
worden overschrijdingen geconstateerd van BSNI-II voor benzo(a)pyreen, 
benzo(k)fluorantheen en indeno(123cd)pyreen. De stalen zijn rijk aan klei, organisch 
materiaal en CaCO3, ze zijn met andere woorden goed gebufferd tegen verzuring. De 
gemeten waarden voor EC en sulfaten wijzen op de afwezigheid van zout water. Diepere 
bodemstalen tonen een daling in de concentraties klei, LOI, CaCO3 en zware metalen. De 
bodem op 1m diepte is echter nog steeds verontreinigd met zware metalen. Deze 
verontreiniging is allicht afkomstig van verontreinigde sedimenten die zijn afgezet voor 
1981, wanneer het gebied in gebruik genomen werd als overstromingsgebied. 

De bladstalen tonen een eerder lage opname van zware metalen in wilg en populier. Cd 
concentraties in de bladeren zijn wel verhoogd ten opzichte van referentiewaarden afkomstig 
van niet-verontreinigde terreinen, Zn concentraties daarentegen niet. Het aantal bomen op 
Bovenzanden is echter beperkt aangezien de vegetatie grotendeels bestaat uit grasland, het 
zou dan ook interessant zijn om in de nabije toekomst stalen te nemen van dit gras. Het lijkt 
in elk geval raadzaam om voorzichtig om te springen met het gemaaide gras. 
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English abstract 

The present report evaluates the pollution level in the controlled flooding area 
“Bovenzanden” in 2007-2008. Bovenzanden is situated on the banks of the Rupel in 
Heindonk and has been in use as flooding area for the last 26 years. Although the present 
inventory is not a true reference situation from before controlled flooding, it does show the 
state of the site at the start of the updated Sigmaplan. Future changes in the presence and 
amounts of pollutants as well as the possible deposition of sediments can now be monitored. 

Soil samples (0-10cm) contain high concentrations of the heavy metals Cd, Cr, Pb, Zn, As 
and Hg, with exceedance of the soil sanitation standards of Vlarebo BSNI-II. The organic 
pollutants benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen and indeno(123cd)pyreen also exceed soil 
sanitation standards. Soil samples contain high amounts of clay, organic matter and CaCO3, 
consequently the risk of soil acidification is low. The measured values of EC and sulphates 
demonstrate the absence of salt water. Deeper soil samples show a decrease in the 
concentrations of clay, LOI, CaCO3 and heavy metals. Nevertheless the soil at 1m depth still 
contains high heavy metal contents. This is possibly caused by the deposition of sediments 
before 1981, when the area was intentionally flooded for the first time. 

Leaf samples show a rather low uptake of heavy metals in poplar and willow. Cd 
concentrations are higher than reference values from unpolluted soil. Zn concentrations are 
within the range of values measured on unpolluted soil. The vegetation of Bovenzanden 
consists mainly of pasture, therefore it should be interesting to sample the grass leaves in 
the near future. In any case we advise to use the mowed grass prudently. 
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1 Inleiding 

Het geactualiseerde Sigmaplan van 2006 (zoals goedgekeurd door de beslissingen van de 
Vlaamse Regering van 22/7/2005 en 28/4/2006) is een aanpassing van het oorspronkelijke 
Sigmaplan van 1977. Niet alleen werden in deze geactualiseerde versie de 13 
oorspronkelijke overstromingsgebieden aangevuld met 55 nieuwe gebieden, maar de 
invulling van sommige van de oorspronkelijke overstromingsgebieden werd ook gewijzigd. 
Zo werden (delen van) de 1977 overstromingsgebieden aangeduid als gecontroleerd 
gereduceerd getijdengebied (GGG), wetland of ontpolderd gebied. Het gebied Bovenzanden 
werd reeds in het Sigmaplan van 1977 aangeduid als overstromingsgebied en deze 
bestemming blijft behouden in het geactualiseerde Sigmaplan.  

Dit rapport bekijkt de verontreinigingstatus van het gebied in 2007-2008. Dit gebeurt aan de 
hand van bodem- en bladstalen. Op dat moment functioneerde Bovenzanden reeds 26 jaar 
als overstromingsgebied. Van een echte referentietoestand voor ingebruikname als 
overstromingsgebied kunnen we dus niet spreken. Wel wordt de toestand aan het begin van 
de inwerkingtreding van het nieuwe Sigmaplan geïnventariseerd. De evolutie van deze 
verontreiniging en de eventuele afzetting van nieuwe sedimenten kan de komende jaren aan 
de hand hiervan opgevolgd worden. 
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2 Methodologie 

2.1 Studiegebied 

Bovenzanden heeft een oppervlakte van 34ha en bevindt zich op het grondgebied van de 
gemeente Heindonk, aan de linkeroever van de Rupel net voor de Rupel splitst in Nete en 
Dijle.  

Rond 1850 was het een bedijkt vloeisysteem. Op basis van de hoogteligging kan afgeleid 
worden dat het begrensd werd door een zomerdijk en dat het dus nog geregeld 
functioneerde als intergetijdengebied (Van Braeckel et al., 2006). Dit is ook te zien op 
historisch kaartmateriaal (Figuur 1). 

Bovenzanden werd in gebruik genomen als GOG in 1981. Het gebied overstroomt 2 à 3 keer 
per jaar (mondelinge mededeling districthoofd François Jansegers). Het beheer is in handen 
van het Agentschap voor Natuur en Bos, dat in 2007 de maïs verving door Italiaans raaigras 
en sindsdien jaarlijks maait. De westelijke punt van het terrein (2,2ha) ligt onder bos met 
overwegend populier (Populus trichocarpa x P. deltoides) en wat wilg (Salix alba, S. 
viminalis, S. fragilis, S. cinerea) en Paardekastanje (Aesculus hippocastanum).  

 

1775 (Ferraris) 

 

1840 (Vandermaelen) 

1867 (NGI) 

 

1892 (NGI) 

 



 

1930 (NGI) 
 

1991-2005 (NGI) 

Figuur 1. Historisch kaartmateriaal van het overstromingsgebied Bovenzanden. 

 

2.2 Staalname 

In november 2007 werden 38 geroerde bodemstalen van de 0-10cm laag genomen voor 
analyse op anorganische stoffen evenals 5 ongeroerde van de 0-20cm laag voor analyse van 
organische polluenten (Figuur 2). De staalnamepunten van de anorganische 
bodembemonstering volgen een regelmatig grid van 100x100m. Deze aselecte steekproef is 
representatief voor het ganse gebied. Op sommige plaatsen werd het meetnet verdicht om 
na te gaan of de vochtige en laaggelegen delen van het terrein andere bodemkenmerken 
vertonen. De vijf staalnamepunten van de organische bemonstering zijn een subset van het 
anorganische grid. De nadruk van de bodembemonstering ligt op de bovenste bodemlaag (0-
10cm), aangezien de sedimentatie van bodemdeeltjes bij overstroming diffuus en in een 
dunne laag over het volledige terrein gebeurt. De grootste veranderingen worden dan ook 
niet lokaal, maar verspreid over het hele terrein verwacht.  

Er werd in beperkte mate ook dieper bemonsterd. In december 2008 werden op vijf punten 
van het grid diepe bodemstalen genomen op 50-60cm en 100-110cm voor analyse op 
anorganische polluenten. Hiervoor werden overwegend punten gekozen met een hoge 
verontreinigingsgraad, met de bedoeling na te gaan of de verontreiniging afneemt met 
toenemende diepte. 

Hoewel grasland overheerst, groeien op het terrein ook hier en daar wilgen en populieren. 
Op 23 september 2008 werden bladstalen verzameld op 6 locaties waar wilg en/of populier 
voorkwam, namelijk vijf stalen van wilg en twee stalen van populier. Er werd telkens slechts 
1 boom bemonsterd aangezien er op een bepaalde locatie telkens slechts 1 exemplaar van 
dezelfde boomsoort voorkwam. 
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Figuur 2. Staalnamepunten (0-10cm) in Bovenzanden met aanduiding van de X-Y coördinaat. Op de grote blauwe 
punten werd ook op 50-60 en 100-110cm bemonsterd. Het bos ten westen van de rode lijn is zuiver 

populier, ten oosten komen ook andere loofboomsoorten voor. 

 

2.3 Analyse 

De bodemstalen werden eerst gedurende 2 weken gedroogd in de droogovens op 40°C. De 
hoeveelheid organisch materiaal werd gemeten via LOI na verassing. Verassing wordt 
uitgevoerd in 2 stappen, eerst wordt het staal gedurende 12u verwarmd tot 105°C om alle 
water te laten verdampen en vervolgens wordt het staal verast in een moffeloven op 550°C 
gedurende 4u. De totale concentratie aan organische koolstof werd ook gemeten met een 
TOC analyser, uitgerust met vaste monstermodule, bij 900°C (Shimadzu 5050A Solid Sample 
Module Analyser, Shimadzu, Kyoto, Japan). Bodemtextuur werd bepaald via laser 
diffractometrie (Coulter LS, Miami, US), waarbij de kleifractie gedefinieerd wordt als de 0-
6μm fractie.Voor elk bodemstaal werd de pH-H2O, pH-CaCl2 en elektrische conductiviteit 
(EC) bepaald in een 1:5 bodem-water-suspensie. CaCO3 werd gemeten door terugtitratie van 
een overmaat H2SO4, toegevoegd aan 1 g luchtdroog sediment, met 0,5 M NaOH. De totale 
N concentratie werd gemeten met de Kjeldahl-methode. De concentratie aan sulfaten werd 
bepaald met behulp van een ionenchromatograaf (Dionex IC 3000CD). De absorbantie van 
de bariumsuspensie werd gemeten met een spectrofotometer. De hoeveelheid 
plantbeschikbare P werd colorimetrisch bepaald na extractie met natriumbicarbonaat, 
volgens de methode van Olsen (Olsen et al., 1954). De pseudo-totale aqua-regia-
extraheerbare concentratie van de elementen Ca, K, Mg, Na, P, S, Al, As, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, 
Mn, Ni, Pb, Se en Zn werden gemeten met de ICP-OES (Varian VISTA-MPX, Varian, Palo Alto, 
CA) na microgolf ontsluiting. De concentratie Hg tenslotte werd gemeten met een 
kwikanalyser (Mercury Analyzer AMA-254). Het staal wordt opgewarmd tot 750°C en het 
gevormde gas gezuiverd met zuurstofgas. Het Hg wordt verzameld uit deze gassen en 
verwarmd tot 900°C. Vervolgens wordt de hoeveelheid Hg bepaald via atomaire 
spectrometrie. 
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Totale N concentratie in bladeren werd eveneens gemeten met de Kjeldahl-methode (Van 
Ranst et al., 1999). Asrest werd bepaald via LOI. Totale bladconcentraties Ca, K, Mg, Na, P, 
S, Al, As, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Se en Zn werden gemeten met ICP-OES (Varian 
VISTA-MPX, Varian, Palo Alto, CA), na ontsluiting met HNO3 (p.a. 65%) en H2O2 (ultrapur) in 
een 3:1 verhouding aan de hand van microgolfoven destructie.  

De analyse van organische polluenten gebeurde in het geaccrediteerde labo Envirocontrol via 
het studiebureau Talboom te Puurs. Zij werken volgens de gestandaardiseerde methodes van 
het Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA) van OVAM, raadpleegbaar op 
http://www.emis.vito.be. Na ASE-extractie (‘accellerated solvent extraction’) van de 
bodemstalen wordt het gehalte minerale olie via GC-FID bepaald, dit wil zeggen met behulp 
van een gaschromatograaf met een FID-detector (‘flame ionization detetector’). Het gehalte 
aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen of PAK’s wordt gemeten met behulp van een 
gaschromatograaf uitgerust met een massaspectrometrische detector (GC-MS). De 
hoeveelheid extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX) worden microcoulometrisch 
gemeten. 

2.4 Beoordeling van de bodemkwaliteit 

De beoordeling van de bodemkwaliteit is gebaseerd op de VLAREBO-wetgeving. De Vlaamse 
Regering keurde de herziening van het ‘Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering en 
de bodembescherming’ (VLAREBO) op 20 juli 2007 definitief goed. Het bevat de 
uitvoeringsbepalingen van het nieuwe Bodemdecreet. Dit herziene VLAREBO trad effectief in 
werking op 1 juni 2008. Er worden voor een groot aantal organische en anorganische stoffen 
streefwaarden (SW), richtwaarden (RW) en bodemsaneringnormen (BSN) vastgelegd. Bij de 
berekening van BSN, SW en RW wordt voor een deel van de polluenten rekening gehouden 
met bodemeigenschappen (kleifractie, organische stof (OS)-gehalte en/of pH). Voor alle 
polluenten bepaalt de bestemming van het terrein (bestemmingstype) mee de waarde van 
de BSN. In het voorliggend rapport wordt telkens de gecorrigeerde waarde van BSN, SW en 
RW getoond en dit voor het in Bovenzanden geldende bestemmingstype I & II (natuur-, bos- 
en landbouwgebied). 

http://www.emis.vito.be/
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3 Resultaten en discussie 

3.1 Bodem 

3.1.1 Anorganische polluenten 

Tabel 1 toont de gemiddelde en extreme bodemeigenschappen van de 38 
bemonsteringspunten. De bovenste 10cm zijn rijk aan klei en CaCO3. Deze oppervlakkige 
bodemlaag is dus goed gebufferd tegen verzuring en heeft een hoge pH. Hij bevat ook hoge 
gehalten aan organisch materiaal. EC bedraagt gemiddeld 136μS/cm, wat laag is in 
vergelijking met andere overstromingsgebieden of verontreinigde bodems (in baggergronden 
langs de Zeeschelde bedraagt EC gemiddeld 500μS/cm). Concentraties onder de 1000μS/cm 
duiden op de afwezigheid van brak of zout water. In brakke kleigronden kan schade aan 
planten optreden vanaf concentraties van 1000μS/cm (Piesschaert & Mertens, 2005). Het 
lage gehalte aan sulfaten (gemiddeld 209mg/kg) wijst eveneens op de afwezigheid van zout 
water. In de bovenste bodemlaag van schorren langs een gradiënt van zoutgehalte vonden 
Du Laing et al. (2009a) dat de aanwezigheid van sulfaten gecorreleerd was met de 
aanwezigheid van chloriden en dus zout water (Du Laing et al., 2009a).  Dit gold niet voor 
diepere lagen waar de sulfaten onder reducerende omstandigheden vaak omgezet worden in 
sulfides. 

De bodem is zwaar verontreinigd met Cd met overschrijding van de bodemsaneringnorm in 
37 punten, met Pb met overschrijdingen in 36 punten, met Cr met overschrijdingen in 35 
punten, met Zn met overschrijdingen in 34 punten, met As met overschrijdingen in 33 
punten en met Hg met overschrijdingen in 31 punten. Voor Ni en Cu wordt de 
bodemsaneringnorm niet overschreden. Figuren 2 tot 7 tonen per zwaar metaal waar de 
overschrijdingen van streefwaarde, richtwaarde en bodemsaneringnorm zich bevinden in het 
gebied. 



 

Tabel 1. Gemiddelde bodemkarakteristieken en zware metaalgehalten in 0-10cm (N=38).  

 

Gem Sdev Min Max
LOI (%) 8,7 1,9 5,0 16,4
pH.H2O 7,5 0,1 7,0 7,7
pH.CaCl2 6,9 0,1 6,5 7,1
EC (μS/cm) 134,4 29,5 81,7 221,3
Kj.N (%) 0,3 0,1 0,2 0,7
TOC (%) 6,0 1,3 3,4 10,6
CaCO3 (%) 5,2 1,3 1,6 7,1
pl.P (mg/kg) 64,3 13,1 45,0 119,9
SO4 (mg/kg) 209,2 47,4 95,0 297,9
Zand (%) 21,5 11,3 6,2 62,9
Leem (%) 46,2 7,6 20,0 56,6
Klei (%) 32,4 4,7 17,1 40,9
Ca (mg/kg) 22337 5325 8375 30051
K (mg/kg) 7913 1563 5339 12340
Mg (mg/kg) 4750 761 2797 6573
Na (mg/kg) 317 79 170 498
P (mg/kg) 2995 541 1379 4043
S (mg/kg) 1171 323 579 2082
Al (mg/kg) 30766 7261 18281 49859
As (mg/kg) 99 26 28 138
Cd (mg/kg) 16,9 5,1 3,9 26,4
Cu (mg/kg) 209 58 57 310
Cr (mg/kg) 188 47 75 285
Fe (mg/kg) 42772 7581 26805 56649
Mn (mg/kg) 602 105 324 854
Ni (mg/kg) 37,0 6,4 23,1 49,5
Pb (mg/kg) 402 118 129 647
Zn (mg/kg) 1576 446 477 2350
Hg (mg/kg) 3,83 1,08 1,03 5,60
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Figuur 3. Overschrijdingen van de Vlarebo normen voor Cd (0-10cm). Bij elk punt wordt de 
opgemeten Cd concentratie aangegeven in mg/kg. 

 

 

Figuur 4. Overschrijdingen van de Vlarebo normen voor Zn (0-10cm). Bij elk punt wordt de 
opgemeten Zn concentratie aangegeven in mg/kg. 
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Figuur 5. Overschrijdingen van de Vlarebo normen voor Cr (0-10cm). Bij elk punt wordt de 

opgemeten Cr concentratie aangegeven in mg/kg. 

 

 

Figuur 6. Overschrijdingen van de Vlarebo normen voor Pb (0-10cm). Bij elk punt wordt de 
opgemeten Pb concentratie aangegeven in mg/kg. 
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Figuur 7. Overschrijdingen van de Vlarebo normen voor As (0-10cm). Bij elk punt wordt de 
opgemeten As concentratie aangegeven in mg/kg. 

 

 

Figuur 8. Overschrijdingen van de Vlarebo normen voor Cu (0-10cm). Bij elk punt wordt de 
opgemeten Cu concentratie aangegeven in mg/kg. 
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Figuur 9. Overschrijdingen van de Vlarebo normen voor Ni (0-10cm). Bij elk punt wordt de 
opgemeten Ni concentratie aangegeven in mg/kg. 

 

 

Figuur 10. Overschrijdingen van de Vlarebo normen voor Hg (0-10cm). Bij elk punt wordt de 
opgemeten Hg concentratie aangegeven in mg/kg. 
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Uit deze figuren blijkt dat de hoogste concentraties van Cd, Zn, Cr, Pb, Hg en As zich 
bevinden in een centrale strook van het terrein volgens de noord zuid as. Figuur 11 toont 
een bijzonder sterke correlatie tussen Cd, Cr, Pb en Zn voor de volledige dataset (correlatie 
coëfficiënt R varieert tussen 0.95 en 0.98). Ook As en Hg zijn gecorreleerd met Cd, Cr, Pb en 
Zn (R=0.88-0.92 en 0,77-0,83 respectievelijk). Cu en Ni concentraties zijn minder sterk 
gecorreleerd met de overige zware metalen. Dit lijkt logisch vermits voor deze twee metalen 
ook geen sterke verontreiniging vastgesteld werd. Er is eveneens een duidelijke correlatie 
tussen de zware metaal concentraties en het kleigehalte en LOI. Figuur 12 toont dat een 
hoger kleigehalte samengaat met hogere Cd concentraties (R=0,70). Ook LOI en Cd zijn 
gecorreleerd, maar hier vallen de vier staalnamepunten onder bos op door hun relatief hoog 
gehalte aan organisch materiaal (LOI). De correlatiecoëfficiënt R bedraagt 0,34 voor alle 
punten (N=38) en 0,71 voor alle punten onder grasland (N=33). Er werd ook onderzocht of 
de hoogteligging gecorreleerd was met de verontreiniging vanuit de hypothese dat het water 
bij overstroming het langst blijft staan in de laagst gelegen delen en de sedimenten hier dus 
het meest tijd hebben om te bezinken. Er was echter geen duidelijk verband (Figuur 13). 
Indien de observaties onder bos buiten beschouwing bleven, leken de zware metaal 
concentraties iets hoger te liggen in laaggelegen gebieden. Ook het klei, P en S gehalte lag 
gemiddeld iets hoger op laaggelegen locaties, echter niet statistisch significant. De metingen 
in onmiddellijke nabijheid van de slootjes die het terrein doorkruisen verschillen evenmin van 
de andere punten. 
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Figuur 11. Correlatie tussen concentraties (mg/kg) As, Cd, Cr, Pb, Zn en Hg in de bodem. 
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Figuur 12. Correlatie tussen klei (%), Cd concentratie (mg/kg) en organisch materiaal (LOI, 
%). Punten in het rood zijn de punten onder bos. 
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Figuur 13. Correlatie tussen de hoogteligging (m) en Cd concentratie (mg/kg). Punten in het 
rood zijn de punten onder bos. 
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Voor vier zwaar verontreinigde punten werd ook dieper geboord, namelijk op 50-60cm en 
100-110cm. Figuur 14 toont boxplots van de zware metalen Cd, Zn, Cr, Pb en As. Een 
boxplot geeft de mediaan weer als het centrale zwarte punt, het eerste en derde kwartiel als 
de vertikale lijnen van de “box” en de minimale en maximale waarde als respectievelijk de 
meest linkse en meest rechtse waarde (in Figuur 14 is dit een vertikale streep aan het eind 
van de “whiskers”). De Cd, Zn en Pb concentraties zijn nog niet sterk verminderd op 50-
60cm, maar wel op 1m diepte. De Cr concentratie neemt meer geleidelijk af met 
toenemende diepte. Voor zowel Cd, Zn, Pb als Cr treden op 1m diepte nog steeds 
overschrijding van de Vlarebo bodemsaneringsnorm en richtwaarde op. De hoge 
concentraties Cd, Zn, Pb en Cr kunnen het resultaat zijn van vroegere afzettingen van 
verontreinigde sedimenten. Daarnaast is het mogelijk dat de sedimenten op grotere diepte 
sterker gereduceerd zijn, wat de vorming van sufides en dus ook stabiele metaalsufides 
bevordert (Du Laing et al., 2009b). De gemiddelde concentratie sulfaat is hoger in de 0-
10cm (220mg/kg) dan in de 100-110cm laag (153mg/kg), wat kan wijzen op sterker 
gereduceerde condities op grotere diepte. De Cu en Ni concentraties worden niet getoond in 
deze figuur aangezien ze nog verder dalen met toenemende diepte. Net zoals in de bovenste 
laag worden hier dus geen overschrijdingen geconstateerd van BSNI-II of richtwaarde. De 
concentraties op 1m bedragen gemiddeld 113mg Cu/kg en 35mg Ni/kg.  

Teuchies et al. (2008) vonden in bodems van een zoetwaterschor in Kijkverdriet in de 
nabijheid van Steendorp toenemende concentraties zware metalen met toenemende diepte, 
met een piek rond 30-40cm. Zij schreven dit toe aan het verontreinigingsmaximum in het 
midden van de jaren ’60 (Teuchies et al., 2008). Du Laing et al. (2009a) vond in 11 schorren 
tussen Berlare Doel eveneens toenemende zware metaal concentraties met toenemende 
diepte. Hier namen de concentraties consequent toe tot de diepte van meting (1m). Behalve 
historische verontreiniging wijzen zij ook op de rol van sulfidevorming die intensiever 
plaatsvindt in diepere lagen en die de metalen stabiliseert. 

LOI, kleigehalte en CaCO3 gehalte dalen eveneens met toenemende diepte (Figuur 12). 
Kleigehalte blijft evenwel hoog over de volledige bemonsteringsdiepte en ook het gehalte 
aan organisch materiaal en blijft relatief hoog. Er is wel een duidelijke afname in organisch 
materiaal tussen 0,5 en 1m diepte. pH en EC blijven onveranderd met toenemende diepte. 
Diepe stalen met lagere concentraties organisch materiaal bevatten eveneens minder CaCO3 
en minder zware metalen bij een gelijkaardig kleigehalte en gelijkaardige pH.  
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Figuur 14. Afname van de concentraties Cd, Zn, Cr, Pb, As, klei, LOI en CaCO3 met toenemende diepte (N=4).
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3.1.2 Organische polluenten 

De gemiddelde gehaltes aan organische polluenten bevinden zich in Tabel 2. De 
bodemsaneringsnorm wordt overschreden in 4 van de 5 punten voor Benzo(a)pyreen 
(geobserveerde waarde 2 tot 3 maal hoger dan BSNI-II) en Benzo(k)fluorantheen (6 maal 
hoger) en in 2 van de 5 punten voor Indeno(1,2,3-cd)pyreen (1,1 tot 1,2 maal hoger). 
Figuur 15 tot Figuur 17 tonen waar de overschrijdingen zich voordoen. 

Tabel 2. Gehalten aan organische polluenten (mg/kg) (N=5). 

Gem Sdev Min Max
Naftaleen 0,03 0,02 0,01 0,05
Acenaftyleen 0,05 0,03 0,01 0,07
Acenafteen 0,05 0,02 0,01 0,06
Fluoreen 0,04 0,02 0,01 0,06
Fenanthreen 0,39 0,22 0,01 0,56
Anthraceen 0,22 0,13 0,01 0,32
Fluorantheen 1,09 0,63 0,04 1,6
Pyreen 0,95 0,55 0,03 1,4
Benzo.a.anthraceen 0,99 0,56 0,03 1,4
Chryseen 0,96 0,55 0,03 1,4
Benzo.b.fluorantheen 1,00 0,57 0,04 1,4
Benzo.k.fluorantheen 1,07 0,61 0,03 1,5
Benzo.a.pyreen 1,27 0,73 0,03 1,8
Indeno.1.2.3cd.pyreen 0,80 0,46 0,03 1,2
Dibenzo.ah.anthraceen 0,15 0,08 0,01 0,22
Benzo.ghi.peryleen 0,77 0,44 0,03 1,1
Minerale olie 111 70 5 200
EOX 0,5 0,0 0,5 0,5

 

 

Figuur 15. Overschrijdingen van de Vlarebo normen voor benzo(a)pyreen (0-20cm). Bij elk 
punt wordt de opgemeten concentratie aangegeven in mg/kg. 
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Figuur 16. Overschrijdingen van de Vlarebo normen voor benzo(k)fluorantheen (0-20cm). 
Bij elk punt wordt de opgemeten concentratie aangegeven in mg/kg. 

 

 

 

Figuur 17. Overschrijdingen van de Vlarebo normen voor indeno(123cd)pyreen (0-20cm). 
Bij elk punt wordt de opgemeten concentratie aangegeven in mg/kg. 
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3.2 Blad 
Er werden op 6 punten (Figuur 18) bladstalen verzameld van 7 bomen, waarvan 5 wilgen 
(Salix cinerea, S. alba en S. fragilis) en 2 populieren (P. trichocarpa x P. deltoides). Er waren 
geen opvallende verschillen tussen de concentraties aan elementen in populier versus wilg, 
met uitzondering van Pb, wat voor beide stalen van populier onder de bepaalbaarheidsgrens 
van 0.5mg/kg lag, terwijl in de wilgen concentraties van rond 1mg/kg werden gemeten. De 
concentratie As en Cr lag voor alle stalen onder de bepaalbaarheidsgrens van respectievelijk 
1mg/kg en 50mg/kg (Tabel 3). Op het staalnamepunt in het westelijk bebost gedeelte van 
het terrein waar zowel wilg als populier bemonsterd werden, kwamen de laagste 
bladconcentraties Cd en Zn voor, namelijk 7mg Cd/kg en 346mg Zn/kg voor populier en 8mg 
Cd/kg en 434mg/kg voor wilg. Voor een bodemconcentratie Cd die niet uitzonderlijk hoog is 
ten opzichte van de andere punten (14mg/kg), heeft dit punt een relatief hoog gehalte aan 
klei (34%) en organisch materiaal (16%). Dit kan leiden tot stabilisatie van de zware 
metalen. 

Referentiestalen van wilgen die op niet-verontreinigde bodem groeien bevatten 0,2-3,4mg 
Cd/kg droge stof en 110-560mg Zn/kg, referentiestalen van populier 2,2-4,0mg Cd/kg en 
60-184mg Zn/kg (Vandecasteele et al., 2004). We kunnen dus stellen dat vooral voor wilg 
de bladconcentraties verhoogd zijn. Ter vergelijking bedraagt de maximale concentratie 
toegelaten voor bemesting 6mg Cd/kg droge stof (Vlarea, 2004) en de maximale 
concentratie in diervoeders 1,1mg Cd/kg droge stof. 

 

 

Figuur 18. Locatie van bladstaalname ten opzichte van de bodemstalen. 

 

 



 

Tabel 3. Elementconcentraties in de 7 bladstalen. 

Gem Sdev Min Max
LOI (%) 81,7 2,1 77,5 84,6
Kj.N (%) 2,0 0,5 1,3 2,6
Ca (mg/kg) 22350 8285 13595 37385
K (mg/kg) 14955 3943 10630 20134
Mg (mg/kg) 2054 832 1097 3513
Na (mg/kg) 211 151 46 466
P (mg/kg) 2843 1075 2052 5065
S (mg/kg) 4286 1770 1951 6722
Al (mg/kg) 74,3 45,0 12,5 152,3
As (mg/kg) 0,5 0,0 0,5 0,5
Cd (mg/kg) 12,3 4,6 6,6 18,9
Cu (mg/kg) 8,8 2,2 6,0 11,9
Cr (mg/kg) 25,0 0,0 25,0 25,0
Fe (mg/kg) 130 57 62 222
Mn (mg/kg) 164 160 11 381
Ni (mg/kg) 2,4 1,5 0,8 5,0
Pb (mg/kg) 0,8 0,5 0,3 1,8
Zn (mg/kg) 592 178 346 886
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4 Besluit en aanbevelingen 

Het overstromingsgebied Bovenzanden is sterk verontreinigd met de zware metalen Cd, Zn, 
Cr, Pb, As en Hg en met de organische polluenten benzo(a)pyreen en benzo(k)fluorantheen. 
Voor indeno(123cd)pyreen wordt de bodemsaneringsnorm nipt overschreden in 2 van de 5 
bodemstalen. De verontreiniging met zware metalen neemt af met toenemende diepte maar 
ook op 1m diep worden nog verhoogde zware metaalconcentraties aangetroffen. Ook klei, 
LOI en CaCO3 zijn nog relatief hoog op deze diepte. Aangezien het gebied slechts 2 à 3 keer 
per jaar overstroomt dateert deze verontreiniging allicht van afzettingen van voor 1981, het 
jaar dat het gebied in gebruik genomen werd als overstromingsgebied. De Cd concentratie in 
de bladeren van bemonsterde wilgen en populieren is duidelijk verhoogd ten opzichte van 
bladeren afkomstig van planten op gronden met achtergrondconcentraties Cd. De vegetatie 
in Bovenzanden bestaat echter grotendeels uit grasland, het zou dan ook interessant zijn om 
in de nabije toekomst stalen te nemen van dit gras. Het lijkt in elk geval raadzaam om 
voorzichtig om te springen met het gemaaide gras.  
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