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Deel!: Baggergronden langs de Leie

Inleiding

De resultaten die in dit deel voorgesteld worden, ûjn afkomstig van een aantal gebieden langs de
Leie (Fig. 1), nl.

+ het stroomopwaartse deel van de Leie, tussen Wervik en Menen
+ de Leie ter hoogte van de splitsing van de Leie in de toeristische Leie en het Afleidingskanaal
+ het deel langs de toeristische Leie tussen Deinze en Gent

Het is de bedoeling om in de komende jaren de inventaris van de baggergronden uit te breiden
voor het hele gebied van de Leie in Vlaanderen.
De geografische resultaten en de gegevens i.V.ffi. de bodemverontreiniging van baggergronden
met de zware metalen Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn worden in hoofdstuk 1 tot 3 besproken. In
Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de beschikbare gegevens i.v.m. de onderwaterbodemkwaliteit
van de Leie en het tijdstip van het ontstaan van de baggergronden. Er wordt ook 1 baggergrond
in detail besproken (Hoofdstuk 5). Langs het afleidingskanaal, in Meigem, werd de bodem van
de baggergrond met code AKM2 (AfleidingsKanaal Meigem 2), die reeds enkele jaren bebost is,
in detail gescreend.
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West-Vlaanderen

Hoofdstuk 1. Geografische resultaten van de inventarisatie

In het gebied werden reeds 88 ha baggergronden in kaart gebracht en bemonsterd. Bij 59 ha
werd er op 1 of meerdere punten bodemverontreiniging met zware metalen aangetroffen. Het is
moeilijk om een schatting te maken van de oppervlakte aan terreinen langs de Leie waarvan nog
gecontroleerd moeten worden of het baggergronden zijn of niet.

De begrenzing, het landgebruik en de monsternamepunten van de baggergronden worden
getoond op kaart 1 tot 6. Bij elk monsternamepunt wordt een cirkeldiagram afgebeeld met daarin
voor de 6 elementen een Ideurcode die de klasse van verontreiniging weergeeft (zie ook
Hoofdstuk 3). Bij elke baggergrond staat de code van dat terrein.
De punten waar er geboord werd maar waar er geen stalen genomen werden (omdat er visueel
geen verontreiniging of afwijkende bodemeigenschappen vastgesteld werden) of waar er wel
bodemstalen genomen werden maar er nog geen analyseresultaten beschikbaar zijn, worden met
een blauwe bol aangeduid.

2



Alle baggergronden langs de toeristische Leie, behalve de baggergrond met code VLD1, werden
teruggevonden op basis van de bodemkaart van België (IWONL). Bij 2 baggergronden bleek het
stortterrein in werkelijkheid groter dan op de bodemkaart aangegeven. Dit zou er kunnen op
wijzen dat deze storten uitgebreid werden na de opnames van de bodemkartering. Net zoals bij
de Bovenschelde (Vandecasteele et al., 1999a) is ook hier de bodemkaart een bruikbare bron om
oudere baggergronden terug te vinden.
De baggergronden tussen Wervik en Menen en de baggergronden ter hoogte van Deinze werden
gelokaliseerd op basis van de bodemkaart, op basis van gegevens van AWZ afdeling
Bovenschelde of werden afgeleid uit de topografische kaart.

Hoofdstuk 2. Bodemstalen

Tijdens de veldcampagnes van 1998 en 1999 werden in het gebied resp. 66 en 56 punten
bemonsterd. Hierbij werden resp. 141 en 140 bodemstalen genomen. Al deze bodemstalen
werden gedroogd bij 40 0 C, gemalen en opgeslagen in het bodemarchief van het !BW. Van dcze
bodemstalen werden er ondertussen 244 geanalyseerd op de zware metalen Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en
Zn, op textuur en organische stofgehalte (OS). De standaardoperatieprocedures die hierbij
gevolgd werden, werden beschreven door Buysse (1998).

Hoofdstuk 3. Beoordeling van de zware metalen in de bodem

De resultaten die hier besproken worden, zijn afkomstig van de baggergronden tussen Wervik en
Menen, en tussen Deinze en Gent. I-Iet aantal bemonsterde punten bedraagt 60, en er zijn
analyseresultaten van 79 bodemmonsters beschikbaar.
De baggergrond met code Al<N3 langs het Afleidingskanaal werd zeer intensief bemonsterd, en
deze resultaten werden in detail besproken in het bebossingsplan voor de baggergrond AKN3 in
Nevele (Vandecasteele et al., 1999b). Deze resultaten worden hier niet opgenomen in de dataset.
Ook de resultaten van de intensieve bemonstering van de bodem op de baggergrond Al<M2
werden niet in deze dataset opgenomen. Deze resultaten worden besproken in Hoofdstuk 5.

3.1. Het normeringsstelsel van het Decreet betreffende de bodemsanering

In 1995 werd het Decreet betreffende de bodemsanering (VLAREBO) goedgekeurd (Vlaamse
Gemeenschap, 1995). Via dit decreet werd het mogelijk bodemverontreiniging op een
systematische manier aan te pakken. 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 OS-gehalte) en
met de bestemming van het terrein (bestemmingstype). Er werd een standaardbodem
gedefmieerd, gebaseerd op de eigenschappen van een groot aantallandbodems. 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.
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3.2. Bodemeigenschappen

Het kleigehalte werd bij de textuurbepaling gemeten met laserdiffractie (LD). De
standaardmethode volgens OVAM (1996) is de pipetmethode. Bij de pipetmethode wordt de
kleifractie bepaald als de 0 - 2 flm-fractie. Bij LD worden er echter andere karakteristieken van
de bodemdeeltjes gemeten, en volgens Konert en Vandenberghe (1997) komt de kleifractie bij
LD overeen met de 0-8 flm-fractie. Uit eigen metingen 0!andecasteele & De Vos, 1998) blijkt
dat 8 flm waarschijnlijk een kleine overschatting van de bovengrens van de ldeifractie is. Toch
werd de 0 - 8 flm-fractie hier als ldeifractie genomen. Een overschatting van de hoeveelheid klei
leidt tot een overschatting van de achtergrondswaarden (AW) en de bodemsaneringsnormen
(BSN). Wanneer er een overschrijding is van een BSN bij een te hoog ingeschat ldeigehalte, is
die er ook voor een lager kleigehalte. De waarden van de BSN liggen namelijk hoger bij een
hoger ldeigehalte. OS werd gemeten volgens de methode van Walldey & Blad<, in
overeenstemming met het afvalstoffen-analysecompendium van OVAM (1996).

3.3. Evaluatie van bodemverontreiniging

Het evalueren a.d.h.v. de verschillende BSN heeft als voordeel dat er een klassificatie van de
gemeten gehalten kan opgemaakt worden die per element rekening houdt met een beperkt aantal
bodemeigenschappen, waardoor de metingen niet arbitrair in klassen ingedeeld worden. De AW
en BSN hebben een wetenschappelijk onderbouwde achtergrond (Cornelis & Geuzens, 1995).
Voor elke bestemming volgens de vigerende plannen van aanleg werden normen opgesteld.
Deze bestemmingen werden gegroepeerd in 5 bestemmingstypes. Bij de berekeningen en de
beoordeling van de gegevens van de baggergronden werd echter rekening gehouden met de
huidige bestemming van deze terreinen, en niet met de geplande bestemming.

3.4. De bodemstalen

Bij elk bodemstaal werden er 6 zware metalen (Cr, Zn, Cd, Pb, Cu en Ni) gemeten. Voor elk
element kan er dus een ldasse bepaald worden. De verdeling van de bodemstalen voor elk zwaar
metaal over de verschillende klassen wordt weergegeven in figuur 2. In geen enkel bodemstaal
werd een afwijkend Ni-concentratie gemeten. Dit was ook het geval bij de bodemmonsters van
de baggergronden langs de Bovenschelde. In vergelijking met die gegevens van de Bovenschelde
blijken de gemeten Cr-concentraties lager bij de baggergronden van de Leie, er is zelfs geen enkel
staal waar de BSN5 (bestemming industrie, de minst strenge norm) overschreden wordt. De
gemeten Pb-gehalten liggen dan weer hoger dan bij de baggergronden langs de Bovenschelde.

Wanneer de klasse van verontreiniging voor elk zwaar metaal gelijkgesteld wordt aan een
nummer, dan heeft elk bodemstaal6 nummers (Tabel 1). Pcr bodemstaal worden de nummers
van de 6 Zware metalen samengevoegd tot een code. Een bodemstaal met verontreinigingsklasse
Cr = 2, Zn = 4, Cd = 2, Pb = 1, Cu = 9 en Ni = 0 krijgr als code '242190'. De verwerking van
deze codes levert een aantal interessante besluiten op.
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Tabel!. Gebruikte codes voor het aangeven van de verontreinigingsklasse

nummer klasse

9 concentratie < achtergrondswaarde (AW)

0 concentratie> achtergrondswaarde (AW)

1 concentratie> verontreinigingscriterium type 1&2 (YC 1&2)

2 concentratie> bodemsaneringsnorm type 1&2 (BSNl&2)

3 concentratie> bodemsaneringsnorm type 3 (BSN3)

4 concentratie> bodemsaneringsnorm type 4 (BSN4)

5 concentratie> bodemsaneringsnorm type 5 (BSN5)

De codes van de 79 bodemstalen, die samengesteld zijn uit de verontreinigingsklassen voor de 6
zware metalen, leveren 41 verschillende combinaties op. Van de 41 combinaties komen slechts 4
combinaties voor bij meer dan 4 bodemstalen. Er werden dus op de verschillende
baggergronden voor de 6 zware metalen uiteenlopende concentraties gemeten. Van de 79 codes
zijn er 21 codes die enkel bestaan uit code 9 « AW) en code 0 « VCl&2 =
verontreinigingcriterium voor bestemmingstype 1&2)). Voor deze bodemstalen geldt dat er voor
geen enkel element een afwijkende concentratie werd vastgesteld. Meteen kan er dus een
duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de verontreinigde en niet-verontreinigde
bodemstalen.

In 9 van de 58 verontreinigde bodemstalcn overschrijdt slechts 1 van de 6 elementen het VCl&2.
Bij 8 van de 9 bodemstalen gaat het om het element Pb. In 5 bodemstalen wordt de norm voor 2
elementen overschreden. In 45 van de 58 bodemstalen werd voor minstens 3 elementen het
VCl&2 overschreden, nl. bij 13 stalen voor 3 elementen, bij 22 stalen voor 4 elementen (steeds
Cr, Zn, Cd en Pb) en bij 10 stalen voor de 5 elementen.

Er kan dus besloten worden dat in de meeste bodemmonsters verontreiniging met verschillende
zware metalen vastgesteld wordt. In de baggergronden langs de Leie werden vooral hoge
concentraties aan Cr, Zn, Cd en Pb gemeten.

Hoofdstuk 4. Verontreinigingsgraad van baggergronden i.f.v. de tijd

Uit de bovenstaande gegevens kan er afgeleid worden dat verschillende baggergronden
verontreinigd zijn met zware metalen. Onrechtstreeks wijst dit op verontreiniging van de
onderwaterbodem van de Leie. In dit hoofdstuk worden de beschikbare gegevens over de
kwaliteit van de onderwaterbodem van de Leie besproken. Er wordt ook nagegaan wat de
ouderdom is van bepaalde baggergronden, waardoor er een beeld kan gevormd worden over hoe
lang de verontreiniging van het slib van de Leie reeds een probleem kan zijn.
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4.1. Stalen van de onderwaterbodem van de Leie

4.1.1. De Leie in Gent

In 1989 werden er in het kader van een thesis 9 stalen genomen van de onderwaterbodem van de
Leie in het centrum van Gent, tussen de Ringvaart en de Recolettenbrug. De stalen werden
vanop een boot via een speciaal 'anker' genomen (Coucke en Marchand, 1990). De stalen
werden o.a. geanalyseerd op Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn en OS. De textuur werd niet bepaald.

Beoordeling van de kwaliteit van de onderwaterbodem
Begin jaren '90 werd door AMINAJ. Afdeling Water gestart met een methodologische studie
naar de inventarisatie en de karakterisatie van de bodems van de Vlaamse waterlopen (KBW). Er
werd eveneens een beoordelingssysteem opgesteld, nl. een triade bestaande uit een fysico
chemisch luik, een ecotoxicologisch luik en een biologisch luik (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 1998b). Uiteindelijk leiden de 3 deelaspecten naar een globale beoordeling van de
kwaliteit van de onderwaterbodem. Voor de fysico-chemische evaluatie van de bemonsterde
onderwaterbodems werd er in analogie met de standaardbodem voor landbodems volgens
VLAREBO een standaard-onderwaterbodem gedefinieerd op basis van een aantal referentie
onderwaterbodems. Er werd omgerekend naar een OS-gehalte van 5 % en een kleigehalte van
11% (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998b). De kleifractie werd gedeftnieerd als de
0-2 /-tm-fractie gemeten met LD. De coëfficiënten die bij deze omrekening gebruikt werden,
waren afgeleid uit de kenmerken van de referentie-onderwaterbodems en wijken lichtjes af van de
coëfficiënten die bij het normeringstelsel van VLAREBO gebruikt worden.

Tabel 2. Beoordeling van de gehalten aan zware metalen in stalen van de
onderwaterbodem van de Leie in gent a.d.h.v. het fysisch-chemisch luik van de triade
(KBW)

locatie

sluis aid Ringvaart

spoorwegbrug

splitsing Neermeersen

Europabrug
Albertbrug 3

lOOm na Albertbrug 6

300m na Albertbrug 4

voorbij Palfijnbrug 6
Verlorenkostbrug 13

• niet afwijkend t.o.v. de referentie

• licht afwijkend t.o.v. de referentie

o afwijkend t.o.v. de referentie

sterk afwijkend t.o. v. de referentie
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De fysisch-chemische beoordeling van het triade-concept werd hier gebruikt, zoals beschreven in
het handboek van de KBW (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998b). De
referentiewaarden voor de 6 zware metàlen werden overgenomen uit de beschrijving van de
triade-benadering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998a). Bij de omrekening van de 9
stalen naar de standaardonderwaterbodem, werd er, door het ontbreken van textuurgegevens,
gerekend met een kleigehalte van 11 %. Volgens deze beoordeling van de analyseresultaten (tabel
2) blijkt dat er vrij hoge gehalten aan Cd, Cr, Zn, Cu en Pb gemeten worden in de
onderwaterbodem.

4.1.2. De Leie in Menen

Bij het opstarten van het proefproject Leie/Menen i.v.m. de behandeling en revalorisatie van
baggerspecie werd tijdens de baggerwerken (uitgevoerd tussen 1 april en 17 juni '92) per dag 1
staal genomen van de aangevoerde specie. De baggerwerken werden uitgevoerd ter hoogte van
de brug van de N32 (Menen-Halluin) over de Leie. Het te baggeren traject had een lengte van
ongeveer 600 m. Wanneer deze gegevens uitgezet worden t.o.v. de plaats waar het materiaal
gebaggerd werd, dan blijkt dat de gehalten aan zware metalen afnamen in stroomafwaartse
richting (De Vos, 1993). De Zn-gehaltes varieerden tussen 1400 en 160 mg/kg DS slib, de Cd
gehaltes lagen tussen 17.1 en 2.9 mg/kg DS slib, Cr varieerde tussen 200 en 23 mg/kg DS slib,
Pb tussen 342 en 40 mg/kg DS slib en Cu tussen 154 en 24 mg/kg DS slib. De Ni-gehalten
lagen rond 20 mg/kg DS slib, op 1 punt werd er 200 mg Ni/kg DS slib gemeten.
Textuur en OS-gehalte van het slib werden niet bepaald. Er kan echter algemeen gesteld worden
dat de gemeten zware metalen in licht tot sterk afwijkende gehalten voorkwamen in het
gebaggerde slib.

4.2. Tijdstip van de aanleg van baggergronden

De meeste baggergronden langs de Toeristische Leie werden gelokaliseerd op basis van de
bodemkaart van België (zie ook Hoofdstuk 1). De baggergronden met codes LVW1 en HTWW
in Wervik (Kaart 6) staan ook al aangegeven als opgehoogde terreinen op de bodemkaart. Bij
deze baggergronden werden soms vrij hoge gehalten aan Cd, Cr, Zn en/of Pb vastgesteld. De
bodemkaarten voor dit gebied werden opgemaakt vóór 1970, d.w.Z. dat deze baggergronden toen
al bestonden. Het slib van de Leie was dus ook vóór 1970 op bepaalde locaties al verontreinigd
met zware metalen. Hetzelfde kon afgeleid worden uit de dataset van de baggergronden langs de
Bovenschelde, maar hier werden er al meer baggergronden bemonsterd, zodat de
bodemverontreiniging van de baggergronden in functie van de tijd uitge~et kon worden
(Vandecasteele et al., 1999a).

4.3. Besluit

Uit de weiuige gegevens die beschikbaar zijn i.V.m. de onderwaterbodemkwaliteit van de Leie en
uit de analyseresultaten van de reeds gelokaliseerde baggergronden. kan er afgeleid worden dat de
sedimenten plaatselijk sterk aangerijkt kunnen zijn met verschillende zware metalen. Er kan
verondersteld worden dat dit ook vóór 1970 ~o was. Het is daarom aangewezen om de
baggergronden langs de Leie verder in kaart te brengen en te bemonsteren.
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Hoofstuk 5. De ba er rond AKM2 in Meigem

5.1. Inleiding

De baggergrond met code AKJvl2 (AfleidingsKanaal Meigem 2) ligt op de linkeroever van het
Afleidingskanaal van de Leie, op het grondgebied van Meigem, een deelgemeente van Deinze (zie
figuur 1).
Uit gegevens van AWZ afdeling Bovenschelde kon er afgeleid worden dat het stortterrein AKM2
werd onderverdeeld in 2 zones. 'Zone 2' heeft een opp. van 1,54 ha en werd ongeveer 1, 9 m
opgehoogd met slib. De opspuiting van de~e ~one gebeurde in 2 fasen, nl. tussen 15/3/'84 en
03/07/'84 (ongeveer 25.000 m3

), en tussen 03/04/'85 en 22/04/'85 (ongeveer 12.000 m3
).

'Zone 3' is 5, 23 ha groot, en werd ongeveer 2 m opgehoogd met 176.000 m' slib, dat opgespoten
werd tussen 03/04/'85 en 26/11/'85.
Tussen 01/05/'87 en 30/08/'97 werd het terrein afgedekt met een laag teelaarde. Volgens het
bestek moest deze laag 40 cm dik zijn.
Op het situatieplan van het terrein AKJvl2 in november '87 waren er 2 plaatsen die als 'moeras'
aangeduid werden, en deze delen lagen centraal in de 2 zones die hierboven beschreven werden.
In 1989 werd er hier nagegaan wat de mogelijkheden en beperkingen waren voor het bebossen
van baggergronden (De Vos, 1989).
In de periode '90-'92 werd deze baggergrond bebost met o.a. Zomereik, gewone Es, gewone
Esdoorn, Amerikaanse Eik, en Boskers via een regelmatig patroon van kleine blokken.

5.2. Terreinopnames en boringen

In september '98 werd er op de baggergrond AKM2 een groot aantal blad-, strooisel- en
bodemstalen genomen van de verschillende aangeplante boomsoorten en het baggersubstraat.
Over het hele terrem werden 46 blokken onderscheiden. Bij het nemen van de bladstalen werd
er binnen ell, blok een mengmonster van een bepaalde boomsoort genomen. Centraal binnen elk
blok werd er ook 1 boring tot op 2 m diepte uitgevoerd (Figuur 3). Het aangetroffen profiel
werd onderverdeeld m een aantal relevante lagen (afdeldagen, geoxideerde en gereduceerde
sliblagen en oorspronkelijke lagen). De resultaten van de bladanalyses werden besproken in het
bebossmgsplan voor de baggergrond met terreincode AKN3 (Vandecastecle eta!., 199%). De
analyseresultaten van de strooiselstalen werden verwerkt door Provoost (1999).

Op 1 punt werd er een duidelijk afwijkend bodemprofiel ?:Onder baggermateriaal aangetroffen.
Dit punt bevond zich in ?:One 2. De reden is niet helemaal duidelijk, maar het gaat waarschijnlijk
om materiaal dat op dit terrein als afdeldaag gebruikt werd.

Van de resterende 45 punten werd er op 33 punten zowel een aërobe als een anaërobe sliblaag
aangetroffen. Al deze punten bevinden zich aan de buitenzijde van de 2 ~ones, relatief dicht bij
de rand van het terrem. Op de 12 overige punten werd er alleen een aërobe sliblaag
aangetroffen. De meeste van deze punten bevonden zich centraal in 1 van beide ~ones.

Op 16 punten werd het oorspronkelijk bodemprofiel aangetroffen in de bovenste 2 m; de
opgespoten laag was hier dus dunner dan 2 m. Dit was o.a. het geval bij 12 van de 14 punten die
aan de binnenkant van zone 3 liggen. Volgens de bodemkaart (kaartblad 54E

• Nevele) bevindt dit
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stortterrein zich op een complex van sterk of zeer sterk gleyige gronden op klei en zware klei met
reductiehori7.0nt en een veensubstraat op geringe diepte. In het westelijk deel dagzoomde het
venig materiaal zelfs. Bij de boringen werd deze veenlaag op verschillende punten onder de
opgespoten laag aangetroffen.

De dikte van de aërobe sliblaag varieerde voor de punten die aan de buiten7.ijde van beide zones
lagen tussen 60 en 180 cm, de dikte van de anaërobe sliblaag op deze punten varieerde tussen 10
en meer dan 140 cm. Bij de punten die aan de binnenzijde van de zones lagen, varieerde de dikte
van de aërobe sliblaag tussen 100 en 170 cm.
Op 19 punten kon er duidelijk een afdeklaag onderscheiden worden. De dikte van de afdeklaag
schommelde tussen 20 en 60 cm, op 1 punt was de afdeklaag 120 cm dik. Het is niet uitgesloten
dat op de andere punten ook een afdeklaag aangebracht werd, maar door de bodembewerkingen
voorafgaand aan de beplanting kan die laag ,'ermengd zijn met het baggermateriaal. Het
ontbreken van een afdeklaag in het centrale deel van AKM2 werd ook gerapporteerd door De
Vos (1989). De opbouw van de bodemprofielen op de bemonsterde punten worden op Kaart 7
getoond.

I-Iet terrein werd bij het opspuiten met baggerspecie dus opgesplitst in 2 7.Ones, waarbij zone 3 de
grootste is. Uit de boringen blijkt ook dat de profielopbouw bij de verschillende punten van
7.One 3 vergelijkbaar is. Bij de verdere verwerking en interpretatie zal er alleen met de gegevens
ui t de7.e 7.one gewerkt worden. Voor wat die 7.one betreft, kan er dus gesteld worden dat alle
punten aan de buitenzijde gekenmerkt worden door een profiel bestaande uit een dunne
afdeklaag, daaronder een aërobe sliblaag, en daaronder een anaërobe sliblaag. De dikte van de
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afdeklaag varieert sterk, net zoals de dikte van de aërobe en de anaërobe sliblaag. De punten die
zich meer aan de binnenkant bevinden van de zone, hebben geen duidelijk te onderscheiden
afdeldaag en worden gekenmerkt door een aërobe sliblaag tussen 100 en 170 dikte. Het
oorspronkelijk materiaal bevond zich op deze punten minder dan 200 cm diep. Er heeft zich bij
het opspuiten van de baggerspecie dus een depressie gevormd in het centrale deel van zone 3.

5.3. Bodemeigenschappen

5.3.1. Heterogeniteit van de bodem

In tabel 3 wordt de minimum- en maximumwaarde voor alle parameters voor zowel de aërobe als
de anaërobe sliblaag gegeven. De meeste parameters variëren over een groot interval, behalve de
actuele en de potentiële zuurheid van de bodem. De reden voor de grote variatie ligt
waarschijnlijk bij dc textuur. Deze bodemeigenschap heeft een grote invloed op de andere
parameters. Wanneer de dataset beperkt wordt tot de punten van zone 3 met een duidelijke
kleitextuur, dan is de spreiding van de verschillende bodemeigenschappen veel kleiner.

Tabel 3. minimum en maximum waarden van de analyseresultaten
van de bodemmonsters van de baggergrond AKM:2. De concentraties
aan zware metalen worden uitgedrukt in mg/kg droge bodem.

Aërobe sliblaag Anaërobe sliblaag

mmmmm maXimum tnlrumum maXimum

ldei 27 52 20 50
leem 30 47 26 47

zand 2 39 6 54

%N 0.21 0.49 0.17 0.59

%O.S. 4.5 9.3 3.7 10.2

%CaCO, 2.5 7.6 2.3 7.5

S 909 4762 1395 5486

pH-H20 6.9 7.5 7.1 7.8

pH-CaCl2 6.9 7.6 7.2 7.8

EC 282 1625 561 1475

Cu 48 193 26 203

Cd < 0.5 13 8.9 13

Zn 339 1898 201 1836

Pb 67 265 27 297

Ni 24 70 23 71

Cr 101 310 59 337

5.3.2. Vergelijking van de aërobe met de anaërobe laag

Op 22 punten werd zowel de aërobe als de anaërobe sliblaag bemonsterd. Op deze punten
kunnen de eigenschappen van beide lagen dus vergeleken worden. Eerst wordt de textuur van
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beide monsters vergeleken. Als er een groot verschil is, kan dit wijzen op materiaal van
verschillende oorsprong. Het heeft dan ook geen zin die lagen te gaan vergelijken.

De stalen werden in 2 groepen ingedeeld, nl. de stalen met een duidelijke ldeitextuur (18 stalen, 0
8 f!m-fractie tussen 27 en 51 %) en de stalen met een zandige textuur (4 stalen, zandfractie tussen
25 en 86 %)

Voor de 18 stalen met een ldeitextuur werd via een t-toets voor gepaarde waarnemingen
nagegaan of de verschillen in gemeten gehalten tussen de aërobe en de anaërobe laag significant
van nul verschillen. Bij deze toets worden de verschillen tussen de 2 lagen van elk punt als 1
steekproef beschouwd. Omdat er maar 4 stalen met een zandige textuur beschikbaar zijn,
werden deze gegevens niet verder verwerkt.
Bij de bodemeigenschappen van de bodemprofielen met een ldeitextuur bleek het verschil in het
S- en het totaal N-gehalte tussen beide lagen zeer significant (p-waarde < 0,01). Het S-gehalte lag
gemiddeld 1479 mg/kg droge grond lager in de aërobe laag, het N-gehalte lag gemiddeld 0,07 %
lager in de geoxideerde sliblaag. Ook de waarden van de pH-H,O en de pH-CaCl, verschilden
significant tussen beide lagen (p-waarde < 0,01). De pH-HzÜ ligt gemiddeld 0,14 pH-eenheden
lager in de aërobe laag, voor pI-I-CaCl, is dat verschil gemiddeld 0,12.
De gehalten aan zware metalen, de EC-, het CaCO,- en het OS-gehalte verschilden niet
significant tussen beide lagen. Vooral dit laatste kan er op wijzen dat de oxidatie van het slib en
daarmee gepaard gaande bodemprocessen, nog volop bezig is.

5.3.3. Correlatie tussen de bodemeigenschappen

In wat volgt zal er gewerkt worden met de analyseresultaten van de bodemstalen afkomstig van
zone 3, meerbepaald met de geoxideerde en de gereduceerde slibstalen, die als 2 afzonderlijke
groepen zullen beschouwd worden. In zone 3 werden er 32 punten bemonsterd tot op 2 m
diepte. Bij 10 van de 32 punten bleek de sliblaag volledig geoxideerd. Bij de overige 22 punten
werd telkens de aërobe en de anaërobe laag bemonsterd.
De bodemstalen van deze punten werden geanalyseerd op Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn, textuur, OS,
CaCO" pH-H,O en pH-CaCl" N-kjeldahl, EC en S.
De meeste stalen hebben een zandgehalte lager dan 25 %. Vier stalen hebben een hoger
zandgehalte, en doordat de textuur een zeer grote invloed heeft op de andere
bodemeigenschappen, beïnvloedt dit ook de correlatie-analyse. Daarom werd er geopteerd om
alleen de stalen met een zandfractie kleiner dan 25 % in de analyse te betrekl<en. Het doel van
deze correlatie-analyse is om na te gaan welke bodemparameter het sterkst gecorreleerd is met de
gehalten aan zware metalen in de aërobe en de anaërobe stalen van het deel van zone 3 van
baggergrond AKM2 met een ldeitextuur. Op deze manier kan er nagegaan worden in hoeverre
de gehalten aan zware metalen in dit deel van AKM2 voorspeld kunnen worden op basis van de
andere bodemparameters. Een sterk verband tussen de zware metalen enerzijds en bepaalde
bodemeigenschappen anderzijds laat extrapolaties van de puntgegevens i.v.m. zware metalen toe
naar punten in dit deel van het stortterrein waarvan alleen de bodemeigenschappen bepaald
werden. Bovendien kunnen deze sterke verbanden wijzen op preferentiële bindingen van zware
metalen op OS, ...

Correlatieanalyse duidt de graad aan waarin parameters lineair gerelateerd zijn. Bij de corrclatie
analyse kunnen een aantal statistische grootheden berekend worden. De correlatiecoëfficiënt R
vertelt enerzijds of het verband tussen 2 parameters positief of negatief is, en drukt anderzijds de
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sterkte van dit verband uit. Er wordt aangenomen dat er een sterk verband is als de
correlatiecoëfficiënt groter is dan 0,8 of ldeiner is dan -0,8 (Ottoy et al., 1994).
Het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt, de determinatiecoëfficiënt R2, geeft aan hoeveel
procent van de variatie van de ene parameter verklaard wordt door de andere parameter.
Een derde statistische toets drukt de significantie van de correlatiecoëfficiënt uit, nl. het feit of de
richtingscoëfficiënt van het lineair verband tussen de 2 bodemeigenschappen significant
verschillend is van 0 (Wonnacott & Wonnacott, 1990). Een bijkomende parameter is de Cook's
afstand, die aangeeft wat de individuele invloed van elk monster is op de regressie/correlatie. Op
basis van deze statistische parameter kunnen afwijkende waarden uit de dataset verwijderd
worden (Mathsoft, 1997).

a. Anaërobe laag

Van de 22 bodemstalen werden er 19 stalen geselecteerd waarvan het zandgehalte ldeiner was dan
25%. Bij de berekening van de correlaties tussen de zware metalen en het OS-gehalte, en tussen
de bodemparameters onderling, werd er met 18 bodemstalen gewerkt (1 bodemstaal werd
verwijderd wegens te grote invloed volgens het Cook-diagram).

In het anaërobe deel van zone 3 van AKM2 was er een sterk significant positief verband
(significantieniveau p < 0,01) tussen het OS- en ldeigehalte (R2 = 0,67) en tussen het OS- en S
gehalte (R2 = 0,45). Uit de R2_ waarden blijkt dat het 2' verband echter maar een beperkt
gedeelte van de variatie van de dataset kan verldaren.

Tabel 4. Resultaten van de correlatie-analyse tussen de zware metalen en CaCO,- , S-,
OS- en kleigehalte in de anaërobe stalen van de zone 3 van AKM2. / wijst op een niet
significante relatie, *wijst op een significantieniveau p < 0,05 en ** wijst op een
significantieniveau p < 0,01.

parameter stat. toets Cd Cu Zn Cr Pb Ni

CaCO, R2 0.26 0.07 0.10 0.05 0.01 0.02

significant * / / / / /
S R2 0.37 0.34 0.44 0.42 0.44 0.10

significant ** ** ** ** ** /
org. Stof R2 0.69 0.64 0.45 0.64 0.56 0.36

significant ** ** ** ** ** **
klei R2 0.82 0.35 0.33 0.32 0.23 0.01

significant ** ** * * * /

De gemeten Cd-gehalten in de anaërobe bodemstalen vertoont een zeer significant verband met
het kleigehalte en in mindere mate met het OS-gehalte. Beide bodemparameters zijn onderling
sterk gecorreleerd. Ni vertoont een zeer significant verband met het OS-gehalte, maar de R2 is
laag. Ni komt in de anaërobe zone van AKM2 voor in normale concentraties.
De andere zware metalen vertonen een Zeer significant verband met het OS- en S-gehalte, waarbij
het lineair verband met OS steeds de hoogste RZ heeft (fabel 4). Gezien het lineaire verband
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tussen OS- en S-gehalte enerzijds, en het OS- en ldeigehalte anderzijds, kan er gesteld worden dat
het OS-gehalte de meest bruikbare parameter is om de Cr-, Cu-, Zn-, Pb en Ni-concentraties in
de bodem te voorspellen. De R2-waarden liggen echter laag. Het OS-gehalte kan dus slechts een
beperkt gedeelte van de variatie van de Cr-, Cu-, Zn-, Pb en Ni-concentraties verklaren. Het
kleigehalte is een zeer betrouwbare bodemparameter om het Cd-gehalte in de anaërobe zone van
AKM2 te voorspellen.
Opvallend is ook het sterke lineaire verband tussen de zware metalen onderling, vooral tussen Cr
en Cu, tussen Cu en Ni, tussen Cu en Pb en tussen Pb en Zn. De aan- of afwezigheid van
lineaire verbanden kan gecontroleerd wordt in figuur 4. In deze grafiek worden alle gemeten
bodemeigenschappen tegen ell,aar uitgezet in scatterplots. Diagonaal staan alle
bodemeigenschappen en zware metalen. Alle scatterplots in de horizontale en de verticale rij van
Cr geven de gemeten Cr-concentraties uitgezet in functie van de andere bodemeigenschappen.
In de verticale rij staan de Cr-concentraties uitgezet op de X-as, de parameter die zich in de
horizontale rij bevindt, werd uitgezet op de Y-as. In de horizontale rij werden de Cr
concentraties uitgezet op de Y-as, de parameter die uitgezet werd op de X-as kan afgelezen
worden in de verticale rij. Beide zijden van de diagonaal met de bodemeigenschappen en zware
metalen zijn spiegelbeelden van elkaar.
Een sterk positief verband (R > 0.8, hoge R2) tussen 2 parameters uit zich in een clustering van
de punten rond de diagonaal zoals te zien is tussen Cr en Cu. Een sterk negatief verband (R < 
0.8, hoge R2) leidt tot een clustering van de punten rond de andere diagonaal (geen vb. in deze
figuur). Hoe minder sterk het verband, hoe minder groot de clustering rond één van de
diagonalen is. De afwezigheid van een verband uit zich in een diffuse puntenwolk, zoals bv.
tussen Ni en S.

b. Aërobe laag

In de zone 3 van AKM2 werd de aërobe sliblaag op 32 punten bemonsterd. Bij 26 van de 32
punten lag het zandgehalte lager dan 25 %. De 26 aërobe bodemstalen van deze punten werden
gebruikt voor de berekening van de correlaties tussen de zware metalen en de bodemparameters.
Bij slechts 16 bodemstalen werd het CaCO,-gehalte bepaald. De correlatieberekeningen met
CaCO, gebeurden dus op een beperkte dataset. Bij 4 van de 26 bodemstalen werd er een
afwijkend laag Cd-gehalte vastgesteld. De berekeningen van de correlaties met het Cd-gehalte in
de bodem werden daarom uitgevoerd op een dataset van 22 bodemstalen.

In het aërobe deel van zone 3 van AKM2 bleek er een sterk significant positief verband
(significantieniveau p < 0,01) te zijn tussen het S- en kleigehalte (R2 = 0,31) en tussen het OS- en
klei-gehalte (R2 =0,31). Uit de lage R2_ waarden blijkt dat beide verbanden echter maar een
beperkt gedeelte van de variatie van de dataset kunnen veridaren. Er was ook een minder
significant positief verband (significantieniveau p < 0,05) tussen het CaCO,- en het OS-gehalte
(R2 = 0,30), en tussen het OS- en het S-gehalte (R2 = 0,19)).

Wanneer de gehalten aan zware metalen uitgezet worden t.o.v. de bodemeigenschappen
(ldeigehalte, zwavelgehalte, CaCO,- en OS-gehalte), blijkt dat enkel het verband tussen Zn en S
zeer significant is (significantieniveau p < 0,01) (Tabel 5). De R2 ligt echter zeer laag. Voor Cd,
Cu, Pb en Ni was er ook geen significant verband met één van de bodemeigenschappen
(significantieniveau p < 0,05). Er is wel een aantal minder significante verbanden, maar deze
lineaire verbanden kunnen slechts een beperkt deel van de variatie van de dataset verIdaren.
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Figuur 4. Matrixplot met de gemeten gehalten aan CaCO" 5, OS, klei, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn in de anaërobe sliblaag van het
kleigedeelte van zone 3 (AKM2)
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Tabel 5. Resultaten van de correlatie-analyse tussen de zware metalen en CaC03- , S-,
OS- en kleigehalte in de aërobe stalen van de zone 3 van AKM2. / wijst op een niet
significante relatie, * wijst op een significantieniveau p < 0,05 en ** wijst op een
significantieniveau p < 0,01.

parameter stat. toets Cd Cu Zn Cr Pb Ni

CaC03
R2 0.04 0.01 0.18 0.00 0.00 0.00

significant / / / / / /
S R2 0.10 0.21 0.29 0.24 0.23 0.07

significant / * ** * * /
org. Stof R2 0.05 0.15 0.17 0.22 0.14 0.04

significant / / / * / /
klei R2 0.23 0.12 0.28 0.21 0.18 0.12

significant * / * * / /

Tussen de zware metalen onderling zijn er een aantal sterke positieve correlaties, vooral tussen Cr
en Cu, tussen Cu en Ni, tussen Cu en Pb en tussen Pb en Zn. Het ontbreken van een duidelijk
lineair verband tussen de gemeten gehalten aan mrare metalen en de bodemparameters kan ook
afgeleid worden uit de scatterplots (Fig. 5).

c. Besluit

De correlaties tussen de gemeten gehalten aan zware metalen en een aantal bodemparameters
werden berekend voor zowel de aërobe als de anaërobe bodemstalen met een zandgehalte lager
dan 25 %.
In de anaërobe laag werden de meest verklarende verbanden vastgesteld tussen het OS-gehalte
enerzijds en de Cr-, Cu-, Ni-, Pb- en Zn-gehalten anderzijds. De door deze lineaire verbanden
veridaarde variatie was laag. Tussen Cd en het kleipercentage werd er een sterk positief verband
vastgesteld. Het OS-gehalte was zelf positief gecorreleerd met het S- en kleigehalte van de
anaërobe laag.
In de aërobe laag vertonen de gemeten gehalten aan Cd, Cu, Pb en Ni geen enkel significant
verband met de 4 bodemparameters (klei, totaal zwavelgehalte, OS-gehalte en CaC03-gehalte).
Voor Zn en Cr kon er wel een aantal zwald<e verbanden afgeleid worden. De
determinatiecoëfficiënt (R2) van deze verbanden was echter laag, wat betekent dat de variatie van
de Zn- en Cr-concentraties slechts gedeeltelijk verklaard kon worden. Tussen Zn en S enerzijds
en ldei anderzijds was er een significant verband, maar dit verband kon slechts 1/3 van de variatie
verklaren. Tussen Cr en OS enerzijds en ldei anderzijds is de situatie gelijkaardig.
Het ontbreken van duidelijke correlaties in de aërobe zone kan verschillende oorzaken hebben.
In dit deel van het stortterrein kan de aanvoer van het slib de oorzaak zijn van een zekere variatie
van de eigenschappen. Het bodemprofiel zou kunnen opgebouwd zijn uit een opeenvolging van
fijne laagjes met verschillende bodemeigenschappen, die visueel niet te onderscheiden zijn en
daarom als 1 laag bemonsterd werden. Dit zou dan evenzeer gelden voor de anaërobe sliblaag,
waar er wel min of meer sterke correlaties vastgesteld werden.
In het geval het wel om een homogene aërobe sliblaag gaat, kunnen er een aantal uiteenlopende
bodemprocessen (bv. afbraak van organisch materiaal, verdere oxidatie, ...) aan de gang zijn
waardoor de correlaties niet meer zo duidelijk zijn.
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5.3.4. Beoordeling van de verontreiniging met zware metalen

De gehalten aan zware metalen gemeten op de baggergrond AKM2 worden geëvalueerd via het
normeringstelsel van VLAREBO. Bij elk van de 127 bodemstalen werden er 6 zware metalen
(Cr, Zn, Cd, Pb, Cu en Ni) gemeten. Bij de evaluatie van de zware metaalgehalten in de
baggergronden wordt er gewerkt per monsternamepunt. Op de 46 bemonsterde punten werden
er bij de boring echter meerdere lagen onderscheiden. Deze lagen werden apart bemonsterd en
geanalyseerd. Per punt wordt voor elk element het bodemstaal geselecteerd met de hoogste
verontreinigingsldasse volgens VLAREBO.

De monsternamepunten van de terreinen AKM2 worden samen met de klassificatie volgens
VLAREBO getoond op kaart 7. Bij elk monsternamepunt wordt een cirkeldiagram gegeven met
daarin voor de 6 elementen een kleurcode die de klasse van verontreiniging weergeeft.

In tabel 6 wordt er voor elk gemeten zwaar metaal aangegeven wat de 2 uiterste waarden van de
klasse van VLAlillBO zijn. Bij Cd, Zn, Pb en Ni wordt de ondergrens bepaald door een bodem
met 1% klei en 1% OS, en de bovengrens door een bodem met 50 % ldei en 20% OS. Bij Cr en
Cu wordt de ondergrens van elke ldasse bepaald door een bodem met 1% klei, de bovengrens
door een bodem met 50 % ldei.

Tabe16. Uiterste waarden van de klassen van het normeringsstelsel van VLAREBO voor
6 zware metalen

AW VC 1&2 BSN 1&2 BSN 3 BSN4 BSN 5
Cd 0.5 - 2.9 1 - 5.8 1.2 - 7.2 3.6 - 21.8 9 - 54.4 18 - 108.8
Cr 32 - 61 89 - 171 111- 214 256 - 495 427 - 824 683 - 1319
Zn 50 - 148 385 - 1145 481 - 1432 802 - 2386 802 - 2386 2405 - 7159
Pb 35 - 93 140 - 370 175 - 463 614-1621 1315 - 3473 2192 - 5788
Cu 14 - 29 134 - 273 168-341 336 - 682 420 - 853 673 - 1365
Ni 7 - 22 61 - 198 77 - 247 361-1162 423 - 1360 538 - 1731

De evaluatie van de bodemverontreiniging is voor de 46 punten vrij gelijkaardig, wel zijn er 4
punten met een afwijkende classificatie. Deze punten werden gekenmerkt door een vrij zandige
textuur. Waarschijnlijk bevond zich hier tijdens de opspuitingen de spuitmond. De gemeten Cr-,
Zn- en Cd- gehalten liggen bijna steeds boven BSN2. Op sommige punten wordt het VCl&2
voor Pb overschreden.

5.4. Besluit

De bodem van het stortterrein AKM2 in Meigem werd zeer intensief bemonsterd. I-Iet terrein is
ongeveer 7,6 ha groot en werd op 46 punten tot op 2m diepte bemonsterd. De opbouw van het
bodemprofiel en de dikte van de verschillende lagen varieert sterk over het terrein. Deze variatie
kan echter grotendeels verklaard worden door de manier waarop het terrein opgespoten werd
tijdens de baggerwerken. Het terrein werd ingedeeld in 2 aparte beld<ens. Bij het grootste van de
2 bekl,ens bleek dat alle punten aan de buitenzijde van het terrein gekenmerkt worden door een
profiel bestaande uit een dunne afdeklaag, daaronder een aërobe sliblaag, en daaronder een
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anaërobe sliblaag. De dikte van de afdeklaag varieert sterk, net zoals de dikte van de aërobe en de
anaërobe sliblaag. De punten die zich meer aan de binnenkant bevinden van de zone, hebben
geen duidelijk te onderscheiden afdeklaag en worden gekenmerkt door een aërobe sliblaag tussen
100 en 170 dikte. Het oorspronkelijk materiaal bevond zich op deze punten minder dan 200 cm
diep. Er heeft zich bij het opspuiten van de baggerspecie dus een depressie gevormd in het
centrale deel van zone 3.

De evaluatie van de bodemverontreiniging a.d.h.v. VLAREBO is voor de 46 punten vrij
gelijkaardig, wel zijn er 4 punten met een afwijkende classificatie. De gemeten Cr-, Zn- en Cd
gehalten liggen bijna steeds boven BSN2. Op sommige punten wordt het VC1&2 voor Pb
overschreden.

Uit de volledige dataset werden de bodemstalen van het grootste van de 2 bekkens (zone 3, 5,2
ha) geselecteerd die een hoog kleigehalte hadden. In dit bekken werden er 32 punten
bemonsterd, waarvan er slechts 6 punten een hoog zandgehalte hadden. Om het effect van de
textuur op de statistische verwerking te beperken, werden de bodemstalen van deze punten niet
in de verwerking betrold<en. In de homogene dataset werden 2 groepen onderscheiden, nl. de
aërobe en de anaërobe slibmonsters.

Via een t-toets voor gepaarde waarnemingen werd nagegaan of de verschillen in gemeten
gehalten tussen de aërobe en de anaërobe laag significant zijn. Bij de bodemeigenschappen van
de bodemprofielen met een kleitextuur bleek het verschil in het S- en het totaal N -gehalte tussen
beide lagen zeer significant. Het S-gehalte lag gemiddeld 1,5 g/kg droge grond lager in de aërobe
laag, het N-gehalte lag gemiddeld 0,7 g/kg droge grond lager in de geoxideerde sliblaag. Ook de
waarden van de pH-H20 en de pH-CaCl, verschilden significant tussen beide lagen (p-waarde <
0,01). De pH-H,O ligt gemiddeld 0,14 pH-eenheden lager in de aërobe laag, voor pIT-CaCl, is
dat verschil gemiddeld 0,12.
De gehalten aan zware metalen (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), de EC-, het CaC03- en het OS-gehalte
verschilden niet significant tussen beide lagen. Vooral dit laatste kan er op wijzen dat de oxidatie
van het slib en daarmee gepaard gaande bodemprocessen, nog volop bezig is. Bij geoxideerde
baggerspecie verloopt de afbraak van OS veel vlotter dan in gereduceerde omstandigheden.

De correlaties tussen de gemeten gehalten aan zware metalen en een aantal bodemparameters
werden berekend voor zowel de aërobe als de anaërobe bodemstalen.
In de anaërobe laag werden de meest verIdarende verbanden vastgesteld tussen het OS-gehalte
enerzijds en de Cr-, Cu-, Ni-, Pb- en Zn-gehalten anderzijds. De door deze lineaire verbanden
verIdaarde variatie was laag. Tussen Cd en en het ldeipercentage werd er een sterk positief
verband vastgesteld. Het OS-gehalte was zelf positief gecorreleerd met het S- en kleigehalte van
de anaërobe laag.

In de aërobe laag vertonen de gemeten gehalten aan Cd, Cu, Pb en Ni geen enkel significant
verband met de 4 bodemparameters (klei, totaal zwavelgehalte, OS-gehalte en CaC03-gehalte).
Voor Zn en Cr kon er wel een aantal zwald<e verbanden afgeleid worden, maar de
determinatiecoëfficiënt van deze verbanden was echter laag.

Het ontbreken van een duidelijke correlatie in de aërobe zone kan verschillende oorzaken
hebben. In dit deel van het stortterrein kan de aanvoer van slib oorzaak van een zekere verticale
variatie van de eigenschappen van de sliblaag. In het geval het wel om een homogene sliblaag
gaat, kunnen er een aantal uiteenlopende bodemprocessen (bv. afbraak van organisch materiaal,
verdere oxidatie, ...) aan de gang zijn waardoor de correlaties niet meer zo duidelijk zijn.
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Deel 2: Baggergronden langs de Zeeschelde

Inleiding

De resultaten in dit deel zijn afkomstig van bodemstaalnames op baggergronden langs de
Zeeschc1de tussen de sluis van Gentbrugge en de Ringvaart in Melle/Destelbergen (Fig. 6). Dit
deel van de Zeeschelde behoort tot de Bovenzeeschc1de, dit is het meest stroomopwaartse deel.
Een klein deel van deze waterloop valt onder de bevoegdheid van de AWZ afdeling
Bovenschc1de, het overige deel wordt beheerd door de afdeling Zeeschelde van AWZ.
De geografische resultaten en de gegevens i.v.m. de bodemverontreiniging van baggergronden
met de zware metalen Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn worden in hoofdstuk 1 tot en met 3 besproken.
Naast de bodemstaalnames op de baggergronden, werd de onderwaterbodem van de Zeeschelde
t.h.v. de sluis van Gentbrugge op een lO-tal punten bemonsterd (Hoofdstuk 4). Daarnaast wordt
er ook meer gedetailleerd ingegaan op de analyseresultaten van de baggergronden in de
Gentbrugse meersen (Hoofdstuk SJ.
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Hoofdstuk 1. Geografische resultaten van de inventarisatie

In het gebied werden reeds 56 ha baggergronden in kaart gebracht en bemonsterd. Bij 47 ha
werd er op 1 of meerdere punten bodemverontreiniging met zware metalen aangetroffen. Dit is
gezien het beperkte gebied een vrij grote oppervlakte. Wanneer voor dit deel van de Zeeschelde
langs weerzijden een gebied van 250 m wordt afgebakend, dan blijkt dat in dit gebied 1 op 7 ha
een baggergrond is, en 1 op 8 ha een verontreinigde baggergrond.
De begrenzing, het landgebruik en de monsternamepunten van de baggergronden worden
getoond op kaart 8 tot 10. Bij elk monsternamepunt wordt een cirkeldiagram gegeven met daarin
voor de 6 elementen een kleurcode die de klasse van verontreiniging weergeeft (zie ook
Hoofdstuk 3). De punten waar er geboord is maar waar er geen stalen genomen werden (omdat
er visueel geen verontreiniging of afwijkende bodemeigenschappen vastgesteld werden), of waar
er stalen genomen werden, maar waar er nog geen analyseresultaten beschikbaar zijn, worden met
een blauwe bol aangeduid.

1.1. Bronnen bij het localiseren van de baggergronden

De meeste terreinen werden gelokaliseerd op basis van de bodemkaart van België (IWONL). Ter
hoogte van de Gentbrugse meersen werden een groot aantal percelen met materiaal van
verschillende oorsprong opgehoogd. Uit informatie afkomstig van de 'Natuurstudie Gentbrugse
meersen' (Kongs, in voorbereiding) bleek dat 4 terreinen waarschijnlijk opgehoogd waren met
baggerspecie. Deze 4 terreinen werden bemonsterd en waar nodig werd de begrenzing van de
baggergronden bijgesteld. Alleen de recente baggergronden ter hoogte van de brug over de
ringvaart in Melle werden op basis van gegevens uit de 'inventaris baggerstortterreinen 1970 
1990' (AWZ, 1992a) gelokaliseerd.
De verklarende teksten bij de bodemkaart bevatten ook informatie over de baggergronden in dit
gebied. In de verklarende tekst bij het kaartblad 55E (Melle) staat er dat 'belangrijke
oppervlakten alluviale gronden en de oude Scheldemeanders werden opgehoogd met
baggermateriaal uit de Schelde en plaatselijk met stadsvuil (IWONL, 1963a)'. In de verklarende
teksten van de naburige kaartbladen zijn er ook indicaties over het bestaan van baggergronden:
'De oude Scheldeloop werd grotendeels opgevuld; ook enkele lage percelen langs de stroom
werden met baggermateriaal opgehoogd. De landbouwwaarde van deze gronden is gewoonlijk
laag' (kaartblad 56W, Wetteren (IWONL, 1960)); 'De oude Schelde- en Denderloop evenals
enkele lage percelen in het alluvium werden opgevuld met baggermateriaal' (kaartblad 56E, Zele
(IWONL, 1963b)). Deze laatste 2 kaartbladen vallen buiten het huidige studiegebied.

1.2. Terreinen

De afbakening van de baggergronden op de linkeroever van de Zeeschelde tussen de dijk en de
Ae1meersstraat is waarschijnlijk een vereenvoudiging van de werkelijke situatie (Kaart 9). Op de
bodemkaart wordt er hier 1 groot opgehoogd terrein weergegeven. Centraal in dit stuk liep ooit
de Schelde, maar op de topografische kaart van 1910 is te zien dat de Schelde-arm toen al
opgevuld was. De afbakening van de terreinen moet in de toekomst verder verfijnd worden op
basis van bijkomende boringen.
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Op bepaalde plaatsen was er maar een beperkte laag baggerslib aangebracht (40 cm bij de
baggergronden met terreincode KKH701 en KKH801), maar op andere plaatsen konden er tot
op 2 meter diepte verschillende sliblagen aangetroffen worden.

Hoofdstuk 2. Bodemstalen

Tijdens de veldcampagne van 1999 werden in het gebied 104 punten bemonsterd. Hierbij
werden 180 bodemstalen genomen. Al deze bodemstalen werden gedroogd bij 40 0 C, gemalen
en opgeslagen in het bodemarchief van het IBW. Van deze bodemstalen werden er ondertussen
98 geanalyseerd op de zware metalen Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn, op textuur en organische
stofgehalte (OS). De standaardoperatieprocedures die hierbij gevolgd werden, wcrden
beschreven door Buysse (1998).

Hoofdstuk 3. Beoordeling van de zware metalen in de bodem

De resultaten die hier besproken worden, zijn afkomstig van 78 bodemmonsters. De resultaten
van de onderwaterbodem aan de sluis van Gentbrugge werden hier niet mee verwerkt. Voor de
beschrijving van het normeringstelsel van VLAREBO, dat hier bij de evaluatie van de gemeten
gehalten aan zware metalen in de bodem wordt gebruikt, wordt er verwezen naar Deel 1,
Hoofdstuk 3.

3.1. De bodemstalen

Bij elk bodemstaal werden er 6 ZWare metalen (Cr, Zn, Cd, Pb, Cu en Ni) gemeten. Voor elk
element kan er dus een ldasse bepaald worden. De verdeling van de bodemstalen voor elk zwaar
metaal over de verschillende klassen wordt weergegeven in figuur 4. In geen enkel bodemstaal
werd een afwijkende Ni-concentratie gemeten. Dit was ook het geval bij de bodemmonsters van
de baggergronden langs de Bovenschelde en de Leie. In vergelijking met die gegevens zijn de
gemeten Cr-concentraties hoger dan bij de baggergronden van de Leie, en iets lager dan bij de
baggergronden langs de bovenschelde. De gemeten Pb-gehalten liggen lager dan bij de
baggergronden langs de Leie, maar zijn vergelijkbaar met de dataset van de Bovenschelde. Cu
wordt op minder plaatsen als verontreiniging gemeten dan bij de Lcie, maar komt in hogere
concentraties voor.

Wanneer de klasse van verontreiniging voor ell, zwaar mctaal gelijkgesteld wordt aan een
nummer, dan heeft elk bodemstaal6 nummers (Tabel 7). Per bodemstaal worden de nummers
van de 6 zware metalen samengevoegd tot een code of een combinatie. De verwerking van deze
codes levert een aantal besluiten op.
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Figuur 7. Verdeling van de gemeten gehalten aan Cd, Cr, Zn, Pb, Cu en Ni in de bodemstalen van de

baggergronden langs de Zeeschelde over de klassen van de normering van het bodemsaneringsdecreet
23



kldhde IDl te co es voor et aanl!:even van e verontreffill!:ffil!:S asse
nummer klasse

9 concentratie < achtergrondswaarde

0 concentratie> achtergrondswaarde

1 concentratie> verontreinigingscriterium type 1&2

2 concentratie> bodemsaneringsnorm type 1&2

3 concentratie> bodemsaneringsnorm type 3

4 concentratie> bodemsaneringsnorm type 4

5 concentratie> bodemsaneringsnorm type 5

Tabel7 G b 'k

Voor de 78 bodemstalen zijn er 46 verschillende codes of combinaties. Van de 46 combinaties
komen slechts 5 combinaties voor bij meer dan 4 bodemstalen. Er werden dus op de
verschillende baggergronden voor de 6 zware metalen uiteenlopende concentraties gemeten. Van
de 78 codes zijn er 20 die enkel bestaan uit code 9 « AW) en code 0 « VC1&2). Voor deze
bodemstalen geldt dat er voor geen enkel element een afwijkende waarde werd vastgesteld.
Hierdoor kan er dus een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de verontreinigde en niet
verontreinigde bodemstalen.

In 3 van de 78 verontreinigde bodemstalen overschrijdt slechts 1 van de 6 elementen het VC1&2.
In 14 bodemstalen wordt de norm voor 2 elementen overschreden. In 61 bodemstalen werd voor
minstens 3 elementen het VC1&2 overschreden, nl. bij 26 stalen voor 3 elementen, bij 29 stalen
voor 4 elementen (bij 28 stalen was dit steeds voor Cr, Zn, Cd en Pb) en bij 6 stalen voor de 5
elementen.

Bij de meeste bodemmonsters werd er verontreiniging met verschillende zware metalen
vastgesteld. In de baggergronden langs de Zeeschelde werden hoge concentraties aan Cr, Zn, Cd,
Cu en Pb gemeten.

Hoofdstuk 4. De Zeeschelde ter hoogte van de sluis van Gentbrugge

4.1. Inleiding

Door de aanleg van de Ringvaart als verbinding tussen de Zeeschelde in Melle/Destelbergen en
de Bovenschelde in Merelbeke/Zwijnaarde verloor het stuk van de Zeeschelde stroomopwaarts
van de aansluiting met Ringvaart tot aan de sluis van Gentbrugge zijn scheepvaartfunctie. Begin
jaren '80 werd er een nieuwe sluis gebouwd in Gentbrugge. Deze sluis ligt een kleine 300 m
stroomopwaarts van de scheiding tussen de afdelingen Boven- en Zeeschelde van AWZ. De
sluis wordt echter niet meer geopend, met het gevolg dat het stuk van de Zeeschelde, dat nog
onder invloed staat van de getijdenwerking, volledig dichtslibde. Bij eb komt het slib volledig aan
de oppervlakte te liggen. Uiteindelijk heeft dit stuk van de Schelde als enige resterende functie
waterafvoer.
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4.2. Staalnames

Op 18 mei '99 werden cr tussen 10 en 11 uur 's voormiddags op 10 plaatsen tussen de sluis en de
brug van Gentbrugge slibstalen genomen (Fig. 8). Op dat moment bereikte het water zijn
hoogste peil en was het mogelijk met een ponton te varen. De staalname gebeurde met een
steekboor. Afhankelijk van de hoeveelheid slib die met de steekboor genomen werd, werden er 2
à 3 stalen genomen. De bovenste laag (0 tot - 50 cm) kreeg als code het puntnummer gevolgd
door RED1. De volgende laag (- 50 tot -100 cm) kreeg als code RED2. Op 3 plaatsen werd ook
de laag daaronder bemonsterd (RED3, -100 tot -150 cm). Elk monster kreeg een code
bestaande uit de datum (180599), de plaats (ZSGB), het puntnummer (van 01 tot 10) en een code
die de laag aangeeft. De code van het monster van de bovenste laag op het punt 09 is dus
180S99ZSGB09RED1.
Deze opsplitsing in lagen gebeurde arbitrair. Het volledige slibprofiel was sterk gereduceerd, en
door het hoge klei- en organische stofgehalte intens zwart gekleurd. De bemonsterde punten
werden opgemeten met dGPS. Er kan aangenomen worden dat de bemonstering representatief
was voor de onderwaterbodem. Het vrij plastische karakter van het bemonsterde slib sluit uit dat
er bepaalde bodemfracties preferentieel bemonsterd zouden worden (bv. door het wegspoelen
van de zandfractie).

St. -Amandsberg

4.3. Bodemeigenschappen

ZSGB04
+

ZSGBOS ...... ZSGB07

+
ZSGB06

ZSGB09
+

Gentbrugge

ZSGB10
+

Bij de 23 stalen afkomstig van de onderwaterbodem van de Zeeschelde werden 6 zware metalen
bepaald, naast een aantal belangrijke bodemparameters zoals textuur, organische stofgehalte (OS),
CaCOJ-gehalte, pH, elektrische geleidbaarheid (Eq, totaal zwavelgehalte, kjeldahl-stikstof, en
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gloeiverlies (GV). De textuur werd bepaald met laserdiffractie (LD) zoals beschreven door
Vandecasteele & De Vos (1998). Gebaseerd op de resultaten van Konert en Vandenberghe
(1997) werd de fractie ldeiner dan 8 filll als kieifractie beschouwd. De andere analyses gebeurden
volgens de methodes die beschreven werden door Buysse (1998).

4.3.1. Algemene kenmerken

In tabel 8 worden de minimum- en maximumwaarden gegeven voor de verschillende gemeten
parameters. Opvallend is de zeer ldeiïge textuur bij de stalen genomen aan de sluis van
Gentbrugge. De kieifractie is er op alle punten groter dan 50%. Ook het OS-gehalte is zeer
hoog.
Beide bodemeigenschappen wijzen op een onderwaterbodem bestaande uit zeer fijn materiaal.
I-Iet N- en het CaCO,-gehalte zijn ook zeer hoog in vergelijking met normale landbodems. De
pH-H20 is hoog, en het kleine verschil met de pH-CaCl, en het hoge CaCO,-gehalte wijzen op
een onderwaterbodem die zeer goed gebufferd is tegen verzuring. Het Cu-, Cd-, Cr- en Zn
concentratie zijn hoog. De verontreiniging met zware metalen wordt echter verder besproken
onder 4.4.

4.3.2. Heterogeniteit van het bemonsterde deel van de Zeeschelde

Vijf monsternamepunten liggen op relatief gelijke afstand van elkaar. Het gaat om de punten
ZSGB02, ZSGB04, ZSGB08, ZSGB09 en ZSGBlO. De onderlinge afstand tussen 2 .
opeenvolgende punten schommelt tussen 70 en 80 meter. Aan de hand van deze 5 punten zal
voor de lagen RED 1 en RED2 nagegaan worden of er een gradiënt is in de lengterichting.
Bij deze 5 punten werd voor de bovenste laag (RED 1, 0 tot -50 cm) de covariantie van de
verschillende parameters berekend. De covariantie is de procentuele verhouding tussen de
standaarddeviatie en het gemiddelde en geeft een idee van de relatieve spreiding van de gemeten
waarden. Hoe hoger de covariantie, hoe hoger de spreiding van de dataset.

Bij de bovenste sliblaag liggen de covariantie van het gemeten Pb-gehalte, het OS- en het
kieigehalte lager dan 5%. Het Zn-, Ni-, leem- en CaCO,-gehalte en het % kjeldahl-N heben een
covariantie tussen 5 en 10%. De covariantie van het Cd- en Cr-gehalte bedraagt resp. 11 en 17%.
De covariantie op het Cu-gehalte en op de elektrische geleidbaarheid van het slib (RC) is hoger
dan 20%. Alleen het zandgehalte vertoont een relatief grote schommeling. De gemeten gehalten
zijn echter zeer laag (tussen 0,6 en 2,6 %), zodat de covariantie hier eigenlijk een vertekend beeld
geeft. Bij 5 van de 6 zware metalen varieert het gemeten gehalte in de laag REDlover een
afstand van ongeveer 300 m minder dan 20%. De andere bodemeigenschappen die bepaald
werden, met uitzondering van de EC, varieerden minder dan 10% over deze afstand.

Bij de sliblaag tussen 50 en 100 cm diepte (RED2) ligt de covariantie voor het leem- en
kieigehalte lager dan 5%, en voor het N-, O.S.- en het Zn-gehalte tussen 5 en 10 %. Voor
CaCO" Pb en Ni ligt de covariantie tussen 10 en 15%, en voor de elektrische geleidbaarheid en
het Cd-gehalte tussen 15 en 20%. De covariantie voor het gloeiverlies bedraagt 22% en voor het
Cu-gehalte 29%. Door een zeer hoge meetwaarde voor Cr op het punt ZSGB09 is de covariantie
voor Cr in de laag RED2 hoger dan 50%.
Voor 4 van de 6 zware metalen en voor alle bodemeigenschappen behalve het gloeiverlies is de
covariantie in de laag RED2lager dan 20%.

Hieruit blijkt dat in dit stuk van de Zeeschelde door de aanslibbing een relatief homogene situatie
is ontstaan. We kunnen aannemen dat bij de laatst uitgevoerde baggerwerken in de Zeeschelde
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(zie 5.3.2.) men overal terug een zekere diepgang hersteld heeft. De vermoedelijk te baggeren
hoeveelheid tussen de sluis van Gentbrugge en Gentbruggebrug bedroeg 80.000 tot 90.000 m'.
De oppervlakte van dit stuk van de Zeeschelde is ongeveer 50.000 mZ

• De hoeveelheid
verwijderde baggerspecie bedroeg gemiddeld dus meer dan 1 m. De huidige sliblaag die
bemonsterd werd, is dus waarschijnlijk volledig na die laatste baggerwerken ontstaan. Er moet
opgemerkt worden dat de totale bemonsterde oppervlakte eerder klein is.

Tabel 8. minimum en maximum waarden van de analyseresultaten
van de slibmonsters uit de Zeeschelde en de bodemmonsters uit de
Gentbrugse Meersen. De concentraties aan zware metalen worden
uitgedrukt in mg/kg droge bodem.

Sluis Gentbrugge Gentbrugse meersen
..

ffi1111ffiUm maxtmum rrurumum maXimum

klei 54 63 16 46
leem 35 43 25 52

zand 0 11 8 59

'ioN 0.53 0.77 0.13 0.68

%O.S. 8.1 15.8 2.2 11.8

%gloeiverlies 18.2 30.8 5.9 30.0

%CaCO, 8.0 12.1 3.3 9.5

S 5666 12912 1314 6478

pH-H20 7.4 8.0 7.1 7.8

pH-CaClz 7.4 7.8 7.1 7.6

EC 755 1463 166 1559

Cu 242 579 57 238

Cd 7 11 4 16

Zn 1113 1451 662 2224

Pb 149 209 127 660

Ni 33 53 16 41

Cr 423 1637 125 589

4.3.3. Correlaties tussen de bodemeigenschappen

De resultaten van de 23 stalen die in de Zeeschclde ter hoogte van de sluis van Gentbrugge
genomen werden, werden uitgezet in een corrclatiematrix. Bij het opstellen van een
correlatiematrix wordt er uitgegaan van een lineair verband tussen 2 parameters. Deze lineariteit
kan gecontroleerd wordt in figuur 9 en figuur 10. In deze figuren worden alle gemeten
bodemeigenschappen tegen elkaar uitgezet in scatterplots. Voor meer uitleg over de interpretatie
van scatterplots wordt verwezen naar Deel 1, H5.3.3.a.
Bij de correlatiematrix kunnen een aantal statistische grootheden berekend worden. De
correlatiecoëfficiënt R vertelt enerzijds of het verband tussen 2 parameters positief of negatief is,
en drukt anderzijds de sterkte van dit verband uit. Er wordt aangenomen dat er een sterk
verband is als de correlatiecoëfficiënt groter is dan 0,8 of kleiner is dan -0,8 (Ottoy et al., 1994).
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Het kwadraat van de correaltiecoëfficiënt, de deterrninatiecoëfficiënt R2, geeft aan hoeveel
procent van de variatie van de ene parameter verldaard wordt door de andere parameter.
Een derde statistische toets drukt de significantie van de correlatiecoëfficiënt uit, nl. het feit of de
richtingscoëfficiënt van het lineair verband tussen de 2 bodemeigenschappen significant
verschillend is van O.

Een aantal belangrijke conclusies uit die correlatiematrix zijn dat de zware metalen Cu, Cd en Zn
sterk positief gecorreleerd waren met het gemeten CaCO,-gehalte (de correlatiecoëfficiënten
bedroegen resp. 0,92; 0,88 en 087). Deze 3 zware metalen komen in verhoogde tot sterk
verhoogde concentraties voor in de slibstalen. De correlatiecoëfficiënten tussen de zware metalen
en het OS-gehalte of het ldeigehalte waren veel lager. Er was ook geen duidelijk verband tussen
het OS-gehalte (gemeten via W&B) en het gloeiverlies. Tussen de zware metalen onderling was
alleen het positief verband tussen het Zn- en Cd-gehalte opvallend (R = 0,92).
Cr, dat eveneens in sterk verhoogde concentraties voorkomt, vertoonde met geen enkele
bodemparameter een hoge correlatiecoëfficiënt. Bij de analyses van Cr bleek dat er in de stalen
ZSGB09RED2 en ZSGB09RED3 een sterk afwijkend Cr-gehalte gemeten was. Dit is ook
duidelijk te zien in figuur 9 en 10. Wanneer deze metingen uit de dataset verwijderd werden, en
de correlatie-analyse opnieuw uitgevoerd werd, was er een sterker positief verband tussen het Cd
en Cr-gehalte (R =0,90), tussen het Cu- en Cr-gehalte (R =0,%), tussen het Zn- en het Cr
gehalte (R = 0,87) en tussen het CaCO,- en het Cr-gehalte (R = 0,91). De hierboven vermelde
correlaties tussen de andere parameters veranderden niet merkbaar.
In deze datamatrix vertoonde het zwavelgehalte een positieve correlatie met het CaCO,-gehalte
(R = 0,90) en met het Cu-, Zn- Cr- en Cd-gehalte (R resp. 0,93; 0,83; 0,85 en 0,78).
Uit deze statistische verwerking komt er dus een duidelijk verband naar voor tussen de
verontreinigende zware metalen Cr, Cu, Cd en Zn enerzijds en het zwavel- en CaCO,-gehalte
anderzijds. Het ldeigehalte en het OS-gehalte daarentegen vertonen geen duidelijke verbanden
met deze zware metalen.
In tabel 9 wordt voor elk zwaar metaal de determinatiecoëfficiënt en de significantie aangegeven
bij correlatie met het CaCO,-, het zwavel-, het OS- en het ldeigehalte.

4.3.4. Verticale gradiënt

Op de 10 bemonsterde punten werden er op minstens 2 diepten stalen genomen. Bij wat nu
volgt zal er onderzocht worden of er voor bepaalde eigenschappen verschillen kunnen
waargenomen worden tussen de bovenste 50 cm (REDI) en de laag tussen 50 en 100 cm
(RED2).
Bij deze verwerking kan er uitgegaan worden van 2 veronderstellingen. Enerzijds kan je de
gemiddelden voor de beide lagen (RED1 en RED2) berekenen en toetsen of beide verdelingen
significant van elkaar verschillen. Anderzijds kan je voor de 10 punten nagaan of het verschil
tussen de 2 lagen significant van 0 verschilt. Beide testen werden hieronder uitgevoerd.
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Figuur 9: matritxplot met de gemeten gehalten aan CaCO" Cu, Cd, Zn en Cr in de stalen van de onderwaterbodem aan de sluis
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Tabel 9. Resultaten van de correlatie-analyse tussen de zware metalen en CaC03- , S-,
OS- en kleigehalte. / wijst op een niet-significante relatie, * wijst op een
significantieniveau p < 0,05 en ** wijst op een significantieniveau p < 0,01.

parameter stat. toets Cd Cu Zn Cr Pb Ni

CaC03 R2 0.77 0.84 0.76 0.83 0.42 0.35

significant ** ** ** ** ** **
S R2 0.60 0.87 0.69 0.72 0.38 0.12

significant ** ** ** ** ** /
org. Stof R2 0.13 0.28 0.13 0.22 0.36 0.25

significant / / / / ** *
klei R2 0.003 0.27 0.001 0.13 0.003 0.005

significant / / / / / /

a. t-toets voor 2 onafhankelijke steekproeven

Bij deze toets worden alle stalen van de bovenste laag als 1 steekproef beschouwd, en de stalen
van de 2' laag als een andere steekproef. Beide groepen worden vergeleken. Bij de
bodemeigenschappen bleek dat geen enkele parameter sterk significant verschillend was tussen
beide lagen (sterk significant = p-waarde < 0,01). Wel werd er voor het S-, het N-, het CaCO,
en het kleigehalte een significant verschil vastgesteld (p-waarde < 0,05).
TIet S-, N- en CaCO,-gehalte waren lager in de bovenste laag (voor S resp. 7966 tegenover 9908
mg/kg droge grond, voor N resp. 0,62 tegenover 0,69 %, voor CaC03 resp. 9,6 tegenover 10,7
%). Het kleigehalte lag hoger in de bovenste laag (60,0 tegenover 57,6%).
Bij de metalen was het gemiddeld Cu-gehalte sterk significant verschillend tussen beide lagen (p
waarde < 0,01). Het Cu-gehalte was lager in de bovenste laag (resp. 316 tegenover 445 mg
Cu/kg droge bodem). Het Cr-gehalte verschilde iets minder significant (p-waarde < 0,05) tussen
beide lagen, de hoogste waarden werden in de onderste laag vastgesteld (resp. 543 en 720 mg
Cr/kg droge bodem). De Zn-, Pb-, Cd- en Ni-gehalten waren niet significant verschillend tussen
beide lagen.

b. t-toets voor gepaarde waarnemingen

Bij deze toets wordt nagegaan of de verschillen per punt, die als 1 steekproef beschouwd worden,
significant verschillen van 0.
Bij de bodemeigenschappen bleek het verschil in het S- en het CaCO,-gehalte per punt zeer
significant (p-waarde < 0,01). I-Iet S-gehalte lag gemiddeld 1941 mg/kg droge grond lager in de
bovenste laag, het CaCO,-gehalte lag gemiddeld 1,1 % lager in de bovenste sliblaag (REDl). Het
verschil in N-gehalte was iets minder significant (p-waarde < 0,05), en lag gemiddeld 0,06 % lager
in de bovenste laag. Opvallend was wel dat het kleigehalte, net als de andere parameters, niet
significant verschillend was tussen beide lagen.
Net als bij de t-toets voor 2 onafhankelijke steekproeven was ook het Cu-gehalte zeer significant
verschillend (p-waarde < 0,01) en het Cr-gehalte significant verschillend (p-waarde < 0,05) bij de
t-toets op gepaarde waarnemingen. Het Cu-gehalte lag gemiddeld 130 mg/kg droge bodem lager
in de bovenste laag, het Cr-gehalte 177 mg/kg droge bodem.
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Dat beide verwerkingen een gelijkaardig beeld geven, hoeft niet te verbazen. Er werd reeds
aangetoond dat de gegevensmatrix van de slibstalen voor het merendeel van de parameters zeer
homogeen was (7.ie 4.3.1.). Het maakt dus weinig verschil uit of je de gegevens gaat groeperen
per laag en dan gaat vergelijken (Ie verwerking via t-toets voor 2 onafhankelijke steekproeven) of
dat de gegevens eerst per punt vergeleken worden (t-toets voor gepaarde waarnemingen).

4.4. Beoordeling van de verontreiniging met zware metalen

De gevonden gehalten aan zware metalen worden op 2 manieren getoetst. Eerst worden de
gehalten geëvalueerd aan de hand van het fysisch-chemische luik van het triadesysteem voor de
karakterisatie van de onderwaterbodems (KBW).
De gevonden gehalten worden ook getoetst aan de voorwaarden voor verontreinigende stoffen
voor gebruik als bodem van het afvalstoffendecreet en de uitvoeringsbesluiten (VLAREA).

4.4.1. Beoordeling a.d.h.v. de triade voor de karakterisatie van de bodems van de Vlaamse
waterlopen

Begin jaren '90 werd door AMINAL Afdeling Water gestart met een methodologische studie
naar de inventarisatie en de karakterisatie van de bodems van de Vlaamse waterlopen (KBW). Er
werd eveneens een beoordelingssysteem opgesteld, nl. een triade bestaande uit een fysico
chemisch luik, een ecotoxicologisch luik en een biologisch luik (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 1998b). Uiteindelijk leiden de 3 deelaspecten naar een globale beoordeling van de
kwaliteit van de onderwaterbodem.

Voor de evaluatie van de bemonsterde onderwaterbodems werd er in analogie met de
standaarbodem voor landbodems (VLAREBO) een standaard-onderwaterbodem gedefinieerd op
basis van een aantal referentie-onderwaterbodems. Er werd omgerekend naar een OS-gehalte
van 5 % en een kleigehalte van 11% (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998b). De
kleifractie wordt gedefinieerd als de 0-2 fLm-fractie gemeten met LD. De coëfficiënten die bij
deze omrekening gebruikt werden, waren afgeleid uit de kenmerken van de referentie
onderwaterbodems en wijken lichtjes af van de coëfficiënten van het normeringsstelsel van
VLAREBO.

De fysisch-chemische beoordeling van het triadeconcept werd hier gehanteerd, zoals beschreven
in het handboek van de KBW (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998b). De
referentiewaarden voor de 6 zware metalen werden overgenomen uit de beschrijving van de
triadebenadering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998a). Als kleifractie werd hier ook
de 0-2 fLm-fractie gemeten met LD genomen, zoals het ook gebeurt bij de KBW.

De resultaten van deze beoordeling worden in tabcliO gegeven. Voor alle stalen worden er sterk
afwijkende Cr-, Cd- en Cu-gehalten gemeten, en hetzelfde geldt voor Zn bij bijna alle stalen. Bij
alle stalen worden er afwijkende Pb-gehalten en licht afwijkende Ni-gehalten gemeten. Wanneer
de gegevens nu per bemonsterd punt bekeken worden, levert dit een zeer homogeen besluit op:
op de 10 punten worden er sterk afwijkende Cd-, Cr-, Zn- en Cu- gehalten gemeten, naast
afwijkende Pb-gehalten en licht afwijkende Ni-gehalten.
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4.4.2. Beoordeling a.d.h.v. VLAREA

Voor de 23 stalen uit de Zeeschelde worden de voorwaarden voor het gebruik als bodem alleen
voldaan voor Ni en Pb. Voor Cr worden de maximumwaarden gemiddeld 5,3 keer overschreden,
voor Cd 2,3 keer, voor Cu 2,1 en voor Zn 1,8 keer. De Cr-verontreiniging wordt zwaarder
ingeschat dan de verontreiniging met andere zware metalen.

Tabel 10. Gehalten aan zware metalen (mg/kg droge grond) en de bijhorende klasse
volgens de fysisch-chemische beoordeling van de bodems van de Vlaamse waterlopen

monster Cd Pb Cu

ZSGB01REDl 8.3 193.1 344.7

ZSGB01RED2 9.6 201.6 578.5

ZSGB02REDl 9.0 197.6 331.1

ZSGB02RED2 9.0 209.1 525.3

ZSGB02RED3 10.1 187.9 574.6

ZSGB03REDl 9.2 193.7 345.4

ZSGB03RED2 9.1 205.3 513.8

ZSGB04REDl 8.5 180.9 307.5

ZSGB04RED2 7.6 155.2 351.9

ZSGB05REDl 8.1 177.0 279.8

ZSGB05RED2 9.6 199.0 527.8

ZSGB06REDl 7.0 148.7 241.8

ZSGB06RED2 9.7 201.9 440.7

ZSGB07REDl 9.0 194.8 327.7

ZSGB07RED2 9.4 184.6 497.2

ZSGB08REDl 8.8 187.8 302.4

ZSGB08RED2 8.6 177.5 300.8

ZSGB09REDl 9.3 191.7 433.7

ZSGB09RED2 10.9 203.7 462.1

ZSGB09RED3 10.1 206.8 529.2

ZSGB10REDl 6.9 181.3 247.2

ZSGB10RED2 7.3 182.6 259.9

ZSGB10RED3 8.9 200.8 347.6

• niet afwijkend t.o.v. de referentie

• licht afwijkend t.o.v. de referentie

D afwijkend t.o.v. de referentie

sterk afwijkend t.o.v. de referentie
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De normen voor het gebruik als bodem van VLAREA geven hetzelfde beeld als het fysisch
chemische luik van de triade. Cr, Cd, Cu en Zn worden als sterk verontreinigend geëvalueerd.
Het slib dat zich opgestapeld heeft aan de sluis van Gentbrugge kan bij verwijdering niet zomaar
aan land geborgen worden. Er zal bij landberging aan speciale voorwaarden voldaan moeten
worden.

4.5. Besluit

Bij de slibstalen genomen in de Zeeschelde t.h.v. de sluis werd er een zware Cr-verontreiniging
aangetroffen. Ook Cd en Zn komen in sterk verhoogde concentraties voor. Opvallend is dat
hier ook Cu in zeer hoge concentraties voorkomt. Het slib dat hier ligt, is dus Zwaar
verontreinigd. De VLAREA-normen voor het gebruik van dit slib als bodem bij landberging
werden voor Cr, Cd, Zn en Cu overschreden.

Uit de resultaten kan er besloten worden dat de slibmassa die zich aan de sluis van Gentbrugge
opgestapeld heeft, zeer homogeen van samenstelling is. De grootste variatie werd er vastgesteld
voor het CaCO,-, het Cu- en Cr-gehalte. Alle stalen vertoonden een zeer hoog klei- en
organische stofgehalte, en ook de stikstof-, CaCO,- en zwavelgehalten en de pH-waarden lagen
zeer hoog.

De gemeten gehalten aan de zware metalen Cd, Cu, Zn en Cr waren sterk positief gecorreleerd
met het CaCO,-gehalte en het zwavelgehalte. Deze 2 eigenschappen waren ook onderling sterk
gecorreleerd. Zowel het organische stofgehalte als het ldeigehalte bleken weinig gecorreleerd met
de gehalten aan zware metalen in het slib. De gehalten aan Cu, Cr, Zn en Cd waren onderling
ook sterk positief gecorreleerd.

Bij een vergelijking van de bovenste laag (0-50 cm) en de daaronder liggende sliblaag (50-100 cm)
kon er een lagere waarde van het N- en CaCO,-gehalte, en van het Cu en Cr-gehalte in de
bovenste laag vastgesteld worden. Er kan echter niet gesteld worden dat er een duidelijke
verbetering van de slibkwaliteit optreedt.

In de veronderstelling dat bij de baggerwerken in 1987 het oorspronkelijke profiel t.h.v. de sluis
van Gentbrugge hersteld werd, dan blijkt ondertussen dat dit profiel volledig terug dichtgeslibd is
met sterk verontreinigd slib. Indien er geopteerd wordt om dit slib aan de sluis te verwijderen,
dan kan er aangenomen worden dat er op termijn opnieuw een dergelijke situatie zal ontstaan.
Bovendien zal het slib op speciale stortplaatsen geborgen moeten worden. Het lijkt daarom
aangewezen te zoeken naar een duurzame oplossing waarbij het slib in gereduceerde toestand ter
plaatse kan blijven.
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Hoofdstuk 5. De baggergronden in de Gentbrugse Meersen

5.1. Beschrijving van de bemonsterde terreinen

5.1.1. Gentbmgse meersen (GBM1, 2 & 3)

De Gentbrugse meersen situeren zich op de rechteroever van de Zeeschelde, ten noorden van de
E17. Een groot stuk van dit gebied werd na WO II met allerhande afvalprodukten, waaronder
ook baggerspecie, opgehoogd (ClTEC, 1995).

Volgens de bodemkaart zijn er een groot aantal terreinen in de Gentbrugse meersen kunstmatig
opgehoogd. Door de complexe situatie in de Gentbrugse meersen, waarbij ook afval van andere
oorsprong gestort werd, kon niet zomaar gesteld worden dat het hier om baggergronden ging.
Uit informatie afkomstig van de 'Natuurstudie Gentbrugse meersen, deel beschrijving' (I<ongs, in
voorbereiding) bleek dat 4 terreinen waarschijnlijk opgehoogd waren met baggerspecie. Deze 4
terreinen werden bemonsterd en waar nodig werd de begrenzing van de baggergronden
bijgesteld. De 4 terreinen hebben samen een oppervlakte van ongeveer 8 ha.

De terreinen staan al gekarteerd als 'opgehoogde terreinen' op de bodemkaart, waarvoor de
kartering in dit gebied gebeurde tussen 1961 en 1962 (IWONL, 1963a). Hieruit kan afgeleid
worden dat de slibberging vóór dit tijdstip plaatsvond. De bodemkaart werd gemaakt op basis
van terreinwaarnemingen; er werden gemiddeld 2 boringen per ha uitgevoerd. In vergelijking
met de gedetailleerde schaal van de verzamelde gegevens in de GBM is de vrij 'ruwe' benadering
van de bodemkartering waarschijnlijk de reden waarom de baggergrond GBMl als 1 perceel
beschouwd werd. Bij de controle op het terrein bleek echter dat er zich tussen beide stukken een
smalle strook bevond die niet met baggerspecie opgehoogd werd.

Uit figuur 11 blijkt ook dat er afwijkingen of verschuivingen zijn tussen de bodemkaart en de
gevonden baggergronden. De bodemkaart werd op het terrein gemaakt op basis van de Popp
kaart (schaal 1/5.000), deze kaarten werden overgetekend op kaarten met schaal 1/20.000 en met
een verouderd militair coördinatensysteem. Deze kaarten werden later gedigitaliseerd en via
transformatie werd het coördinatenstelsel omgezet naar Lambert 72. Al deze stappen kunnen
aanleiding geven tot kleine verschuivingen.

I-Iet is echter verwarrend om in de Gentbrugse meersen over 'opgehoogde terreinen' te spreken.
De baggergronden bevinden zich meestal lager dan de andere percelen. Na het afgraven van
terreinen werden ze gedeeltelijk terug opgehoogd met baggerspecie. Op het terrein konden er
nog duidelijke hoogteverschillen waargenomen worden. Deze hoogteverschillen werden
opgemeten met dGPS en als afbakening van de baggergronden gebruikt.

5.1.2. Koningsdonk Gentbmgge (KDG2 & 3)

Ten zuiden van de E17 bevinden zich een aantal huisvuilstorten die in de 2° helft van de jaren '80
met een sliblaag afgedekt werden. In het 'Ontwikkelingsplan Gentbrugse meersen' (CITEC,
1995) wordt er gesteld dat de ophoging van de huisvuilstorten met baggerspecie in 3 fasen zou
gebeuren. De oppervlakte van fase 1 is 6,3 ha, voor fase 3 is dat 12,3 ha en voor fase 2 bedraagt
de oppervlakte 3 ha. Er wordt in deze studie vermeld dat alleen fase 2 uitgevoerd werd (figuur
12).
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Uit de inventarisatie van de potentieel verontreinigde sites in Oost-Vlaanderen, uitgevoerd door
het provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek in opdracht van OVAM, (OVAM/provincie)
blijkt dat el' in 1985 een vergunning verleend werd voor de percelen behorende tot fase 1 en 2 en
een gedeelte van fase 3. Bijna alle percelen van fase 1 en 2 waren effectief vergunde
huisvuilstorten (periode '71-'80). Er werd ook een plan teruggevonden waarop voor de 3 fasen
aangeduid stond hoe het opspuiten van de baggerspecie zou gebeuren.

Uit de boringen die uitgevoerd werden op 18 mei en 2 juni '99 bleek dat alleen fase 1 in
uitgebreide vorm ook effectief uitgevoerd werd. De fases wals weergegeven door CITEC (1995)
werden blijkbaar daarna nog hertekend, en enkel voor fase 1 in vernieuwde vorm en fase 2 werd
een vergunning voor het storten van baggerspecie aangevraagd. De oppervlakte van fase 1 zoals
vastgesteld op het terrein bedraagt 7,4 ha. Deze oppervlakte komt ook overeen met de
oppervlakte die vermeld werd bij het verlenen van de vergunning voor het storten van
baggerspecie (OVAM/provincie).

Op de ldeurenorthofoto van 1991 (Digitale ldeurenorthofoto's van Vlaanderen en Brussel,
vliegschaal1/30.000, OC GIS-Vlaanderen 1998) afkomstig van opnames die tussen 1988 en 1990
gebeurden, is duidelijk te zien dat er op er zich op dat moment een gracht dwars over het terrein
bevond. Er kan dus aangenomen worden dat deze afwarteringsgracht er al was bij de opspuiting.
Daarom werd dit terrein bij de verdere verwerking van de gegevens in 2 delen opgesplitst (Kaart
9). Na de opspuiting zijn er nog een aantal grachten bijgekomen.
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5.2. Staalnames

5.2.1. Gentbrugse meersen

In de Gentbrugse meersen werden op 11 mei '99 28 boringen uitgevoerd. Als bleek dat het
profiel niet gewijzigd was, of dat het oorspronkelijk profiel onder de sliblaag aangetroffen werd,
werd er niet dieper geboord. Net zoals de stalen uit de Zeeschelde bestond de monstercode ook
uit de datum, de plaats, het puntnummer en de bemonsterde laag. Aërobe sliblagen werden met
de code OXY* aangeduid, gereduceerde lagen met RED*' Als er onder het slib oorspronkelijke
lagen aangetroffen werden, kregen deze de code MOE*' Vermoedelijke afdeklagen kregen de
code AFD*, afWijkende lagen in het profiel werden met AFW* aangeduid. Op slechts 1 van de
17 punten kon er een duidelijke afdeklaag onderscheiden worden (GBM203). Deze laag was
slechts 10 cm dik. Op geen enkel punt werd er onder de aërobe sliblaag een duidelijk
gereduceerde sliblaag aangetroffen. Dit doet vermoeden dat het hier wel degelijk om oudere
slibstorten gaat: de oxidatie van het slib is al een lange tijd bezig. Op 1 punt (GBM103) werd er
een dun afwijkend laagje gevonden. het bevatte veel organische resten afkomstig van de
begroeüng op het oorspronkelijke bodemoppervlak bij de aanvang van de opspuitingen.

5.2.2. Koningsdonk

Op de baggergronden t. h. v. Koningsdonk werden er 5 punten bemonsterd. Op 1 punt
(KDG 301) kon er maar tot op 1 m geboord worden door de aanwezigheid van stenen. Op het
punt KDG202 zat er een laag stenen op 130 cm diepte. Bij de andere 3 punten kon er tot op 2 m
geboord worden. Bij deze laatste 4 punten werd er onder de aërobe sliblaag ook een
gereduceerde sliblaag aangetroffen.
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Eén van de opgelegde exploitatievoorwaarden bij het toekennen van de vergunning was het
aanbrengen van een eindafdek van 40 cm (OVAM/provincie). Uit de boringen blijkt dat de
afdeldaag op 2 van de 5 punten niet aangetroffen werd of niet meer te onderscheiden was van het
opgespoten materiaal. Op 1 punt was de afdeldaag van Zeer twijfelachtige kwaliteit, o.a. door de
aanwezigheid van glasscherven.

5.3. Archief

5.3.1. Genthmgse meersen

Bij opzoekingswerk in het archief van de Afdeling Bovenschelde werden er 5 dossiers over
baggerwerken in de omgeving van Gentbrugge teruggevonden die vóór of in 1962 plaatsvonden.
Opvallend is dat die werken allemaal door dezelfde aannemer uitgevoerd werden. Het overgrote
deel van de dossiers in het bovenvermelde archief dateren van na 1938. Er is m.a.w. weinig
informatie voorhanden i.v.m. de situatie vóór 1938.

De 5 dossiers zijn:
-:- 1957: Baggeren aan de sluis van Gentbrugge: de gebaggerde hoeveelheid bedroeg 2.675 m'.
-:- 1959: Neerschelde tussen de Van Eyckbrug en de Willemsbrug: de gebaggerde hoeveelheid

bedroeg 41.565 m'.
-:- 1960;Muinkschelde voor de Braemgatenstuw: de gebaggerde hoeveelheid bedroeg 1.888 m'.
-:- 1961; Neerschelde tussen de st.-Joris- en de Slachthuis- en Van Eyckbrug
-:- 1962; Baggerwerken in en rond de sluis te Gentbrugge
De laatste 2 dossiers werden nog niet geraadpleegd.

De kans is groot dat de baggerspecie die bij bepaalde van deze werken verwijderd werd, in de
Gentbrugse meersen gestort werd. Hierdoor kon de afstand tussen de plaats van de
baggerwerken en het stortterrein beperkt worden.
Anderzijds kan het slib ook afkomstig zijn van baggerwerken in het stuk Zeeschelde
stroomafwaarts van Gentbrugge-brug. Dit stuk valt onder de bevoegdheid van de afdeling
Zeeschelde. Voor dit stuk van de Schelde werd het archief van de bevoegde afdeling nog niet
geraadpleegd.

De hoeveelheid gestorte baggerspecie op de 4 baggergronden in de Gentbrugse meersen kan zeer
benaderend geschat worden op 55000 m'. Er kan verondersteld worden dat het volume van de
hoeveelheid aangebrachte baggerspecie groter was (de baggerspecie heeft gedurende meer dan 30
jaar kunnen ontwateren en inklinken). Aangezien de relatief ldeine hoeveelheden specie die per
baggerwerk verwijderd werden (vóór de jaren '70) zal de baggerspecie in de Gentbrugse meersen
waarschijnlijk afl<ümstig zijn van verschillende baggerwerken. Opvallend is dat er na 1962 maar 1
dossier teruggevonden werd i.v.m. baggerwerken aan de sluis van Gentbrugge, nl. het dossier
over de werken die in 1987 uitgevoerd werden (zie 5.3.2.).

In 1974 werden er ook baggerwerken uitgevoerd in de Muinkschelde tussen de Stropafleiding en
de Walpoortbrug. De hoeveelheid specie die daar verwijderd werd bedroeg 23.400 m'. Deze
werken werden uitgevoerd door een andere aannemer dan bij de baggerwerken die hierboven
vermeld werden.
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5.3.2. Koningsdonk

Het slib dat geborgen werd op de baggergronden t.h.v. Koningsdonk, is afkomstig uit de
Zeeschelde tussen de sluis van Gentbrugge en de aansluiting met de Ringvaart, en uit een
gedeelte van de Bovenschelde. In 1986 werden er baggerwerken uitgevoerd in het stuk
Zeeschelde dat onder de bevoegdheid valt van de afdeling Zeeschelde. De vermoedelijke
hoeveelheid baggerspecie bedroeg 130.000 m'.
Tussen juli '87 en juli '88 werd er ook gebaggerd tussen de sluis van Gentbrugge en Gentbrugge
brug, in de sluiskom zelf en opwaarts de sluis tot aan het visserijkanaal. De gebaggerde
hoeveelheid bedroeg 157.700 m'.

5.4. Bodemeigenschappen

5.4.1. correlaties tussen de bodemeigenschappen

In de Gentbrugse Meersen werden er 22 bodemstalen genomen. Er werden bij de monsternames
3 terreinen onderscheiden. Uit de analyses bleek dat er in 2 stalen geen verhoogde concentraties
aan zware metalen aangetroffen werden (GBM2050XY1 en GBM2060XY1). Deze 2 stalen
hebben een zeer zandige textuur. Deze 2 stalen met afwijkende eigenschappen werden uit de
dataset verwijderd.
Ook het staal GBM103AFWl werd niet bij de verwerking betrokken. Bij de staalnilmes werd dit
staal als afwijkend beschouwd: het bevatte veel organische resten afkomstig van de begroeiing op
het oorspronkelijke bodemoppervlak bij de aanvang van de opspuitingen. Niettegenstaande deze
laag ook verhoogde gehalten aan bepaalde Zware metalen vertoont, werd dit staal uit de dataset
geweerd.
Bij het opstellen van een correlatiematrix wordt er uitgegaan van een lineair verband tussen 2
parameters. Deze lineariteit kan gecontroleerd wordt in figuur 13 en figuur 14. In deze figuren
worden alle gemeten bodemeigenschappen tegen ell<aar uitgezet in scatterplots. Voor meer uitleg
over de interpretatie van scatterplots wordt verwezen naar Deel 1, H5.3.3.a.
Uit de correlatiematrix die opgesteld werd op basis van de 19 bodemstalen werden de volgende
belangrijke correlaties afgeleid: de gevonden gehalten aan zware metalen zijn sterk gecorreleerd
met het klei- enlof organische stofgehalte, terwijl geen enkel zwaar metaal een sterke correlatie
vertoont met het CaCO,-gehalte.

a. Textuur en OS
Het klei- en leemgehalte zijn sterk positief gecorreleerd met het OS-gehalte (0,89 resp. 0,84),
terwijl de zandfractie negatief gecorreleerd is met het OS-gehalte (-0,88). Er kan dus gesteld
worden dat er een organo-mineraal complex gevormd wordt, waarbij een hoog kleigehalte ook
gepaard gaat met een hoog OS-gehalte.
Voor Cu en Zn zijn de gehalten sterker positief gecorreleerd met het OS-gehalte, het Cd-gehalte
is sterker positief gecorreleerd met het kleigehalte, en voor het Ni-gehalte (waar de gehalten
nergens als verontreinigend beschouwd kunnen worden) is de correlatie met beide parameters
even groot.

Bij Cr en Pb werd er vastgesteld dat er bij de 3 punten van GBM2 lagere concentraties gemeten
werden. Deze gehalten werden bij de statistische analyse met het OS- en het kleigehalte als
'outliers' bestempeld. Er werd daarom voor Cr en Pb een nieuwe correlatiematrix berekend, op
basis van een beperkte dataset (16 bodemstalen). Zowel Pb als Cr vertoonden hoge (significante)
correlaties met het klei- en OS-gehalte.
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Figuur 13: matritxplot met de gemeten gehalten aan CaCO" S, Cu, Cd, Zn en Cr in de bodemstalen van de baggergronden in de
Gentbrugse meersen
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Zwavel
Bij het berekenen van de correlaties tussen zwavel enerzijds en de Zware metalen anderzijds op
basis van de volledige dataset (19 stalen) bleek dat de stalen GBM1020XY2 en GBM1030XY2
een sterk afwijkend S-gehalte en een sterk afwijkende EC vertoonden. De grote invloed van deze
afwijkende waarden op de dataset is ook te zien in fignur 13 en 14. De correlaties tussen S en de
zware metalen werden opnieuw berekend nadat deze 2 stalen uit de dataset verwijderd werden.
Beide stalen bevonden zich onder een andere sliblaag, op ongeveer 70 cm diepte. Deze laag was
ongeveer 70 cm dik. Voor de andere bodemeigenschappen en de Zware metalen werden er geen
afwijkende gehalten vastgesteld. De zeer hoge EC en S-gehalte kunnen wijzen op baggerspecie
die van een andere oorsprong is dan de bovenliggende sliblaag.
Bij de herrekening van de correlatiematrix op basis van de 17 resterende bodemstalen bleek het
verband tussen Cd en S, tussen Ni en S en tussen Cr en S sterk significant (p-waarde < 0,01), en
het verband tussen Cu en S, en tussen Zn en S significant (p-waarde < 0,05). De gevonden
deterrninatiecoëfficiënten waren echter lager dan deze gevonden tussen de zware metalen
enerzijds en het OS- en het kleigehalte anderzijds.
Om na te gaan wat het effect was van het verwijderen van de 2 bodemstalen uit de dataset op de
correlatiematrix werden de correlaties tussen CaCO, en de zware metalen opnieuw berekend. De
waarden die in tabel vermeld staan, veranderden nauwelijks.

Tabel11. Resultaten van de correlatie-analyse tussen de zware metalen en CaC03- , S-,
OS- en kleigehalte. / wijst op een niet-significante relatie, * wijst op een
significantieniveau p < 0,05 en ** wijst op een significantieniveau p < 0,01.

parameter stat. toets Cd Pb Zn Cr Cu Ni

CaC03 R2 0.11 0.14 0.00003 0.05 0.05 0.004

significant / / / / / /
S R2 0.55 0.04 0.27 0.54 0.27 0.48

significant ** / * ** * **
org. Stof R2 0.66 0.71 0.84 0.73 0.86 0.83

significant ** ** ** ** ** **
klei R2 0.79 0.74 0.75 0.73 0.70 0.84

significant ** ** ** ** ** **

Er is dus een groot verschil waar te nemen tussen de correlaties van de bodemeigenschappen met
de zware metalen in de onderwaterbodem aan de sluis van Gentbrugge enerzijds en in de
baggergronden in de Gentbrugse meersen anderzijds. Uit tabel 8 blijkt duidelijk dat de spreiding
voor alle parameters, behalve voor Cr en S, groter is in de bodemstalen van de Gentbrugse
meersen dan in de slibstalen die aan de sluis van Gentbrugge genomen zijn. De slibstalen uit de
Zeeschelde hebben een zeer kleiige textuur (het laagst gemeten kleigehalte (0-8 flm-fractie
gemeten met LD) is 54%!!!). Bovendien bevonden alle stalen uit de Zeeschelde zich in sterk
gereduceerde toestand. De baggergronden in de GBM zijn volledig geoxideerd.

5.4.2. Beoordeling van de verontreiniging met zware metalen

De indeling van de bodemstalen volgens VLAREBO wordt in tabel 12 gegeven. In de
bodemstalen van de Gentbrugse meersen blijkt dat de gemeten gehalten aan Cu en Ni niet als
verontreinigend beschouwd kunnen worden. Voor beide elementen worden de AW
overschreden, behalve bij Ni in de 2 stalen GBM2050XYl en GBM60XY1. Deze stalen
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Tabel 12. Gehalten aan zware metalen (mg/kg droge grond) en de bijhorende klasse

volgens het normeringsstelsel van het bodemsaneringsdecreet

monster

GBMl01 OXYl
GBM1020XYl
GBM1020XY2
GBM1030XYl
GBM1030XY2
GBM103AFWl
GBM1060XYl
GBM1070XYl
GBM1080XYl
GBMlll0XYl
GBMl120XY1
GBMl140XY1

GBM2030XYl
GBM2040XYl
GBM2050XY1
GBM2050XY2
GBM2060XYl

GBM3010XYl
GBM301OXY2
GBM3020XYl
GBM3030XYl
GBM3040XYl

KDG2010XYl
KDG2010XY2
KDG201REDl
KDG2020XYl
KDG202R.EDl
KDG2030XYl
KDG203R.EDl
KDG203R.ED2
KDG203RED3

KDG301AFDl
KDG3010XYl
KDG3020XYl
KDG302llliDl

Cd

15.5
13.9
11.4
9.3
9.0
4.2
8.8
9.6

10.5
11.3
9.8
9.7

9.9
12.7

1.4
4.1
0.3

14.5
4.4

12.9
14.1
6.7

18.2
2.2
1.8

20.4
19.8
7.3

13.0
5.9
9.3

3.6
14.9
13.3
4.3

Zn
1854
1718
1903
1198
1475
786

1231
1341
1354
1589
1384
1582

1823
2224
314
785
181

1725
662

1615
1732
962

3402
578
516

4380
2667
1410
2135
915

1407

662
3590
2785
793

Pb
356
306
336
228
338
155
302
307
325
405
370
418

565
660

92
207

62

362
127
319
337
193

447
51
63

658
266
221
280

92
133

148
681
522

78

Cu

192
161
183
115
196

82
147
154
165
190
169
170

207
238

28
99
17

180
57

165
182
94

1052
40
34

1739
433
327
610
113
182

124
1515
1346
112

Ni
41
37
36
27
30
21
33
32
34
38
35
28

35
41
7

20
4

38
16
35
37
21

66
10 0
15 0
78 0
63
31 0
53
22 0
31 0
25 0
71
63 0
18 0

D gemeten concentratie < achtergrondswaarde

D gemeten concentratie> achtergrondswaarde

D gemeten concentratie> verontreinigingscriterium 1&2

D gemeten concentratie> BSN2

• gemeten concentratie> BSN3

D gemeten concentratie> BSN4

emeten concentratie> BSN5
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vertonen ook voor de andere zware metalen lage concentraties. Het gaat om zeer zandige
monsters. De gehalten aan Cu liggen dichter bij het VC dan de Ni-gehalten.
Cr, Cd, Zn en Pb komen wel voor in sterk verontreinigende concentraties. De Cr
verontreiniging wordt op de baggergronden GBMI en GBM3 zelfs sterker verontreinigend
ingeschat dan de andere Zware metalen.

Om deze gegevens op een gelijkaardige manier te kunnen vergelijken met de gegevens van de
onderwaterbodem aan de sluis in Gentbrugge, werden deze laatste gegevens ook volgens de
normering van VLAREBO beoordeeld. Wanneer de waarden van de baggergronden vergeleken
worden met de gegevens van de onderwaterbodem van de Zeeschelde in Gentbrugge, dan valt
het op dat in de Gentbrugse meersen regelmatig hoge loodconcentraties gemeten worden, terwijl
de loodconcentraties in de Zeeschelde het VC niet overschrijden. Anderzijds blijkt dan weer dat
Cu in de Gentbrugse meersen nergens het VC overschrijdt, terwijl de Cu-gehalten in de
onderwaterbodem van de Zeeschelde hoger liggen dan de BSN2. In Vandecasteele et al (1999a)
werd er vastgesteld dat de Pb-concenraties op oudere baggergronden langs de Bovenschelde
soms hoger lagen dan op recentere stortplaatsen. Het is echter nier zeker dat deze vaststelling
hier ook opgaat: op de baggergronden t.h.v. Koningsdonk, 2 recente baggergronden, werden er
ook hoge Pb-concentraties gemeten. Voor Cr liggen de gemeten waarden in de Zeeschelde iets
hoger dan bij GBM 1 en 3 en een klasse hoger dan bij GBM2. De Cd-verontreiniging is in de
onderwaterbodem van de Zeeschelde en in de Gentbrugse meersen gelijkaardig. Wat de Zn
gehalten betreft, worden er af en toe hogere waarden in de Gentbrugse meersen vastgesteld.

Bij de 13 stalen van KDG2&3 blijkt dat alleen de gemeten Ni-gehalten als niet-verontreinigend
geëvalueerd wordt. Zowel Cd, Cr, Zn, Pb en Cu komen in hogere concentraties voor dan de
gehalten die in de onderwaterbodem van de Zeeschelde en in de Gentbrugse meersen vastgesteld
werden. Deze baggergronden zijn dan ook het meest verontreinigd van de 3 besproken plaatsen.

Bij de voorbereiding van de baggerwerken in de Zeeschelde werden er in 1985 3 slibstalen
genomen (Tabel 13). Bij deze baggerwerken werd het slib uiteindelijk gestort op de
baggergronden KDG2&3. Opvallend bij deze stalen uit de Zeeschelde zijn de aanzienlijk lagere
concentraties aan zware metalen dan de gemeten concentraties in de bodemstalen van KDG2&3.
De lage gehalten aan OS bij de 2 stalen uit Gentbrugge doen vermoeden dat het hier om stalen
met een vrij zandige textuur (en dus een laag OS-gehalte) gaat. De hoogste concentraties aan
zware metalen worden doorgaans gemeten in de fijne fractie, gekenmerkt door een hoog OS- en
kleigehalte.

t 1985Tabe113. Anal seresultaten van slibstalen uit de Zeeschelde ui
plaats Gentbrugge Gentbrugge Heusden

waterloop Zeeschelde Bovensehe1de Zeeschelde

Jaar 1985 1985 1985

DS (%) 67.6 43.62 -

pH 7.7 7.3 -

OS (%) 1.44 2.88 -

Zn 466 1680 90

Cu 46.3 172 14

Pb 65 189 40

Cr 87 311 45

Cd 1.5 7.22 1.7

Ni 18.7 29.6 -
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5.5. Besluit

In de slibstalen genomen in de Gentbrugse meersen, op een reeks oudere baggergronden
opgespoten vóór 1962 , werden zeer hoge concentraties aan Cd, Cr en Zn in de bodem
vastgesteld. Er werd echter, in tegenstelling tot de onderwaterbodemstalen van de Zeeschelde,
geen verontreiniging met Cu vastgesteld (wel verhoogde concentraties), maar daarentegen werd
er wel Pb-verontreiniging vastgesteld.

De gemeten gehalten aan zware metalen zijn sterk positief gecorreleerd met het kleigehalte en het
organische stofgehalte. Deze 2 bodemeigenschappen zijn ook onderling sterk positief
gecorreleerd. Tussen het zwavelgehalte enerzijds en het Cd-, Cr- en Ni-gehalte kon er ook een
positieve correlatie vastgesteld worden. Dit verband is echter minder verldarend dan het verband
met ldei en organische stof. Geen enkel zwaar metaal vertoonde een significant verband met het
CaC03-gehalte. De gehalten aan Pb, Cr, Zn en Cd zijn onderling ook sterk positief gecorreleerd.

In de Gentbrugse meersen werd er vastgesteld dat de verontreinigde baggerspecie op een weinig
oppervlakte-efficiënte manier geborgen werd. Dit heeft tot gevolg dat de verontreiniging over
een zeer grote oppervlakte uitgesmeerd werd en het contactoppervlak tussen de verontreinigde
baggerspecie (die bijna overal aan de oppervlakte ligt) en de omgeving zeer groot is.

Op recentere baggergronden t.h.v. Koningsdonk werden er 13 stalen genomen. Zowel voor Cd,
Cr, Zn als Cu werden er hogere gehalten gemeten dan in Gentbrugse meersen en in de
onderwaterbodem van de Zeeschelde t.h.v. de sluis van Gentbrugge. Ook voor Pb werd er
verontreiniging vastgesteld. Het slib dat hier gestort werd, is afkomstig van baggerwerken in de
Zeeschelde en gedeeltelijk ook van de Bovenschelde, uitgevoerd in de 2° helft van de jaren '80.
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Deel 3. Baggergronden langs de Ijzer

Inleiding

In 1998 werden verschillende baggergronden langs de Ijzer en het kanaal Ieper - Ijzer
bemonsterd (Figuur 15). Het was direct duidelijk dat het probleem van de baggergronden zich
hier minder stelde, zowel naar oppervlakte als naar verontreiniging met zware metalen.
De geografische resultaten en de gegevens i.v.m. de bodemverontreiniging van baggergronden
met de zware metalen Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn worden in hoofdstuk 1 en 2 besproken. In
hoofdstuk 3 worden de analyseresultaten van de baggergronden vergeleken met gegevens over de
onderwaterbodem van de Ijzer en het kanaal Ieper-Ijzer.

Op de Ijzer en het kanaal Ieper-Ijzer werd en wordt er hoofdzakelijk gebaggerd vanuit het
oogpunt van het onderhoud. Stroomafwaarts van Diksmuide waren er weinig
onderhoudsbaggerwerken nodig. Stroomopwaarts daarentegen moest er regelmatig gebaggerd
worden.
Er werden calibreringswerken uitgevoerd in een beperkt deel van de Ijzer, nl. stroomafwaarts van
de Dodengang in Diksmuide. Deze ealibreringswerken startten in 1959 en duurden een 4-tal jaar.
Het was de bedoeling de Ijzer bevaarbaar te maken voor schepen tot 1350 ton, en een grotere
afwatering via de Ijzer mogelijk te maken. Een aantal baggergronden langs dit stuk van de Ijzer
werden hierbij aangelegd. Aansluitend op deze ealibreringswerken zou de Ijzerbocht tussen de
spoorwegbrug in Diksmuide en kilometerpaal 20 verlegd worden. Deze werken werden echter
nooit uitgevoerd (informatie afkomstig van Raf Verstraete, gepensioneerd conducteur en
scheepvaartinspecteur van AWZ).

Dik...lI"ûtle

West-Vlaanderen
C·

46

ijzer
komaf

lep:r -ijzer

leper



Hoofdstuk 1. Geo rafische resultaten van de inventarisatie

Langs de ijzer, in het gebied tussen de monding van de Lovaart (FinteIe) en de Tervatebrug, en
langs het kanaal Ieper-Ijzer werden 28 ha baggergronden gelokaliseerd.
De baggergronden werden vooral teruggevonden op basis van gegevens van de heer Raf
Verstraete, gepensioneerd conducteur en scheepvaartinspecteur voor de Ijzer, het Ieper-Ijzer
kanaal, de Lo-vaart en het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. In bepaalde gevallen stemde de
informatie overeen met de gekarteerde opgehoogde terreinen op de bodemkaart. lIet probleem
met de gedigitaliseerde bodemkaart is echter dat er in dit gebied een zekere verschuiving op de
gegevens zit. Deze verschuivingen konden duidelijk vastgesteld worden bij bepaalde
baggergronden die merkelijk hoger liggen dan de omgeving. De bodemkaart werd op het terrein
gemaakt op basis van de Popp-lmart (schaal 1/5.000), deze kaarten werden overgetekend op
kaarten met schaal 1/20.000 en met een verouderd militair coördinatensysteem. Deze kaarten
werden later gedigitaliseerd en via transformatie werd het coördinatenstelsel omgezet naar
Lambert 72-systeem. Al deze stappen kunnen aanleiding geven tot kleine verschuivingen.
De baggergronden langs de Ijzer en het kanaal Ieper-Ijzer worden getoond op Kaart 11.

Hoofdstuk 2. Beoordeling van de zware metalen in de bodem

Op de baggergronden langs de Ijzer en het kanaal Ieper-Ijzer werden 22 punten bemonsterd en
daarbij werden 59 bodemstalen genomen. Van die bodemstalen werden er ondertussen 20
geanalyseerd op de zware metalen Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn, op textuur en organische stofgehalte
(OS). De standaardoperatieprocedures die hierbij gevolgd werden, werden beschreven door
Buysse (1998).
De 20 stalen werden geselecteerd op basis van kleur en textuur. Van de overige bodemstalen kan
aangenomen worden dat het vooral om puur bodemmateriaal gaat. Voor de beschrijving van het
normeringstelsel van VLAREBO, dat hier bij de evaluatie van de gemeten gehalten aan zware
metalen in de bodem wordt gebruikt, wordt er verwezen naar Deel 1, Hoofdstuk 3. De
beoordeling van de bodemkwaliteit a.d.h.v. VLAREBO wordt in Tabel 14 gegeven. In geen
enkel bodemstaal werd het VC1&2 overschreden.
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Tabel 14. Gehalten aan zware metalen (mg/kg droge grond) van de bodemmonsters van

de baggergronden langs de Ijzer en de bijhorende klasse volgens het normeringsstelsel

van het bodemsaneringsdecreet

monster Cd Cr Zn Pb Cu Ni diepte (cm)
LHBOOI0XYl 0.6 - 97 >-- 563 >-- 155 >-- 87 >-- 45 >-- 0-80
LJ-IB0020XYl 0.7 - 14>-- 54>-- 14>-- 8>-- <5

I--
0-100

LHB002REDl < 0.5
- 42>-- 214>-- 60 >-- 28

I--
16

I--
100 - 150

BRONOI0XYl <0.5
-

65
I--

174
I--

28
I--

21
I--

22
I--

0-160
BRON01REDl <0.5 - 45

I--
145

I--
22

I---
17

I---
19

I---
160 - 200

BRON020XYl 1.8
- 94

I---
557

I---
68

I---
120

I---
37 0-30

>--
NBN101AFDl 1.1 - 127

I--- 538 80 92 44 0-30>-- >-- >-- >--
NBN101 OXYl < 0.5

I--- 16 >-- 60 >-- 10>-- 9>-- <5
>-- 30 - 80

NBNlOlREDl 0.8>-- 40 >-- 193>-- 21 >-- 28 >-- 14>-- 80 - 120
NBN2010XYl 0.9 >-- 34>-- 122>-- 18>-- 19 >-- 91-- 0-80
WPCWOIREDl < 0.5 >-- 23 >-- 80

I---
<5

I---
<5

I--
12

I--
60 - 100

WPCW01RED2 < 0.5 >-- 44
I---

108
I--- 81--- 61-- 20

I---
100 - 130

WPCW02REDl < 0.5
I---

13
I---

76
I---

<5
I---

<5
I---

<5
I---

90 - 130
KVAW01REDl < 0.5

I---
16

I---
68

I---
<5

I---
<5

I---
<5 140 - 200

>--
DVANOIREDl < 0.5

I---
26

I---
71

I--- 7>-- <5 11 170 - 200
>-- >--

DVAN02REDl < 0.5
I--- 9I--- 63 >--

<5
>-- <5

>--
<5

>--
90 - 110

DVAN02RED2 < 0.5
>-- 14>-- 83 >-- <5>-- <5

>--
<5

>-- 110 - 200
KNB102REDl < 0.5 >-- 14>-- 86 >-- 6>-- <5 >-- 6>-- 100 - 130
DGBN020XYl 0.5 >-- 95 >-- 472>-- 73

I--
106

I--
43

I--
0-30

DGBN030XYl < 0.5 90 326 77 73 33 0-30

D gemeten concentratie < achtergrondswaarde

D gemeten concentratie> achtergrondswaarde

D gemeten concentratie> verontreinigingscriterium
voor bestemming natuur en landbouw (1 & 2)

Hoofdstuk 3. Verontreiniging van baggergronden en onderwaterbodem

Uit de beoordeling van de gevonden gehalten aan zware metalen in de baggergronden volgens het
normeringstelsel van VLAREBO blijkt dat het verontreinigingscriterium nergens overschreden
wordt. Toch konden er voor de verschillende metalen verhoogde gehalten vastgesteld worden.
In wat volgt zal er nagegaan worden of er een verband is tussen de gemeten gehalten aan zware
metalen in monsters van de onderwaterbodem en de gevonden gehalten op de baggergronden.

Om de gegevens op eenzelfde basis te vergelijken, werden de gehalten aan zware metalen in de
baggergronden omgerekend naar de standaardonderwaterbodem, en werd er gebruik gemaakt van
de fysisch-chemische beoordeling van het triade-concept van de KBW (Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 1998b). Als kleifractie werd hier de 0-2 firn-fractie gemeten met LD
genomen, zoals het ook gebeurt bij de KBW.
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Een 2' reeks gegevens over de waterbodemkwaliteit zijn afkomstig van staalnames en analyses op
verschillende tijdstippen (periode '84- '93) uitgevoerd ia het kader van baggerwerken. Bij de
analyses van de onderwaterbodem die ia de periode ia opdracht van AWZ uitgevoerd werden,
werden geen textuuranalyses uitgevoerd. Er werd daarom bij de omrekening gewerkt met een
klei-gehalte van 11%, het kleigehalte van de standaardonderwaterbodem.

De 3' reeks gegevens is afkomstig van de KBW. De staalnames langs de Ijzer in het kader van de
KBW werden uitgevoerd tussen 21 en 25 nov. '94 (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
1995). Er werden 2 monsternamestrategieën toegepast, afhankelijk van de locatie. Het
bevaarbare stuk van de Ijzer (tussen de monding en het sas van Fintele) werd opgedeeld in
sedimentatiezones en tussenliggende zones. De sedimentatie- of baggerzones zijn kleiner ia
oppervlakte dan de tussenliggende zones en beviaden op plaatsen waar er regelmatig gebaggerd
moet worden vanwege de soms zeer plaatselijke slibafzetting.
Stroomopwaarts van Fiatele is de Ijzer niet bevaarbaar. In dit stuk werd de bemonstering van de
onderwaterbodem uitgevoerd met een vlot i.p.v. met een boot.

De verschillende soorten stalen die hier besproken werden, werden op verschillende manieren
bekomen: de stalen die op de baggergronden genomen werden, zijn puntbemonsteringen. Op
een bepaald punt werd er tot op 2 m diepte geboord, en de verschillende lagen werden
bemonsterd.
Bij de verschillende stalen in het kader van baggerwerken werd er op de plaatsen waar er slib
geruimd moest worden, een (meng)monster genomen. De deelmonsters werden waarschijnlijk
relatief dicht bij elkaar genomen. In bepaalde gevallen werd de bemonstering ook meer in detail
beschreven, bij bepaalde stalen werden 4 deelmonsters genomen om de 50 m en daarna
gemengd. Bij andere stalen werd het gebruikte materiaal, en de uitvoering van de bemonsteriag
niet beschreven. Bij de bemonsteringen in het kader van baggerwerken werden dus alleen die
locaties bemonsterd waar er ook gebaggerd zou worden.
Bij de staalnames voor de KBW werden binnen een sedimentatiezone of een tussenliggende zone
5 deelmonsters genomen die gemengd werden tot 1 mans ter. De lengte van deze trajecten
varieerde tussen 375 m en 3100 m. De stalen van de KBW geven dus een algemener beeld van
de onderwaterbadem.

De gegevens van de 3 datasets voor Zn, Pb, Cu en Cr zijn te zien op kaart 12. Een l' belangrijke
conclusie is dat bij geen enkele van de 3 datasets sterk afwijkende gehalten aan zware metalen
t.o.v. de referentie gemeten werden, behalve voor Cu: bij de monding van het kanaal Ieper-Ijzer
werd ia 1984 een sterk afwijkend gehalte gemeten.

Een 2' conclusie is dat de dataset van de monsternames i.f.v. baggerwerken steeds een hogere
graad van verontreiniging met 7.Ware metalen aangeven dan de dataset van de KBW. Een
mogelijke verklariag voor dit effect is de verschillen in monsternamestrategie.

Globaal gezien kan er gesteld worden dat het kanaal Ieper-Ijzer en de monding ervan in de Ijzer
de hoogste concentraties aan ZWare metalen in de onderwaterbodem vertonen. Hoge gehalten
worden er voor de meeste zware metalen ook vastgesteld aan de monding van de
IIandzamevaart. Bij deze locatie werd in '89 op 4 plaatsen telkens 4 deelmonsters genomen. De
resultaten van deze bemonsteringen op korte afstand vertonen een belangrijke variatie.

Er zijn analyseresultaten beschikbaar voor 9 baggergronden. Vijf baggergronden liggen langs het
kanaal Ieper-Ijzer, de 4 overige liggen stroomafwaarts van de monding van dat kanaal. De
baggergronden t.h. v. Fintele en deze stroomafwaarts Diksmuide werden nog niet bemonsterd.
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Bij de 4 baggergronden stroomafwaarts de monding van het kanaal Ieper-Ijzer (code KVAW,
KNB1, WPCW en DVAN) werden er nergens afwijkende gehalten t.o.v. de referentie gemeten.
Een aantal stalen werden ook niet geanalyseerd, omdat op basis van visuele kenmerken kon
aangenomen worden dat het bodemmateriaal niet verontreinigd is.

Bij de baggergrond NBN2 (Kanaal Ieper-Ijzer) werden er ook geen afwijkende gehalten aan
zware metalen vastgesteld. Bij de overige 4 (code NBN2, DGBN, BRON en LHBO langs het
Kanaal Ieper-Ijzer) werden afwijkende gehalten aan Cu en Zn, en licht afwijkende of afwijkende
gehalten aan Cr en Pb vastgesteld. De gemeten gehalten aan Ni waren licht afwijkend, en de Cd
gehalten waren licht tot niet afwijkend t.o.v. de referentie.

Deze laatste 4 baggergronden werden op verschillende tijdstippen aangelegd: NBN2 werd tussen
1965 en 1979 opgehoogd, DGBN werd rond 1975 aangelegd, en BRON en LIlliO werden resp.
tussen '80 en '90 en tussen '80 en '85 aangelegd. BRON, DGBN en NBN2 werden opgehoogd
met materiaal uit het kanaal Ieper-Ijzer. Voor LHBO zal dit waarschijnlijk ook het geval zijn.

De baggergronden KVAW, WPCW en KNB1 werden rond 1960 aangelegd bij baggerwerken
langs de Ijzer. DVAN werd rond 1965 aangelegd. Het gestorte materiaal is waarschijnlijk ook
afkomstig van baggerwerken in de Ijzer.

Opvallend is het verschil in beoordeling van de bodemkwaliteit van beide groepen
baggergronden. Het feit dat de baggergronden langs het kanaal Ieper-Ijzer op verschillende
tijdstippen aangelegd werden met baggermateriaal uit het kanaal, en dat dit materiaal afwijkende
gehalten vertoont voor Cr, Cu, Pb en/of Zn, toont aan de onderwaterbodem van het kanaal
Ieper-Ijzer reeds minstens 20 jaar plaatselijk licht verontreinigd kan zijn met zware metalen. Dit
wordt bevestigd door analyseresultaten van bemonsteringen van de onderwaterbodem in het
kader van baggerwerken.
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Deel4. Besluit

1. Leie

1.1. Baggergronden

In het eerste deel van dit rapport werden de eerste resultaten van de inventarisatie van de
baggergronden langs de Leie voorgesteld. Het is de bedoeling om deze inventarisatie voor de
volledige Leie uit te voeren.

In het gebied werden reeds 88 ha baggergronden in kaart gebracht en bemonsterd. Bij 59 ha
werd er op 1 of meerdere punten bodemverontreiniging met zware metalen aangetroffen. Het
normeringsstelsel van het Decreet betreffende de Bodemsanering (Vlaamse Gemeenschap, 1995)
werd in dit rapport aangewend als een evaluatiekader voor de verontreinigingsgraad van
baggergronden. Dit stelsel maakt het mogelijk om bij de ldassificatie van de verontreiniging
rekening te houden met de bodemkenmerken organische stof· en ldeigehalte, en eveneens met
het bestemmingstype van het terrein. Gezien de hier besproken terreinen als historisch
verontreinigd beschouwd worden, is de normering van VLAREBO niet zonder meer van
toepassing. In de meeste bodemmonsters werd er verontreiniging met verschillende zware
metalen vastgesteld. In de baggergronden langs de Leie werden hoge concentraties aan Cr, Zn,
Cd en Pb gemeten. De verontreiniging met Zn werd door het normeringstelsel van VLAREBO
het hoogst ingeschat, gevolgd door Cr en Cd, en de Pb·verontreiniging van de baggergronden
werd lager geldasseerd.

De meeste baggergronden konden gelokaliseerd worden op basis van de bodemkaart van België
(IWONL). Er zijn weinig gegevens voorhanden over de baggergronden langs de Leie in de
inventaris baggerstortterreinen (AWZ, 1992a). De gegevens die in dit rapport besproken werden,
zijn een aamienlijke uitbreiding van de bestaande kennis rond baggergronden langs de Leie.

Uit de gegevens van de baggergronden langs de toeristische Leie kan afgeleid worden dat ook
hier, net als bij de Bovenschelde, de onderwaterbodem op bepaalde locaties reeds lang (minstens
sinds 1970) verontreinigd is met zware metalen. Uit de beschikbare gegevens over de kwaliteit
van de onderwaterbodem van de Leie kan besloten worden dat het sediment plaatselijk
afwijkende tot sterk afwijkende gehalten aan zware metalen bevat. lIet is dan ook aangewezen de
inventarisatie van de baggergronden uit te breiden tot de volledige Leie.

1.2. Baggergrond AKM2

De bodem van het stortterrein AKM2 in Meigem werd zeer intensief bemonsterd. Het terrein is
ongeveer 7,6 ha groot en werd op 46 punten tot op 2m diepte bemonsterd. De opbouw van het
bodemprofiel en de dikte van de verschillende lagen varieerde sterk over het terrein. Deze
variatie kan echter grotendeels verklaard worden door de manier waarop het terrein opgespoten
werd tijdens de baggerwerken. lIet terrein werd ingedeeld in 2 aparte beldwns. Bij het grootste
van de 2 beld<ens bleek dat alle punten aan de buitenzijde van het terrein gekenmerkt worden
door een profiel bestaande uit een dunne afdeIdaag, daaronder een aërobe sliblaag, en daaronder
een anaërobe sliblaag. De dikte van de afdeldaag varieert sterk, net zoals de dikte van de aërobe
en de anaërobe sliblaag. De punten die zich meer aan de binnenkant bevinden van de zone,
hebben geen duidelijk te onderscheiden afdeklaag en worden gekenmerkt door een aërobe
sliblaag tussen 100 en 170 dikte. Het oorspronkelijk materiaal bevond zich op deze punten
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minder dan 200 cm diep. Er heeft zich bij het opspuiten van de baggerspecie een depressie
gevormd in het centrale deel van zone 3.

De evaluatie van de bodemverontreiniging a.d.h.v. VLAREBO is voor de 46 punten vrij
gelijkaardig. De gemeten Cr-, Zn- en Cd- gehalten liggen bijna steeds boven BSN2. Op
sommige punten wordt het verontreinigingscriterium voor Pb overschreden.

Uit de volledige dataset werden de bodemstalen van het grootste van de 2 bekkens (zone 3, 5,2
ha) geselecteerd die een hoog kleigehalte hadden. Via een t-tocts voor gepaarde waarnemingen
werd nagegaan of de verschillen in gemeten gehalten tussen de aërobe en de anaërobe laag
significant zijn. Voor 4 bodemeigenschappen lag de gemeten waarde significant lager in de
aërobe laag: het S-gehalte lag gemiddeld 1,5 g/kg droge grond lager in de aërobe laag, het N
gehalte lag gemiddeld 0,7 g/kg droge grond lager in de geoxideerde sliblaag. De actuele
bodemzuurheid ligt gemiddeld 0,14 pH-eenheden lager in de aërobe laag, voor de potentiële
bodemzuurheid is dat verschil gemiddeld 0,12.
De gehalten aan zware metalen (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), de EC-, het CaC03- en het OS-gehalte
verschilden niet significant tussen beide lagen. Vooral dit laatste kan er op wijzen dat de oxidatie
van het slib en daarmee gepaard gaande bodemprocessen, nog volop bezig is.

De correlaties tussen de gemeten gehalten aan zware metalen en een aantal bodemparameters
werden berekend voor zowel de aërobe als de anaërobe bodemstalen.
In de anaërobe laag werden de meest verklarende verbanden vastgesteld tussen het OS-gehalte
enerzijds en de Cr-, Cu-, Ni-, IJb- en Zn-gehalten anderzijds. De door deze lineaire verbanden
veridaarde variatie was laag. Tussen het Cd-gehalte en het ldeipercentage werd er een sterk
positief verband vastgesteld. Het OS-gehalte was zelf positief gecorreleerd met het S- en
ldeigehalte van de anaërobe laag.
In de aërobe laag vertonen de gemeten gehalten aan zware metalen geen enkel significant verband
met de 4 bodemparameters (ldei, totaal zwavelgehalte, OS-gehalte en CaC03-gehalte). Het
ontbreken van een duidelijke correlatie in de aërobe zone kan verschillende oorzaken hebben.

2. Zeeschelde

2.1. Baggergronden

De resultaten in dit rapport zijn afkomstig van bodemstaalnames op baggergronden langs de
Zeeschelde tussen de sluis van Gentbrugge en de Ringvaart in Melle/Destelbergen. Dit deel van
de Zeeschelde behoort tot de Bovenzeeschelde, dit is het meest stroomopwaartse deel.

In het gebied werden reeds 56 ha baggergronden in kaart gebracht en bemonsterd. Bij 47 ha
werd er op 1 of meerdere punten bodemverontreiniging met zware metalen aangetroffen. Dit is
gezien het beperkte gebied een vrij grote oppervlakte. Wanneer voor dit deel van de Zeeschelde
langs weerzijden een gebied van 250 m wordt afgebakend, dan blijkt dat in dit gebied 1 op 7 ha
een baggergrond is, en 1 op 8 ha een verontreinigde baggergrond.

Ook hier werden de meeste terreinen gelokaliseerd op basis van de bodemkaart van België
(IWONL). Uit de verldarende teksten bij de bodemkaarten kan er afgeleid worden dat er zich
ook stroomafwaarts van het studiegebied oudere baggergronden bevinden. Het is dan ook
verantwoord om de inventarisatie van de baggergronden verder langs deze waterloop uit te
voeren. Er zijn geen gegevens voorhanden over de baggergronden langs de Zeeschelde in dit
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gebied in de inventaris baggerstortterreinen (AWZ, 1992a). De gegevens die in dit rapport
besproken werden, zijn een aanzienlijke uitbreiding van de bestaande kennis rond baggergronden
langs de Zeeschelde.

Bij de meeste bodemmonsters werd er verontreiniging met verschillende zware metalen
vastgesteld. In de baggergronden langs de Zeeschelde werden hoge concentraties aan Cr, Zn, Cd,
Cu en Pb gemeten. De verontreiniging met Cr werd door het normeringstelsel van VLAREBO
het hoogst ingeschat, en lag gemiddeld een klasse hoger dan bij de baggergronden van de Leie.
De Cr-verontreiniging bij de baggergronden langs de Bovenschelde lag echter nog hoger. Zn
werd als 2' belangrijkste verontreiniging beoordeeld, gevolgd door Cd. De gemeten Pb-gehalten
liggen lager dan bij de baggergronden langs de Leie, maar zijn vergelijkbaar met de dataset van de
Bovenschelde. Cu wordt op iets minder plaatsen als verontreiniging gemeten dan bij de Leie,
maar kan in hogere concentraties voorkomen. In geen enkel bodemstaal werd een afwijkende
Ni-concentratie gemeten. Dit was ook het geval bij de bodemmonsters van de baggergronden
langs de Bovenschelde en de Leie.

2.2. Zeeschelde t.h.v. de sluis van Gentbrngge

Bij de stalen van de onderwaterbodem genomen in de Zeeschelde t.h.v. de sluis van Gentbrugge
werd er een zware Cr-verontreiniging aangetroffen. Ook Cd en Zn komen in sterk verhoogde
concentraties voor. Opvallend is dat hier ook Cu in zeer hoge concentraties voorkomt. De
aanslibbing ter hoogte van de sluis van Gentbrugge is dus zwaar verontreinigd. De VI.AREA
normen voor het gebruik van dit slib als bodem bij landberging werden voor Cr, Cd, Zn en Cu
overschreden.

Uit de resultaten kan er besloten worden dat de slibmassa die zich aan de sluis opgestapeld heeft,
zeer homogeen van samenstelling is. De grootste variatie werd er vastgesteld voor het CaC03-,

het Cu- en Cr-gehalte. Alle stalen vertoonden een zeer hoog klei- en organische stofgehalte, en
ook de stikstof-, CaC03- en zwavelgehalten en de pH-waarden lagen zeer hoog.

De gemeten gehalten aan de zware metalen Cd, Cu, Zn en Cr waren sterk positief gecorreleerd
met het CaC03-gehalte en het zwavelgehalte. Deze 2 eigenschappen waren ook onderling sterk
gecorreleerd. Zowel het organische stofgehalte als het ldeigehalte bleken weinig gecorreleerd met
de gehalten aan zware metalen in het slib.

Bij een vergelijking van de bovenste laag (0-50 cm) en de daaronder liggende sliblaag (50-100 cm)
kon er een lagere waarde van het N- en CaC03-gehalte, en van het Cu en Cr-gehalte in de
bovenste laag vastgesteld worden. Er kan echter niet gesteld worden dat er een duidelijke
verbetering van de slibkwaliteit optreedt.

In de veronderstelling dat bij de baggerwerken in 1987 het oorspronkelijke profiel t.h.v. de sluis
van Gentbrugge hersteld werd, dan blijkt ondertussen dat dit profiel volledig terug dichtgeslibd is
met sterk verontreinigd slib. Indien er geopteerd wordt om dit slib aan de sluis te verwijderen,
dan kan er aangenomen worden dat er op termijn opnieuw een dergelijke situatie zal ontstaan
Bovendien zal het slib op speciale stortplaatsen geborgen moeten worden, omdat de VLAREA
normen voor gebruik als bodem voor verschillende zware metalen overschreden worden.
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2.3. Baggergronden in de Gentbmgse meersen

In de slibstalen genomen in de Gentbrugse meersen, op een reeks oudere baggergronden
opgespoten vóór 1962 , werden zeer hoge concentraties aan Cd, Cr en Zn in de bodem
vastgesteld. Er werd echter, in tegenstelling tot de onderwaterbodemstalen van de Zeeschelde,
geen verontreiniging met Cu vastgesteld (wel verhoogde concentraties), maar daarentegen werd
er wel Pb-verontreiniging vastgesteld.

De gemeten gehalten aan zware metalen zijn sterk positief gecorreleerd met het ldeigehalte en het
organische stofgehalte. Deze 2 bodemeigenschappen zijn ook onderling sterk positief
gecorreleerd. Tussen het zwavelgehalte enerzijds en het Cd-, Cr- en Ni-gehalte kon er ook een
positieve correlatie vastgesteld worden. Dit verband is echter minder verklarend dan het verband
met klei en organische stof. Geen enkel zwaar metaal vertoonde een sigoificant verband met het
CaC03-gehalte. De gehalten aan Pb, Cr, Zn en Cd zijn onderling ook sterk positief gecorreleerd.

In de Gentbrugse meersen werd er vastgesteld dat de verontreinigde baggerspecie op een weinig
oppervlakte-efficiënte manier geborgen werd. Dit heeft tot gevolg dat de verontreiniging over
een zeer grote oppervlakte uitgesmeerd werd en het contactoppervlak tussen de verontreinigde
baggerspecie (die bijna overal aan de oppervlakte ligt) en de omgeving zeer groot is.

Op recentere baggergronden t.h.v. Koningsdonk werden er 13 stalen genomen. Zowel voor Cd,
Cr, Zn als Cu werden er hogere gehalten gemeten dan in de baggergronden in de Gentbrugse
meersen en in de onderwaterbodem van de Zeeschelde t.h.v. de sluis van Gentbrugge. Ook voor
Pb werd er verontreiniging vastgesteld. I Iet slib dat hier gestort werd, is afkomstig van
baggerwerken in de Zeeschelde en gedeeltelijk ook van de Bovenschelde, uitgevoerd in de 2' helft
van de jaren '80.

Uit de vergelijking van de gegevens over de verontreiniging van de baggergronden in de
Gentbrugse meersen (vóór 1965), de baggergronden t.h.v. Koningsdonk (eind jaren '80) en de
onderwaterbodem aan de sluis van Gentbrugge kan er besloten worden dat de verontreiniging
met Cr, Cd, Zn, Cu en Pb in de onderwaterbodem van de Zeeschelde plaatselijk zeer ernstig is,
en dat dit ook vroeger al het geval was. De gegevens die afkomstig zijn uit het archief van AWZ
afdeling Bovenschelde, waren bij de interpretatie van de gegevens een zeer waardevolle bron.

3. Ijzer

In 1998 werden verschillende baggergronden langs de Ijzer en het kanaal Ieper - Ijzer
bemonsterd. Het was onmiddellijk duidelijk dat het probleem van de baggergronden zich hier
minder stelde, zowel naar oppervlakte als naar verontreiniging met zware metalen.

Langs de Ijzer, in het gebied tussen de monding van de Lovaart (FinteIe) en de Tervatebrug, en
langs het kanaal Ieper-Ijzer werden 28 ha baggergronden gelokaliseerd. Op deze baggergronden
werden 22 punten bemonsterd en daarbij werden 59 bodemstalen genomen. Van die
bodemstalen werden er ondertussen 20 geanalyseerd op zware metalen. In geen enkel
bodemstaaI werd het verontreinigingscriterium voor bestemmingstype 2 (bestemming landbouw,
bos en natuur) overschreden.
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Wanneer de gevonden gehalten aan zware metalen in de baggergronden vergeleken werden met
gegevens van bemonsteringen van de onderwaterbodem, dan bleek dat de gehalten in de
onderwaterbodem en bij de baggergronden langs het kanaal Ieper-Ijzer en de monding ervan in
de Ijzer afwijkend konden zijn voor Cr, Cu, Pb en Zn. Dit was niet het geval voor de
baggergronden langs de Ijzer, en in mindere mate ook niet voor de stalen van de
onderwaterbodem van de Ijzer.

In vergelijking met de datasets van de baggergronden langs de Boven- en Zeeschelde en de Leie
kan er besloten worden dat de ruimtelijke omvang van de baggergronden langs de Ijzer en het
kanaal Ieper-Ijzer zeer beperkt is en dat de gemeten concentraties aan zware metalen in die
baggergronden Zeer laag zijn.

4. Baggergronden langs de Boven- en Zeeschelde, Leie en Ijzer

Als de datasets i.v.m. de baggergronden voor deze 4 waterlopen vergeleken worden, dan blijkt dat
de baggergronden langs de Ijzer en het kanaal Ieper-Ijzer veel beperkter zijn in oppervlakte en
dat het probleem van bodemverontreiniging met zware metalen zich niet stelt.

De verontreiniging met zware metalen bij de baggergronden van de Boven- en Zeeschelde, en bij
de Leie is algemeen vrij gelijkaardig: Cr, Zn en Cd worden als meest verontreinigende elementen
gemeten, gevolgd door Pb. Cu komt sporadisch in hoge concentraties voor. Ni werd nergens in
afwijkende gehalten gemeten. Er is geen verklaring voor dit besluit. Niettegenstaande de Boven
en Zeeschelde samen deel uitmaken van één rivier, staan ze niet meer rechtstreeks in contact.
Door de aanleg van de Ringvaart en door het feit dat de sluis in Gentbrugge niet meer geopend
wordt, stroomt het water van de Bovenschelde niet meer door het stadscentrum van Gent in de
Zeeschelde. Vooral het stroomopwaartse deel van de Zeeschelde is daardoor een dode rivierarm
geworden, dit geldt in mindere mate voor het meest stroomafwaartse gedeelte van de
Bovenschelde. Het sedimenttransport en de aanslibbing in dit deel van de Zeeschelde worden
veroorzaakt door eb en vloed, en gebeurt in stroomopwaartse richting. Er kan aangenomen
worden dat in de Bovenschelde en de Leie de slibafzetting een stroomafwaarts proces is.
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Afkortingen

AW: achtergrondswaarde
BSN: bodemsaneringsnorm
BSN1&2: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 1 (natuur) en 2 (landbouw)
BSN3: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 3 (woongebieden)
BSN4: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 4 (recreatie)
BSN5: bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype 5 (industrie)
Cd: cadmium
Cr: chroom
Cu: koper
IWONL: Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en
Landbouw, o.a. opdrachtgever van de bodemkartering
KBW: Karakterisatie Bodems van de Vlaamse Onbevaarbare Waterlopen
LD: laserdiffractie
Ni: nikkel
Pb: lood
R: correlatiecoëfficiënt
R2: determinatiecoëfficiënt
VC1&2: verontreinigingscriterium voor bestemmingstype 1 & 2
VLAREA: Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, Decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 20 april 1994
VLAREBO: Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 februari 1995 betreffende de
bodemsanering
Zn: Zink

Begrippen

Aëroob: in de aanwezigheid van zuurstof, zuurstofverbruil<end, zuurstof aanwezig in de
omgevmg

Alluviale vlakte: vlakte waar overstromende waterlopen slib afzetten

Anaëroob: zonder zuurstof in de omgeving, niet zuurstofverbruikend
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Antropogeen: ontstaan door menselijke activiteit

Baggergrond: alle landbodems waar ooit materiaal afkomstig uit waterlopen gestort of afgezet
werd en waar het landgebruik niet meer verbonden is met de aanwezigheid van de waterwegen of
andere wegen (zie ook de definitie in Vandecasteele & af. (1998»

Baggerspecie: bodemmateriaal vrijkomend bij het onderhoud van bevaarbare waterlopen

Bodem: vaste deel van de aarde met inbegrip van het grondwater en de organismen die zich erin
bevinden, ontstaan door wisselwerking tussen levende organismen en klimaat, reliëf en
moedergesteente.

Bodemprofiel: geheel van in een bodem te onderscheiden horizonten (lagen) met karakteristieke
kenmerken veroorzaakt door bodemvormende processen

Bodemverontreiniging: aanwezigheid van stoffen of organismen, veroorzaakt door menselijke
activiteiten, op of in gronden, die de kwaliteit van de bodem op directe of indirecte wijze nadelig
(kunnen) beïnvloeden

Bosvegetatie: spontane ontwikkeling van een begroeiing met hoofdzakelijk bomen, heesters en
struiken.

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 (R'): statistische grootheid die aangeeft welk aandeel van de variatie
van parameter x verldaard wordt door parameter y. Varieert tussen 0 en 1. Wordt echter soms
procentueel uitgedrukt.

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

Open vegetatie: vegetatie waarvan meerjarige grassoorten het uitzicht bepalen, vaak samen met
andere grasachtige en kruidachtige planten

Landschap: een deel van de ruimte aan het aardoppervlak dat bestaat uit een complex van
relatiestelseIs, 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

Organische stof: materiaal van plantaarcJig en dierlijke oorspang 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
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Reduceren: chemische verwijdering van de aanwezige zuurstof

Spuitmond: plaats bij opgespoten terreinen waar de buis die gebruikt werd voor het transport
van het gebaggerde materiaal geplaatst werd

Stortkist: plaats bij opgespoten terreinen waar het overtollige water via een regelbaar systeem
terug afgevoerd wordt

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

Waterbodem: bodem van oppervlaktewateren

Zwaar metalen: groep chemische elementen (metalen) met een soortelijk gewicht groter dan 5
(b.v. Cd, Pb, Se) die, wisselend per element, zeer schadelijke gevolgen kunnen hebben voor plant,
dier en mens

Gebruikte digitale gegevens

Bij het maken van de kaarten in dit rapport werd er gebruik gemaakt van een aantal digitale
bestanden die ter beschildcing werden gesteld door het ondersteunend centrum GIS-Vlaanderen.

+ Digitale versie van de Bodemkaart van België - IWONL schaal 1/20.000 (Oe GIS
Vlaanderen 1997)

+ Rasterversie van de topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel uitgegeven tussen 1978
en 1993 op schaal 1/10.000 door het Nationaal geografisch Instituut (Oe GIS-Vlaanderen
1996)

+ Rasterversie van de topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel uitgegeven tussen 1986
en 1990 op schaal 1/100.000 door het Nationaal geografisch Instituut (Oe GIS-Vlaanderen
1998)

+ Digitale versie van de Administratieve grenzen (Oe GIS-Vlaanderen)
+ Digitale zwart-wit orthofoto's van Vlaanderen en Brussel, opname 1995 en vliegschaal

1:43.000 (Oe GIS-Vlaanderen 1997)
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