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VOORWOORD 
 
 
 
In het rapport “Onderzoeksproject Landschapsdijken. Risico’s, ontwikkelingsmogelijkheden 
en beheer van dijken uit brak baggerslib.” worden de resultaten weergegeven van vijf jaar 
wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische, ecotoxicologische en bufferende 
mogelijkheden en beperkingen van landschapsdijken uit baggerslib. Voorliggend document 
is een bundeling van de samenvatting van dit rapport en van hoofdstuk 11 (“Praktische 
richtlijnen voor de aanleg, de inrichting en het onderhoud van brakke baggerdijken”).  
Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar het eindrapport. 
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1. PROBLEEMSTELLING  

Sedimentatie van vervuild slib in de havendokken en in de toegangsgeulen naar de dokken 
is een ernstig probleem voor de Antwerpse havenautoriteiten. Continu baggeren is 
noodzakelijk om de nautische toegankelijkheid te kunnen garanderen. Het jaarlijks 
baggervolume wordt geschat op 400 000 tot 500 000 ton DS. Het baggerslib wordt 
momenteel teruggeklept in onderwaterdepots in de havendokken of opgespoten aan land in 
loswallen. Gezien de grote druk op de resterende ruimte in de Antwerpse haven is dit beleid 
absoluut onhoudbaar. Duurzamere oplossingen voor het baggeroverschot zijn dringend 
nodig. 

Daarnaast zijn er in en rond het havengebied ook heel wat ruimtelijke belangenconflicten. 
Verschillende woonkernen en vruchtbare landbouwgebieden liggen onder de rook van het 
havengebied, en ook ecologisch zijn het Schelde-estuarium en de havenregio van groot 
belang. 

Dit rapport evalueert de potenties voor het gebruik van baggerslib bij de aanleg van 
landschapsdijken. Theoretisch bieden landschapsdijken een oplossing voor verschillende 
van de hoger geschetste problemen:  

• Baggerslib in de hoogte opslaan bespaart heel wat ruimte. 

• De dijken kunnen gebruikt worden voor de afscherming en buffering van woonwijken, 
landbouw- en natuurgebieden en vergroten zo de leefbaarheid in het havengebied. 

• Mits goed beheer kunnen de dijken deel uitmaken van de ecologische infrastructuur 
in het havengebied. Op die manier worden ecologische en economische belangen 
aan elkaar gekoppeld. 

De milieuhygiënische en ecotoxicologische veiligheid van de dijken vormt hierbij een 
noodzakelijke randvoorwaarde. 
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2. DOELSTELLINGEN 

De overkoepelende doelstelling van het proefproject is het ontwikkelen van een praktisch 
haalbaar en wetenschappelijk gefundeerd concept voor de aanleg en het onderhoud 
van baggerdijken. De dijken moeten zoveel mogelijk slib kunnen bergen (en dus zo hoog 
mogelijk zijn), een optimaal bufferend effect hebben, esthetisch verantwoord blijven en vanuit 
ecologisch standpunt interessant zijn. Het kunnen inschatten en beheersen van de 
ecotoxicologische risico’s is een noodzakelijke randvoorwaarde voor alle eventuele 
toepassingen van baggerslib, inclusief landschapsbouw en natuurontwikkeling. Baggerdijken 
kunnen alleen een bufferende functie vervullen als ze zelf geen belasting vormen voor het 
omringende milieu. Dit vereist een multidisciplinaire benadering waarin zowel 
bouwtechnische, ecotoxicologische, bosbouwkundige als ecologische aspecten aan bod 
komen.  

Meer concreet komen volgende vragen aan bod: 

• Wat is het ecologisch streefbeeld voor een landschapsdijk opgebouwd uit 
brak baggerslib?  

• Hoe verloopt de successie op een landschapsdijk en wat is de invloed van 
beheer en omgevingsfactoren op de vegetatie?  

• Welke boom- en struiksoorten zijn geschikt voor de beplanting van brak 
baggerslib? Wat zijn de randvoorwaarden voor boomgroei?  

• Hoe groot is de uitspoeling en runoff van polluenten naar de omgeving?  

• In welke mate worden polluenten in strooisellaag en andere compartimenten 
van het ecosysteem opgenomen en vastgelegd?.  

• Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van boomgroei gerelateerd aan de 
opname van zware metalen? 

• Veroorzaakt een dijk opgebouwd uit verontreinigd baggerslib belangrijke 
ecotoxicologische problemen voor mens of vee?  

• Welke bufferfunctie kan een landschapsdijk concreet vervullen en hoe moet 
de dijk ontworpen worden om het buffereffect te optimaliseren?  

In de marge van het project werd ook onderzoek verricht naar de beplantings- en 
beheersmogelijkheden van mechanisch ontwaterd slib. Op korte termijn zal mechanische 
ontwatering immers een belangrijke verwerkingsmethode worden in de Antwerpse Haven. 

De centrale vraag die uiteindelijk diende beantwoord te worden luidde: Kan landschapsbouw 
met baggerslib als beleidsoptie weerhouden worden? 
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3. PROEFSITE TE MAGERSHOEK EN REFERENTIESITES  

In 2000 werd op de rechter Schelde-oever ten noorden van de Zandvliet- en 
Berendrechtsluis een testdijk aangelegd met geconsolideerd, brak en kleiig baggerslib 
afkomstig uit de havendokken. Het materiaal was steekvast maar nog zeer viskeus en weinig 
uitgerijpt. De dijk was ongeveer 400 bij 100 meter en was opgebouwd uit drie niveau’s 
variërend van 4 tot 10 m hoog. Er werden geen stabiliserende zandlagen in het slib 
aangebracht, er is geen afdek, doorwortelings- of leeflaag aanwezig en er werd evenmin een 
onderafdek aangebracht.  

Het substraat van de dijk had een hoog nutriënten- en kleigehalte en ook de pH was hoog. 
Het zoutgehalte van de bodem was van die aard dat het schade aan beplantingen zou 
kunnen veroorzaken. De zware metaalconcentraties in het bulk van het slib overschreden de 
Vlarea-normen voor hergebruik als bouwstof niet.  

De dijk werd ingedeeld in verschillende proefvlakken: 

• Beplante zones: verschillende blokken werden aangeplant met boom- en 
struiksoorten (Es, Zachte berk, Katwilg, Kraakwilg, Zomereik, Hazelaar, 
Liguster, Sleedoorn en Gelderse roos); 

• Spontaan ontwikkelende zones: hier vond geen enkele vorm van beheer 
plaats; 

• Zones ingezaaid met grassen en grassen/kruidenmengsel en twee maal per 
jaar gemaaid met afvoer van het maaisel; 

• Zones niet ingezaaid maar wel onder hetzelfde maaibeheer als de ingezaaide 
stukken. 

Om langere termijnevoluties te kunnen inschatten werd de site te Magershoek vergeleken 
met een aantal andere baggerstortlocaties van variërende ouderdom: Semmerzake 
(Bolveerput), Deinze (Noorderwal), Desselgem (aan het sas van Ooigem), Meigem (langs 
Schipdonkkanaal), Menen (aan de Noordkaai) en Vlaardingen-Rotterdam (Broekpolder). 
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4. HYDROLOGIE  

De hydrologie op de baggerdijk en in het opgespoten gebied er rond werd opgevolgd met 
een netwerk van piëzometers. Grondwaterdynamiek en chemische samenstelling werden 
gemonitord door middel van tweewekelijkse peilmetingen en halfjaarlijkse bemonsteringen. 

 

Grondwaterdynamiek 

Na de aanleg traden gedurende een paar maanden kwelverschijnselen op in depressies op 
de baggerdijk en aan de voet van hogere dijkniveaus (gekenmerkt door stijghoogtes boven 
het maaiveld). Nadien verdwenen deze volledig. 

Er werden twee quasi onafhankelijke reagerende grondwaterlichamen in de baggerdijk 
vastgesteld:  

o een bovenste, door krimpscheuren en doorworteling zeer poreuze laag. Het 
transport van neerslagoverschotten gebeurde vrijwel uitsluitend doorheen deze 
laag. Naarmate het grondwaterniveau in de dijk daalde, nam de diepte van deze 
laag toe; 

o een interne grondwatermassa die nauwelijks door neerslagoverschotten werd 
aangevuld en die gekenmerkt werd door een trapsgewijze daling van de 
grondwaterspiegel. De ontwatering ging traag (20 à 30 cm per jaar), wat deels te 
wijten was aan de aanwezigheid van een actieve loswal 1A onmiddellijk ten 
Noorden van het dijklichaam. 

Infiltratie en afvoer van neerslag gebeurde zeer snel via de krimpscheurlaag naar de laagste 
delen van de dijk. Dit ging gepaard met uitspoeling van zouten in deze laag. Hoe groter het 
infiltratieoppervlak van de dijk, hoe langer de natte en ecologisch interessante condities in de 
depressies zullen kunnen in stand gehouden worden. Oppervlakkige drainage is nefast voor 
de totstandkoming van deze natte depressies. 

De periodiek natte, zilte condities in de lage delen van de dijk resulteerden tijdelijk in een 
zoutminnende vegetatie. Na een viertal jaar was de oppervlakte van deze vegetatie al sterk 
teruggedrongen.  

Het grondwater zakte al snel te diep weg om invloed te hebben op de vegetatie. De beste 
potenties voor natte natuurontwikkeling op langere termijn lagen in de afwateringsgrachten 
en –poelen rond de dijk. 

 

Grondwaterchemie 

Het grondwater op de dijk werd gekenmerkt door zeer hoge concentraties voor vrijwel alle 
ionen. Dit is een gevolg van de estuariene oorsprong van de sedimenten. Vooral 
conductiviteit, ammonium- en sulfaatgehaltes waren zeer hoog. 

In de krimpscheurlaag traden verschillende temporele veranderingen op: uitspoeling van 
zouten en carbonaten en daling van de ammoniumgehaltes (wellicht via nitrificatie en 
ammoniakvervluchtiging). In de diepere lagen was de samenstelling van het grondwater veel 
constanter. 
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Er werd geen uitspoeling van polluenten (zware metalen, PAK’s, minerale oliën, etc.) naar 
het grondwater in de omgeving vastgesteld. Voor een aantal basisionen waren er echter wel 
verhoogde concentraties waargenomen stroomafwaarts van de dijk. Sterk verhoogde 
ammoniumgehaltes stroomafwaarts van de dijk kunnen wijzen op beginnende uitspoeling, 
hoewel het ammonium ook afkomstig kan zijn van de nog actieve loswal ten noorden van de 
dijk. Ammonium is hoe dan ook een belangrijke parameter voor het opvolgen van het effect 
van een landschapsdijk op de omgeving die in elk monitoringprogramma moet meegenomen 
worden. Het volstaat niet zich te beperken tot de klassieke polluenten.  

Door het krimpscheurtransport was er vrijwel geen oppervlakkige run-off. Dit was een te 
verwaarlozen verspreidingsroute voor polluenten (tenzij er oppervlakkig zou gedraineerd 
worden). 
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5. RANDVOORWAARDEN VOOR BOOMGROEI 

Boomgroei op baggerdijken bleek zeer goed mogelijk. Es was de soort met de hoogste 
overleving (99%) en de beste groei. Ook wilgen en eiken sloegen vrij goed aan. Het 
aanplanten van wilgen en populieren via stekken bleek op dit soort terreinen minder 
aangewezen te zijn vanwege de zeer hoge sterfte. De overleving van berk was zeer variabel, 
afhankelijk van de omstandigheden. De eerste 2 tot 3 jaar na de aanplant was de groei 
globaal zeer laag vanwege de plantschok.  

 

Zout 

Het zoutgehalte van de bodem was vrij hoog en veroorzaakte zoutschade bij de bomen in de 
eerst jaren na de aanplant. In de bovenste kruimelige laag vertoonde het zoutgehalte een 
duidelijke en snelle daling. In de diepere lagen daalde het zoutgehalte niet zo snel. Vanaf het 
vierde jaar na de aanleg van de heuvel was de conductiviteit op 30-45 cm diepte lager dan 
100 mS/m. Dit ging gepaard met een sterke verbetering van de boomgroei en het verdwijnen 
van de symptomen van zoutschade. Bij het ontwerpen van dijken is het belangrijk om te 
weten dat het zout naar lokale depressies spoelt en daar accumuleert. Dergelijke plaatsen 
zijn minder geschikt voor boomgroei.  

 

Bodemstructuur 

De bodemstructuur heeft een zeer belangrijke invloed op de boomgroei. Om een goede 
structuur te verzekeren moet het baggerslib voldoende uitgerijpt zijn op het moment dat de 
heuvel wordt aangelegd of op het moment dat de heuvel wordt aangeplant. 
Baggerslibbodems zijn uitermate gevoelig voor verdichting, wat de boomgroei ernstig kan 
verstoren. Op het derde niveau was de bodem sterk gecompacteerd door de zware 
machines en omdat niet gediepspit werd na de aanleg. De boomgroei was veel slechter dan 
op de andere niveaus. Het gebruik van zware machines dient beperkt te worden en 
diepspitten na aanleg is een belangrijke maatregel om verdichting tegen te gaan. Door na de 
aanmaak van de heuvel een paar jaar te wachten met de beplanting kan schade door 
zettingen beperkt worden en zal de structuur van de bovenste bodemlagen verbeterd zijn bij 
het moment van aanplanting. 

 

Vochtgehalte 

Baggerdijken zijn zeer gevoelig voor droogte om diverse redenen. Vooral in de beginfase is 
vocht een belangrijk probleem. Op termijn zullen de boomwortels de diepere bodemlagen 
bereiken. Bodemmateriaal met een goede structuur kan meer water vasthouden. Daarom is 
het belangrijk om met goed geconsolideerd slib te werken. Het bodemvochtgehalte op het 
terrein bleek zeer moeilijk te bepalen vanwege de krimpscheuren. 

 

Concurrentie met kruidachtigen 

Bomen wortelen over het algemeen dieper dan kruidachtige soorten. Aangezien de bodem 
over de volledige diepte zeer rijk is aan nutriënten en het vocht uit de bovenste bodemlagen 
snel afgevoerd wordt, levert dit na een aantal jaar een duidelijk voordeel op. Er zal nog 
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weinig sprake zijn van concurrentie met de kruidachtigen. Na kroonsluiting zullen de meeste 
kruidachtigen ook afnemen door lichtgebrek. Onkruidbeheer kan via maaien of boomplaten. 
Boomplaten hadden zeer weinig tot geen effect op de boomgroei. De kostprijs van 
onkruidbeheer (€20.000/ha voor aankoop en leggen van boomplaten) weegt niet op tegen de 
beperkte resultaten.  

 

Algemeen 

Es, esdoorn en ook eik zijn de meest geschikte soorten voor baggerdijken. In de rand bleken 
struiksoorten zoals sleedoorn, vlier en liguster ook goede resultaten te geven. Omwille van 
het uitzicht van de heuvel is het belangrijk om zo snel mogelijk tot kroonsluiting te komen. De 
plantschok dient bijgevolg zo kort mogelijk gehouden te worden door met uitgerijpt slib te 
werken, de bodemstructuur te verzorgen en de aanplant met de nodige zorg uit te voeren. Bij 
voorkeur wordt er aangeplant in het najaar zodat de wortels zich beter kunnen vestigen 
tegen de start van het groeiseizoen. Een plantverband van 1 x 1 m is aangewezen. Op die 
manier wordt sneller kroonsluiting bekomen, krijgt onkruidgroei minder kans en is duur 
onkruidbeheer overbodig. Zie verder ook Hoofdstuk 5.4 “Concrete aanbevelingen voor 
aanplanting”. 
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6. ECOLOGISCHE POTENTIES VAN BAGGERDIJKEN 

Als baggerdijken een functie moeten vervullen binnen de ecologische infrastructuur van de 
haven, moeten ze op dat vlak ook een meerwaarde hebben. Te Magershoek werd 
onderzocht of er naast de gangbare bebossingstechnieken ook andere beheersmaatregelen 
in aanmerking komen om het ecologisch potentieel van een baggerdijk te optimaliseren. Vier 
beheersvormen werden getest: (1) nulbeheer, (2) maaibeheer met afvoer, (3) inzaaien met 
grassen en maai/afvoerbeheer, (4) inzaaien met grassen en kruiden en maai/afvoerbeheer. 

Twee vragen stonden centraal: (1) welke soorten koloniseren het substraat en hoe 
ontwikkelen de plantengemeenschappen zich in de daaropvolgende jaren; (2) welke 
abiotische factoren sturen deze evolutie? De resultaten van de proefdijk te Magershoek 
werden getoetst aan de ontwikkelingen op een aantal oudere referentieterreinen langs de 
Schelde en de Leie en vergeleken met vegetatietypes voorkomend op andere dijklichamen. 
Op basis hiervan worden verschillende natuurstreefbeelden voorgesteld voor baggerdijken. 

 

Ontwikkelingen te Magershoek 

De pioniervegetatie op de baggerdijk werd gekenmerkt door hoog opgaande zoutminnende 
soorten van voedselrijke bodems, die we onder natuurlijke omstandigheden vaak aantreffen 
in de vloedmerkzone langs de kust en in estuaria. Tijdens de pioniersfase was de dijk zeer 
bloemrijk en visueel aantrekkelijk.  

Het ontstaan van een zoutgradiënt (gekoppeld aan de topografische gradiënt) en 
maaibeheer zijn de belangrijkste parameters die de verdere evolutie bepalen. In de 
topografische depressies kan de zoute pioniersvegetatie standhouden.  

Elders op de dijk bleek de evolutie van de vegetatie na het verdwijnen van de zoutminnende 
pioniers opmerkelijk parallel te verlopen met die van andere voedselrijke gronden, zoals 
verlaten akkers. Nulbeheer resulteert eerst in relatief bloemrijke ruigtes maar evolueert al 
snel naar zeer soortenarme en onaantrekkelijke ruigtes die gedomineerd worden door grote 
brandnetel en kweekgras.  

Bij maaien en afvoeren van het maaisel ontwikkelt zich eerst een grasland waarin kweekgras 
domineert maar waarin ook vele soorten van verstoorde terreinen zich kunnen handhaven. 
Bij volgehouden maaibeheer zullen ook andere grassen zich uiteindelijk vestigen en de 
dominantie van kweek doorbreken.  

Om betere graslanden van het glanshaver-type te verkrijgen is het noodzakelijk om een 
aantal soorten in te zaaien. Glanshaver en beemdlangbloem bleken bijvoorbeeld geschikte 
soorten. Het inzaaien van een weinig agressieve zouttolerante soort zoals stomp 
kweldergras kan de invloed van dominante soorten als fioringras en kweek beperken en 
biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van soortenrijkere graslanden. Om het bloeiaspect 
na de pioniersfase te versterken kunnen een beperkt aantal bloeiende kruiden ingezaaid 
worden. Knoopkruid, wilde cichorei en fluitekruid bleken het meest geschikt. Het gebruik van 
dure soortenrijke kruidenmengsels is weinig zinvol, want slechts weinige soorten slagen erin 
zich te vestigen en te handhaven tussen de spontane en zeer uitbundige begroeiing. 
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Ontwikkeling op andere baggerstorten en dijken 

De onderzochte referentiebaggerstorten zijn hydraulisch opgespoten, wat impliceert dat ze 
een duidelijke textuur- en daarmee gepaard gaande vochtgradiënt vertonen. Deze gradiënt is 
van groot belang bij de ontwikkeling van de verschillende vegetatietypes. We treffen er 
pioniersgemeenschappen van droogvallend slib, rietvlaktes, diverse moeras- en 
verlandingsvegetaties, natte wilgenstruwelen, opgaande schietwilgenbossen en droge, 
soortenarme ruigtes. De belangrijke rol van wilg valt weg op brakke terreinen, omdat de 
meeste wilgen zoutgevoelig zijn. Ze kunnen zich bovendien niet meer in de ruigte vestigen 
na het uitspoelen van overtollige zouten. Vlier is de enige houtige soort die zich spontaan 
vestigt en handhaaft in de ruigtes. De verbossing die op zoete baggerstorten spontaan 
gebeurt, moet op brak substraat dus via aanplantingen gerealiseerd worden. 

Baggerstorten blijken vaak een hoge natuurwaarde te hebben. De combinatie van open 
water, slikplaten, moeraszones, ruigtes, struwelen en bossen op een relatief geringe 
oppervlakte maakt de terreinen geschikt voor vogels uit diverse ecologische groepen. Het is 
een pleidooi om ook op baggerdijken een vochtgradiënt te creëren en verschillende 
beheersvormen te combineren.  

De in de literatuur beschreven vegetatietypes van voedselrijke dijken kwamen opmerkelijk 
goed overeen met de waarnemingen te Magershoek. De kwaliteit van het maai- of 
graasbeheer bleek van doorslaggevend belang. De aard van de ondergrond (zandig of kleiig) 
wordt slechts belangrijk indien graas- of maaibeheer optimaal verlopen. Maaibeheer waarbij 
het maaisel niet wordt afgevoerd leidt tot sterk verruigde graslanden. Bij afvoer van het 
maaisel ontstaan bloemrijke glanshaverhooilanden. Op overbegraasde dijken treffen we 
soortenarme graslanden van raai- en beemdgras aan. Op minder intensief begraasde dijken 
krijgen bloemrijkere kamgraslanden een kans. 

Bos en struweel treffen we niet zo vaak aan als dijkbegroeiing. Het enige bostype dat werd 
aangetroffen is het essen-veldiepenbos, een natuurlijk bostype van kalkrijke klei. De best 
ontwikkelde struwelen worden gedomineerd door sleedoorn en éénstijlige meidoorn, maar ze 
bevatten ook nog heel wat andere struiksoorten zoals gelderse roos en vlier. 

 

Streefbeelden 

Op basis van de eerder beschreven ontwikkelingen worden voor de verschillende 
beheersvormen de volgende ecologische streefbeelden vooropgesteld (met streefbeeld 
bedoelen we hier een realistische ecologisch doeltype waaraan het succes van het gevoerde 
beheer kan getoetst worden): 

Spontane ontwikkeling 
• Zilte ruigtes van het verbond van stomp kweldergras en de strandmeldeassociatie 
• Natte strooiselruigten 
• Riet- en verlandingsvegetaties uit de riet-associatie 
• Pioniersgemeenschappen van droogvallend slib  
• Nitrofiele zomen 

Maaibeheer (hooilanden) 
• Bloemrijke vormen van het glanshavergrasland op het baggerslib zelf  
• Schraalgraslanden van de struisgras-orde op zandige ringdijken en bij zandige 

afdeklaag 
Beweiding (graasweiden) 
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• bloemrijke graslanden van het kamgras-verbond 

Beplanten (bossen en struwelen) 
• Essen-esdoorn of essen-iepenbos 
• Doornstruwelen uit de associatie van sleedoorn en éénstijlige meidoorn 

 

Deze streefbeelden zijn alleen realistisch als aan bepaalde randvoorwaarden qua aanleg en 
beheer is voldaan. Daar wordt dieper op ingegaan in de ‘Praktische richtlijnen voor de aanleg 
en het beheer van dijken met brak baggerslib”.  

De afwisseling van verschillende beheersvormen op de dijk kan de totale soortenrijkdom 
aanzienlijk doen toenemen en geven bijvoorbeeld kansen aan vogelsoorten uit verschillende 
ecologische groepen. 
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7. POLLUENTENFLUXEN 
Opname in bladeren van bomen 
Opname van metalen in de bladeren van bomen kan een risico betekenen voor metaalinput 
in het ecosysteem via de bladval in de herfst. Abeel, wilg en populier namen hoge gehaltes 
Cd en Zn op in hun bladeren en bleken niet geschikt voor beplanting van vervuild baggerslib. 
Uit het onderzoek op de 10 en 30 jaar oude storten bleek dat populieren de Cd en Zn 
concentraties in de bovenste organische bodemhorizon kunnen verhogen. Dit kan zelfs 
resulteren in een overschrijding van de wettelijke normen. De hoge opname van Cd en Zn 
door deze populieren bleek evenwel te beperkt om bodemsanering door fyto-extractie van de 
metalen mogelijk te maken. Er zou een buitensporige hoeveelheid tijd nodig zijn om de 
bovenste bodemlaag te saneren. 

Soorten die geen metalen opnemen in hun bovengrondse biomassa dienen gekozen te 
worden voor aanplant. Eik, els, es, esdoorn en robinia bleken geen verhoogde 
metaalconcentraties te vertonen in vergelijking met referentiegegevens op onvervuilde 
terreinen. Berken vertoonden voor de meeste elementen normale concentraties, behalve 
voor Zn.  

Tegen het einde van het groeiseizoen traden er belangrijke verschuivingen op in de 
bladconcentraties: Cu, Pb en Zn concentraties bleken voor alle soorten te stijgen tussen half 
augustus en de bladval. Afhankelijk van het doel van een staalnamecampagne moeten de 
stalen dus op het gepaste moment genomen worden. 

 

Opname door kruidachtige vegetatie 

Monocotylen (‘grasachtigen’) blijken veel minder metalen op te slaan dan dicotylen 
(‘bloeiende kruiden’). Vooral Cd bleek door een aantal soorten in de bladeren te worden 
opgeslagen, al zijn de concentraties niet te vergelijken met die bij wilg en populier. 
Maaibeheer doet het aandeel grassen stijgen en doet het risico van doorvergiftiging naar de 
voedselketen dus dalen.  

Uit bulkstaalanalyses van het maaisel te Magershoek bleek dat de zware 
metaalconcentraties niet hoger liggen dan op de Scheldedijk langs het Galgeschoor. In 
vergelijking met deze frequent begraasde dijk is er op de dijk te Magershoek dus geen 
verhoogd risico voor schapen. Inzaaien met grassen voor het graasbeheer en spreiding van 
het graasbeheer over vervuilde en niet vervuilde terreinen doet het risico verder dalen. Jonge 
lammetjes kunnen uit voorzorg beter niet op baggerdijken grazen. 

Omdat vlier een zeer algemene soort is op baggerterreinen en menselijke consumptie van 
de bessen niet uitgesloten is, werd accumulatie in vlierbessen meer in detail onderzocht. Er 
bleek geen accumulatie in de bessen te gebeuren, zelfs op relatief zwaar vervuilde terreinen 
langs de Bovenschelde.  

 

Lange termijn invloed van bomen op de fluxen 

Bomen hebben niet alleen een invloed op de metaalfluxen in het ecosysteem via opname in 
de bladeren. Ook door bodemverzuring, verhoging van het gehalte organisch materiaal en 
evapotranspiratie kunnen de bomen deze fluxen beïnvloeden. Uit het onderzoek op het 30 
jaar oude baggerstort in Rotterdam (Broekpolder) bleek dat er na 30 jaar boomgroei 
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veranderingen optreden in de totale concentratie en de extraheerbare concentratie metalen 
in de bovenste, organische bodemlaag. Enkel deze dunne organische bodemlaag (H1) werd 
beïnvloed en de veranderingen bleken sterk boomsoortafhankelijk te zijn. Verzuring van de 
bodem en opname van metalen in de bladeren bleken de belangrijkste sturende parameters 
te zijn.  

Voor Cu en Cr was er weinig verschil tussen de boomsoorten.  Cd en Zn zijn de meest 
mobiele en toxische elementen van de onderzochte metalen. Onder es waren de totale en 
mobiele concentraties van deze elementen in H1 het minst veranderd in vergelijking met de 
andere soorten. De totale concentraties Cd en Zn waren licht gedaald tegenover de diepere 
laag, de extraheerbare fractie was nagenoeg gelijk gebleven. Onder eik waren de totale 
concentraties Cd en Zn sterkst gedaald van alle soorten en was ook de extraheerbare fractie 
laagst. Het effect van eik is dus tweeledig. Enerzijds is er minder kans op verspreiding van 
metalen in het ecosysteem doordat de concentraties in de meest bio-actieve bodemlaag 
lager zijn. Anderzijds heeft er uitspoeling plaatsgehad. Gezien de beperkte dikte van de 
geaffecteerde bodemlaag en de eigenschappen van de bodem zal uitspoeling naar het 
grondwater echter zeer laag zijn. In de bodemlaag op 3 tot 13 cm diepte werden geen 
veranderen tov de diepere laag gedetecteerd. De invloed van esdoorn op Cd en Zn was 
vergelijkbaar met es, behalve dat de concentratie extraheerbare Zn licht verhoogd was.  

Populieren, abelen en wilgen zijn zeker te vermijden vanwege de verhoogde concentraties 
Cd en Zn in de bovenste bodemlaag (zowel extraheerbare als totale fractie). Es en in tweede 
instantie esdoorn, zijn aan te raden soorten omdat onder deze soorten de 
bodemconcentraties minst veranderen.  

 

Evolutie van een aantal polluenten 

Uitloogproeven hebben aangetoond dat er zeer weinig uitloging van metalen vanuit het slib 
plaatsvindt. Ook op lange termijn zal hier wellicht weinig verandering in komen: door de hoge 
zuurbufferende capaciteit van de baggerspecie en de aanwezige metaalcomplexen is 
verzuring en daarop volgende uitloging van metalen weinig waarschijnlijk. 

Er werd geen invloed vastgesteld van bodemvorming op de mogelijke afbraak van TBT tot 
tin. De massa tin die door de afbraak van TBT aan de bodem kan aangeleverd worden is 
verwaarloosbaar t.o.v. de reeds aanwezige tinconcentratie. 

Indien er op zeer lange termijn toch grondwaterverontreiniging zou ontstaan door uitloging 
van de verontreinigende stoffen uit de proefdijk, dan blijkt de kans op een verre verspreiding 
van de metalen arseen en chroom zeer gering. Hetzelfde geldt voor de organische 
parameters, behalve indien er echt zeer hoge concentraties zouden uitlogen, wat weinig 
waarschijnlijk is. Indien cadmium en lood door uitloging in het grondwater zouden terecht 
komen en daar verhoogde concentraties vormen dan kunnen ze wel over een grote afstand 
verspreiden. De uitloogproeven hebben aangetoond dat lood zo goed als niet uitloogt, zelfs 
op lange termijn. Cadmium loogt beter uit dan lood, maar het gaat nog steeds om maximaal 
0.1 mg/kg bodem op 100 jaar. De kans op de sterk verhoogde grondwaterconcentraties aan 
metalen is dus zeer klein. 

 

Krimpscheuren 

Krimpscheuren zullen waarschijnlijk weinig effect hebben op het uit- en afspoelgedrag van 
de polluenten. In afwachting van verdere resultaten kunnen vanuit het voorzorgsprincipe 
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enkele maatregelen genomen worden om het eventuele risico te minimaliseren: (1) 
diepploegen en een begroeiing aanbrengen om de structuur van de bovenste bodemlaag te 
verbeteren, (2) een depressie creëren op het topvlak van de dijk om het afspoelende water 
op te vangen en eventueel polluenten op het dijklichaam te houden of (3) een leeflaag 
aanbrengen waardoor de bodem minder zal uitdrogen en het ontstaan van krimpscheuren 
wordt tegengegaan. Door een afwateringsgracht rondom de dijk te graven kunnen eventueel 
afspoelende polluenten gemonitord worden.  
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8. RISICO-EVALUATIE MET HET MODEL VLIER-HUMAAN 

De risico-evaluatie gebeurde aan de hand van het door OVAM erkende Vlier-humaan model. 
Als uitkomst geeft dit model de meest relevante blootstellingsroutes en een risico-index voor 
elk element waarvan de bodemconcentratie in het model werd gebracht. Een aantal termen 
die cruciaal zijn voor een goed begrip van de conclusies worden eerst gedefinieerd en verder 
in de tekst cursief weergegeven: 

• Conservatieve modellering: bij de selectie van de invoerparameters en de gemaakte 
aannames voor de modellering worden de waarden geselecteerd die de slechtst 
denkbare situatie weergeven; 

• Gevoeligheidsanalyse: analyse waarbij de invloed van schommelingen in bodem- of 
andere parameters op de uitkomst van het model wordt nagegaan; 

• Ingestie: opname van stoffen via de spijsvertering; 

• Inhalatie: opname van stoffen via de longen; 

• Maximaal gemeten concentratie: hoogste concentratie gemeten in verschillende 
onderzoeken uitgevoerd op baggerslib van de Antwerpse Haven (black-points waar 
lokaal zeer sterk verhoogde concentraties van bepaalde stoffen kunnen gemeten 
worden zijn niet in rekening gebracht omdat het slib van deze locaties sowieso niet in 
aanmerking komt voor hergebruik in baggerdijken); 

• Risicodrijvende stof: Wanneer een individu wordt blootgesteld aan verschillende 
stoffen zullen sommige stoffen door hun concentratie en eigenschappen meer 
nadelige invloed hebben dan andere. Die stoffen vergroten de kans op nadelige 
effecten en drijven dus het risico; 

• Risico-index (RI): Geeft de verhouding weer tussen de berekende dosis of 
concentratie en de referentie dosis of concentratie. Bij RI<1 is er geen risico, bij 
1<RI<10 is er mogelijk een risico, bij 10<RI<100 is er een grote kans op een risico en 
moeten preventiemaatregelen overwogen worden en bij RI>100 is er een risico en 
zijn preventiemaatregelen nodig; 

• Lange blootstelling: continue blootstelling aan een stof gedurende langer dan 1 jaar ; 

• Zware inspanning: activiteit waardoor het lichaam meer belast wordt dan in “normale” 
omstandigheden. Dit gaat gepaard met een versnelde hartslag en ademhaling (vb: 
sporten, het torsen van een zware last, rennen, …); 

• Geen ernstige bedreiging: deze term uit het Vlaamse bodemdecreet geeft aan dat 
een bodemverontreiniging geen nadelige gevolgen heeft voor de receptoren die er 
aan worden blootgesteld, binnen de vooropgestelde criteria van de risico-evaluatie 
(Vlaamse wetgeving en uitvoeringsbesluiten betreffende bodem). Op basis van het al 
dan niet aanwezig zijn van een ernstige bedreiging wordt de noodzaak tot het treffen 
van beschermingsmaatregelen bepaald.  

 

Risico’s voor de mens bij standaard dagrecreatie: case study te Magershoek 

Het scenario standaard dagrecreatie gaat uit van het standaard bodemgebruik dagrecreatie 
zoals bepaald in het OVAM-document ‘Basisinformatie voor risico-evaluaties’. De gebruikte 
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bodemconcentraties zijn de gemiddelde concentraties van verschillende staalnames 
uitgevoerd te Magershoek. 

De uitgevoerde modellering toont aan dat mensen die recreatief op de dijk aanwezig zijn, de 
meeste verontreiniging opnemen via ingestie van bodemdeeltjes en inhalatie van 
bodemdampen. Bemerk dat identificatie van de blootstellingsroutes los staat van het al dan 
niet aanwezig zijn van een risico. Het leert ons alleen dat, indien de risico-evaluatie aangeeft 
dat er maatregelen nodig zijn, deze meest effectief zullen zijn wanneer ze de ingestie en 
inhalatie beperken.  

De risicodrijvende stoffen zijn arseen, lood en chroom met een RI van respectievelijk 1.19, 
1.15 en 1.88. Dit zijn slechts zeer geringe overschrijdingen van de grenswaarde 1. 
Bovendien hebben labotests uitgewezen dat de biobeschikbaarheid (waar in de modellering 
geen rekening mee gehouden wordt) van de metalen arseen en lood zeer laag is. Bij ingestie 
zal dus slechts een fractie van de totale concentratie voor opname beschikbaar zijn. Omdat 
het uitgewerkte model een conservatieve benadering is en omdat Magershoek geconcipieerd 
is als een worstcase (geen folies, geen leeflaag), kan men besluiten dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat de testdijk in Magershoek nadelige gevolgen zal hebben voor de mens 
bij recreatief gebruik. 

 

Variabele en bijkomende factoren die het risico kunnen beïnvloeden 

Bovenstaande besluiten gelden voor de case study te Magershoek. Om meer algemeen 
geldende uitspraken te kunnen doen werd echter ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. 
Hierbij wordt de invloed van variaties in de gebruikte parameterwaardes op de risico-index 
bekeken. Er wordt dus een spreiding bekomen van een minimale tot maximale RI. De meest 
relevante parameters worden hieronder besproken. 

 

Slibconcentraties 

De RI’s werden herberekend, enerzijds aan de hand van de spreiding in de 
polluentenconcentraties die gemeten werden in verschillende onderzoeken op baggerslib 
van de Antwerpse haven, anderzijds aan de hand van de maximale concentraties van al 
deze onderzoeken samen. De resultaten van dit laatste worstcase scenario geven aan dat er 
voor een aantal parameters reële risico’s voor de mens bestaan. Vooral lood, korte minerale 
olieketens en acenaftyleen vormen met RImax van respectievelijk 18.8, 18.3 en 13.2 een 
potentieel risico. Dit zijn ongetwijfeld stoffen waar extra aandacht aan besteed moet worden. 
Kleinere overschrijdingen treffen we aan bij benzopyreen (RImax=4.75), TBT (RImax=2.69), 
chroom (RImax=2.20), arseen (RImax=1.61), benzo(a)anthraceen (RImax=1.58), cadmium 
(RImax=1.50) en indeno(123-cd)pyreen (RImax=1.08).  

Hierbij dient opgemerkt dat dit een zeer conservatief scenario is. Een dijk zal nooit volledig 
opgebouwd zijn uit maximaal verontreinigd slib. In de praktijk is de kwaliteit van de 
bulksamenstelling veel beter. Daarbij komt nog dat Vlier-humaan sowieso een conservatief 
model is (er wordt bijvoorbeeld gerekend met totale concentraties terwijl voor stoffen als 
zware metalen de beschikbare fractie veel lager ligt). De maximale RI’s die hier 
weergegeven zijn liggen dus wellicht significant hoger dan de reële RI’s.  
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Consumptie van dierlijke producten 

Indien vlees of melk geconsumeerd worden, afkomstig van schapen die op de dijk grazen, 
vormt dit voor organische polluenten een relevante bijkomende blootstellingsroute voor de 
mens (naast ingestie en inhalatie; ook hier geldt dat de blootstellingsroutes los staan van het 
al dan niet aanwezig zijn van een risico). Korte minerale olieketens worden een bijkomende 
risicodrijvende stof (RI=1.43) naast de eerder genoemde metalen arseen, chroom en lood. 
Ook hier gaat het om een zeer geringe overschrijding van de RI-drempelwaarde. Vooral het 
vetgehalte van de dierlijke producten bepaalt de opname van organische componenten door 
de mens. Schapenvlees en –melk zijn in deze context ongunstig door hun relatief hoge 
vetgehalte. De consumptie van dierlijke producten resulteert echter niet in een verhoogde RI 
voor metalen. 

 

Zware inspanningen 

Zwaardere inspanningen zoals sporten leiden tot een groter ademvolume en daar mee 
gepaard een grotere opname van vluchtige componenten. Er zijn echter relatief weinig 
vluchtige stoffen aanwezig in de baggerspecie van de proefdijk. Voor de korte minerale 
olieketens (RImax=1.56) en benzo(a)pyreen (RImax=1.40) leidt een groter ademvolume tot een 
lichte overschrijding van de grenswaarde 1. Door het vervluchtigen van de betrokken 
risicodrijvende stoffen zal de RI dalen in functie van de tijd. De opname van de metalen 
wordt zo goed als niet beïnvloed door een groter ademvolume. 

 

Drinkwater 

Gebruik van grondwater als drinkwater afkomstig van of uit de onmiddellijke omgeving van 
de dijk leidt tot een duidelijke verhoging van de RI (bv: RI van  korte minerale olieketens 
varieert van 1.44 indien geen drinkwater van de dijk geconsumeerd wordt tot 24.4 indien 
uitsluitend water van de dijk geconsumeerd wordt). Gebruik van water als drinkwater moet 
dus vermeden worden, maar het gaat hier uiteraard om een zeer onwaarschijnlijk scenario. 

 

Verblijftijd 

Bij een conservatieve modellering heeft voor zowel mensen als vee de verblijftijd op de site 
een grote invloed op de totale opname van verontreinigende stoffen. De RI’s blijven echter 
beperkt. De RImax voor arseen, chroom, lood en korte minerale olieketens bedraagt bij 
dagelijks aanwezigheid op de dijk respectievelijk 1.02, 1.65, 1.16 en 1.38. Slechts kleine 
overschrijdingen van de grenswaarde dus. Wanneer realistische tijdsverdelingen 
gemodelleerd worden, blijken nadelige gevolgen door blootstelling aan de verontreinigingen 
onbestaande. 

 

Bodemcompactie en organisch stofgehalte 

Uit de gevoeligheidsanalyse is gebleken dat verhoogde bodemcompactie en een hoog 
organisch stofgehalte leiden tot een geringere opname van organische componenten door 
vee. Door binding aan de organische complexen zijn de polluenten minder beschikbaar. De 
andere onderzochte bodemkenmerken (densiteit, pH, ruwheid van het bodemoppervlak, 
concentratie gesuspendeerde deeltjes in de lucht) hebben een beperkte impact op de totale 
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opname, zowel voor mensen als voor vee. Potentieel relevante parameters zoals 
krimpscheuren en zoutgehalte van de bodem werden echter niet onderzocht. 

 

Invloed pH 

Labotests tonen aan dat metalen vrijwel niet uitlogen bij neutrale (pH 7) en licht zure pH (pH 
5 - 6) en slechts gering bij zuurdere pH (pH 3 - 4). De baggerspecie heeft dus een zeer hoge 
zuurbufferende capaciteit. Metalen zoals lood, chroom en arseen hebben hierdoor een 
lagere biobeschikbaarheid dan voor “standaard” bodem wordt aangenomen. Hiermee werd 
geen rekening gehouden wij de berekeningen van het model en de reële opname door de 
mens ligt dus lager dan berekend in de modelleringen. 

 

Risico’s voor schapen bij gemiddelde bodemverontreiniging 

Schapen kunnen niet alleen fungeren als tussenstadium voor de eindreceptor mens, maar 
kunnen ook zelf als eindreceptor beschouwd worden. Vooral in het kader van eventueel 
graasbeheer op landschapsdijken is dit een relevante denkpiste. 

Voor schapen die op de dijk grazen is ingestie van bodemdeeltjes de belangrijkste 
blootstellingsroute. Daarnaast zijn ook opname via voedsel en drinkwater van belang. 

Alleen arseen is een risicodrijvende stof en dan nog enkel bij de maximum gemeten 
concentraties (RImax=1.34). Het gaat om een geringe overschrijding van de drempelwaarde 
en de kans op nadelige gevolgen is dus zeer gering. 

De opname van metalen door bepaalde plantensoorten zoals de wilg kan zeer hoog zijn. De 
invloed hiervan op de opname door grazend vee is echter verwaarloosbaar, temeer omdat 
de dieren er een gevarieerd dieet op nahouden. 

 
Conclusie 

• Uit de case study te Magershoek is gebleken dat deze landschapsdijk geen nadelige 
gevolgen heeft voor mens en dier bij recreatief gebruik respectievelijk begrazing 
(binnen de vooropgestelde criteria van de risico-evaluatie – zie ERM (2003)).  

• Dankzij een gevoeligheidsanalyse kunnen de risico’s van de aanleg van baggerdijken 
in de haven ook globaal ingeschat worden. De risicodrijvende stoffen die prioritair 
moeten opgevolgd worden, de belangrijkste blootstellingsroutes en de invloed van 
een aantal belangrijke bodemparameters werden in kaart gebracht. Indien de hieruit 
voortvloeiende aanbevelingen in acht genomen worden kunnen de risico’s voor mens 
en dier gecontroleerd worden en tot verwaarloosbaar worden herleid. 

• De besluiten gelden niet voor sterk verontreinigd slib van zogenaamde blackspots, dit 
zijn locaties waar door specifieke activiteiten in het verleden zware verontreiniging is 
ontstaan, in de haven. Blackspot slib komt niet in aanmerking voor landschapsbouw. 

 

Aanbevelingen 
• Bij de constructie van bufferdijken uit baggerslib van de Antwerpse haven dient het 

gebruik van slibpartijen met sterk verhoogde concentraties aan metalen, PAK’s en 
minerale olie vermeden te worden. Door gebruik te maken van weinig verontreinigd 
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havenslib kan van bij de aanleg de opname door blootstelling aan bepaalde 
verontreinigende stoffen in het slib laag gehouden worden.  

• Vanuit milieuhygiënisch oogpunt dient de bodem van de dijken zo sterk mogelijk 
gecompacteerd te worden, omdat compactie de opname van organische polluenten 
beperkt.  

• Er dient voldoende begroeiing voorzien te worden om verwaaiing en erosie van het 
bodemoppervlak te voorkomen. Inhalatie is immers een belangrijke 
blootstellingsroute.  

• Het aanbrengen van een leeflaag met niet vervuilde grond op de dijk zou de 
blootstelling reduceren, omdat op deze wijze de belangrijkste blootstelling (ingestie 
van bodemdeeltjes) vermeden wordt. 

• De proeven en modelleringen geven aan dat er zo goed als geen uitloging zal 
plaatsvinden van metalen uit de dijk. Er wordt wel aangeraden om de monitoring van 
het grondwater ter hoogte van de proefdijk verder uit te voeren, zodat dit met 
veldgegevens kan bevestigd worden. 
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9. BUFFERFUNCTIE VAN LANDSCHAPSDIJKEN 

Uit de literatuurstudie blijkt dat beplante landschapsdijken als scheidend element tussen de 
haven en de omringende woonzones de omwonenden kunnen beschermen en afschermen 
tegen verschillende vormen van pollutie en hinder:  

• Op regionale schaal kunnen beplante baggerdijken op termijn dienen als koolstof-sink 
en als polluentenfilter. De koolstofopslag in de biomassa van populieren en wilgen 
kan oplopen tot 10-12 ton koolstof/ha.jr. Bomen kunnen ook een aanzienlijke 
hoeveelheid stof en polluenten uit de lucht filteren.  

• Op lokale schaal hebben groene buffers een duidelijk effect op de visuele hinder en 
een (minder uitgesproken) effect op de geur- en geluidshinder. Groene buffers die 
voldoende hoog en dens zijn, kunnen storende elementen in het landschap op een 
efficiënte manier visueel afschermen.  

• Groene gordels dragen indirect bij tot de afname van geurhinder door de geurpluim te 
verdunnen en door als filter op te treden tegen de geurstoffen die meegevoerd 
worden met partikels.  

• Wanneer het geluidsreducerend effect van natuurlijke buffers vergeleken werd met 
het afstandseffect, bleek dat de afstand tussen bron en ontvanger verdubbeld tot 
verviervoudigd zou moeten worden om dezelfde geluidsafname te bekomen als deze 
bekomen onder invloed van een natuurlijke buffer. Beplante dijken leveren betere 
resultaten op dan een aarden dijk of een vegetatiestrip afzonderlijk. Bovendien 
beslaat het netto geluidsreducerend effect van beplante dijken een groter 
frequentiebereik dan enkel een geluidswal of enkel een vegetatiestrook. 

• Mensen blijken minder stress, angst en agressie te voelen en zijn rustiger en alerter 
bij het zien van een natuurlijke omgeving ten opzichte van een stedelijke. De visuele 
afscherming speelt een grote rol in de psychologische bescherming tegen geur- en 
geluidshinder voor de omwonenden.  

• Volgens literatuurgegevens kan het uitzicht op groen of de nabijheid van groen de 
transactieprijs van een woning doen stijgen met 6%. Door de aanwezigheid van goed 
ontwikkelde landschapsdijken kan de eigendomswaarde van omliggende woningen 
dus significant hoger zijn dan wanneer deze woningen rechtstreeks zouden uitkijken 
op het havengebied. 

 

Om de bufferfuncties optimaal te kunnen vervullen, moeten enkele ontwerpparameters in 
acht genomen worden. De voornaamste zijn: de afstand tussen de buffer en de emissiebron 
of de omwonenden, de breedte, de hoogte en de dichtheid van de groene buffer.  

 

Afstand 

Afhankelijk van de functie die de bufferdijk moet vervullen dient ofwel de afstand tussen de 
buffer en de emissiebron ofwel de afstand tussen de buffer en de omwonenden 
geminimaliseerd te worden:  

• Om een optimale filterwerking tegen luchtpollutie te bekomen, moeten buffers zo 
dicht mogelijk bij de emissiebron worden aangelegd. In dit opzicht is het dus 
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aangeraden om de buffers aan te leggen binnen de industrieterreinen in plaats van er 
rond.  

• Voor de bescherming tegen geluidsoverlast moeten de buffers zo dicht mogelijk bij de 
geluidsbron of -ontvanger liggen. Dit impliceert dat ze ofwel binnen de 
industrieterreinen, ofwel vlakbij de omliggende woonkernen moeten worden 
aangelegd.  

• Om een optimale visuele afscherming tegen horizonvervuiling te bekomen, moeten 
de buffers zo dicht mogelijk bij de omwonenden worden aangelegd. Aangezien 
geurhinder in belangrijke mate psychologisch kan bestreden worden, is vooral de 
aanwezigheid van een goede visuele afscherming hierbij van belang. 

 

Breedte 

Buffers moeten zo breed mogelijk zijn. Enkel voor het windbrekend effect speelt de 
bufferbreedte weinig rol. De breedte is vooral relevant bij de filterwerking tegen luchtpollutie 
en bij de bescherming tegen geluidshinder. Voor de andere bufferaspecten is deze 
parameter indirect van belang omdat een bredere buffer impliceert dat er meer vegetatie zal 
zijn. 

 

Hoogte 

De hoogte is eveneens van belang voor alle bufferfuncties. Hoe hoger de natuurlijke buffer 
is, hoe verder de windluwe zone zich zal uitstrekken, hoe meer polluenten uit de lucht zullen 
gefilterd worden, hoe efficiënter de visuele afscherming en het geluidsreducerend effect 
zullen zijn en hoe verder deze zullen reiken. Onrechtstreeks zal ook de geurhinder afnemen, 
aangezien dit aspect gelinkt is aan het windbrekend effect en de visuele afscherming van de 
emissiebron. Het dijklichaam zorgt ervoor dat de beplanting een stuk hoger gebracht wordt. 
Vooral de eerste jaren is dat van belang, aangezien een aanplanting enkele jaren nodig heeft 
om de gewenste hoogte te bereiken.  

 

Dichtheid 

Een optimale dichtheid van de groene buffer moet voor elk bufferaspect nagestreefd worden. 
Een voldoende dense vegetatie kan immers op een doeltreffende manier de wind breken, 
het microklimaat verbeteren, de luchtpollutie filteren, storende elementen visueel 
afschermen, de geluidsenergie absorberen en verstrooien en de geurhinder doen afnemen. 
Een goede visuele afscherming heeft daarenboven een grote impact op de psychologische 
bescherming tegen geur- en geluidshinder voor de omwonenden. In de praktijk levert een 
beplanting bestaande uit loofboomsoorten met een goed ontwikkelde struiklaag het beste 
resultaat op.  
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10. MECHANISCH ONTWATERD SLIB (MOS) 

MOS-dijken worden bij niet al te sterke compactie snel gekoloniseerd door spontane 
vegetatie. Boomgroei bleek mogelijk maar de groei was duidelijk geremd. De combinatie van 
abiotische condities die we op MOS aantreffen (droog, hoge conductiviteit, voedselrijkdom 
en kalkgehaltes) vinden we zelden of nooit onder natuurlijke omstandigheden. Vanuit 
ecologisch standpunt en vanwege de slechte boomgroei is het dan ook aan te raden om 
MOS alleen als bulkmateriaal te gebruiken en daarna af te dekken met een voldoende dikke 
leeflaag, eventueel bestaande uit gerijpt slib.  

Wordt MOS toch gebruikt als bewortelingssubstraat, dan zal de pioniersvegetatie naast een 
aantal zoutindicatoren vooral elementen bevatten uit verstoorde plantengemeenschappen. 
Inzaaien (bijvoorbeeld een mengsel met hoofdzakelijk glanshaver en een bijmenging van 
margriet en knoopkruid) in combinatie met maaibeheer is aan te raden om op termijn tot een 
vorm van het glanshavergrasland te komen. Spontane ontwikkeling leidt op korte termijn tot 
sterke dominantie van akkerdistel en grote brandnetel en is af te raden voor dit substraat. 
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11.  PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR DE AANLEG, 
DE INRICHTING EN HET ONDERHOUD VAN 
BRAKKE BAGGERDIJKEN 

 

In dit hoofdstuk worden praktische richtlijnen gegeven voor de aanleg van een 
landschapsdijk met baggerslib. Het ontwerp wordt bepaald door (zie figuur):  

• 

• 

de functies die de dijk zal vervullen; 

de praktische beperkingen die er zijn, bijvoorbeeld als gevolg van de aard van het 
substraat (graad van uitrijping, contaminatie) of het kostenplaatje van het geplande 
beheer.  

Op basis hiervan worden concrete inrichtings- en beheersmethodes vooropgesteld. In drie 
uiteenlopende voorbeelden worden tenslotte een aantal mogelijkheden van landschapsdijken 
besproken en geïllustreerd.  

 

Doelstellingen Aanleg Beperkingen 

Ontwerp • Visuele buffer 
• Stof/geurfilter 
• Geluidsbuffer 
• Ecologische 

verbinding 
Aanleg van 

de dijk • Uitrijping 
• Biomassaproductie • Vervuiling 

• Locatie 
Ingroening 

• Soortenkeuze 
• Toegankelijkheid 
• Kosten 

Beheer 

 
 

11.1. Doelstellingen 

Het ontwerp van een landschapsdijk hangt in eerste instantie af van het uiteindelijke doel. 
Naast slibberging als primaire functie kan de heuvel functioneren als visuele buffer, stof- en 
geurfilter, geluidsbuffer, ecologisch verbindingsgebied of recreatiegebied of het kan de 
bedoeling zijn om biomassa te produceren (groene energie, timmerhout of veevoer). Elk van 
deze doelstellingen gaat gepaard met een aantal specifieke eisen omtrent ontwerp, inrichting 
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en beheer. In onderstaande tabel wordt hiervan een overzicht gegeven. Verder in deze 
paragraaf worden de verschillende doelstellingen met hun specifieke vereisten besproken.  

 

 

Doel Dimensies Begroeiing/ 
aanleg 

Locatie Recreatie 
mogelijk? 

Beheer 

Visuele 
buffering 

 

Hoog Bomen/struiken, dense 
vegetatie 

Dicht bij 
bewoning 

Ja Na aanplant geen 
specifiek beheer nodig 

Ecologische 
verbinding 

Breed Spontaan, zaaien of 
beplanten, structuurrijk 

Aansluitend op 
andere natuurlijke 

entiteiten 

Beperkt Geen of maaibeheer 

Stof- en 
geurfilter 

 

Hoog en 
breed 

Bomen/struiken, matig 
dense vegetatie 

Dicht bij de bron Nee Na aanplant geen 
specifiek beheer nodig 

Geluidsbuffer 

 

Hoog en 
breed 

Bomen/struiken, dense 
vegetatie 

Dicht bij de bron 
of ontvanger 

Ja indien dicht 
bij ontvanger 

Na aanplant geen 
specifiek beheer nodig 

Biomassapro-
ductie 

Naar keuze Bomen/hooiland/weiland Bepaald door 
eventuele 

nevenfunctie 

Tijdelijk Cyclisch oogsten 
(hakhoutbeheer)/maaien/

begrazen 

 
 

11.1.1. VISUELE BUFFERING 

• 

• 

• 

• 

Om een optimale visuele afscherming tegen horizonvervuiling te bekomen, moeten de 
buffers zo dicht mogelijk bij de omwonenden worden aangelegd. De groene buffers 
dienen voldoende hoog en dens (ondoorzichtig) te zijn om storende elementen in het 
landschap op een efficiënte manier visueel af te schermen. Een goede visuele 
afscherming speelt ook een grote rol in de psychologische beleving van geur- en 
geluidshinder voor de omwonenden.  

Indien er voldoende ruimte beschikbaar is valt een visuele buffer goed te combineren met 
de functie ecologische verbinding en met recreatie. 

 

11.1.2. STOF/GEURFILTER 

Om een optimale filterwerking tegen luchtpollutie te bekomen, moeten buffers zo dicht 
mogelijk bij de emissiebron worden aangelegd. Het is dus aan te raden om de buffers 
binnen de industrieterreinen aan te leggen in plaats van er rond. Vanaf 250 m afstand van 
de bron wordt het filtereffect op de bronuitstoot verwaarloosbaar en rest enkel nog het 
algemeen filtereffect. De optimale afstand tot de bron is 50 tot 100 m, de optimale 
bufferbreedte is 400 m, maar veel smallere buffers zullen ook al een groot effect hebben.  

Geurbuffering blijkt vooral een psychologisch effect te zijn dat samenhangt met visuele 
buffering: als de buffer de emissiebron aan het gezichtsveld onttrekt, daalt het aantal 
klachten over geurhinder. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Hoe hoger de buffer, hoe beter de werking tegen stof- en geurhinder. Een bomenrij kan 
de windsnelheid doen afnemen en het microklimaat verbeteren over een afstand van 2 tot 
5 maal de schermhoogte aan loefzijde en tot op een afstand van 10 tot 35 maal de 
schermhoogte aan lijzijde. De lengte van het windscherm zou ten minste 10 maal de 
hoogte moeten bedragen, om de effecten van de windstroming rondom de randen te 
beperken. Voor een dijk van ongeveer 20 meter hoog is dus een minimale dijklengte van 
200 meter optimaal. De lengte en de hoogte bepalen samen de totale voor wind beschutte 
oppervlakte.  

De reductie van de windsnelheid is maximaal als het windscherm loodrecht op de 
overheersende windrichting georiënteerd is. De mate van reductie en de oppervlakte 
van de windluwe zone nemen af wanneer de invalshoek van de wind verkleint.  

De continuïteit van het bufferscherm is zeer belangrijk. Een opening in het scherm zorgt 
ervoor dat de windstroming daar geconcentreerd wordt, wat resulteert in een zone aan de 
lijzijde waar de windsnelheden deze van het open veld overtreffen.  

Loofboomsoorten zijn over het algemeen beter geschikt als windscherm dan 
naaldboomsoorten. Een dicht plantverband is ideaal, bijvoorbeeld 1 x 1 m of 1.5 x 1.5 m. 
Dit zorgt voor een grote bladoppervlakte en hoge bomen met een diep wortelstelsel, wat 
uiteindelijk resulteert in meer biomassa per ha en dus in een grotere absorptie van 
polluenten. Het plantverband mag echter niet té dicht zijn: een dichte vegetatie verhoogt 
vooral de turbulentie, terwijl een wat ijlere begroeiing de lucht doorlaat en deze kan 
filteren. Het is aangeraden om de bomen en struiken aan te planten in rijen loodrecht op 
de heersende windrichting om een betere captatie te verzekeren, en de rijen te schranken 
om ervoor te zorgen dat de beplanting geen windgaten zal vertonen.   

 

11.1.3. GELUIDSBUFFER 

Voor de bescherming tegen geluidsoverlast moeten de buffers zo dicht mogelijk bij de 
geluidsbron of -ontvanger liggen. Buffers worden dus ofwel aangelegd binnen de 
industrieterreinen in plaats van er rond, ofwel vlakbij de omliggende woonkernen. 

Om een optimaal geluidsreducerend vermogen te bekomen, zijn vooral de 
transparantie/porositeit (zo laag mogelijk) en de breedte (zo breed mogelijk) 
doorslaggevend. Een lage porositeit betekent ook hier een dicht plantverband. Ook de 
bufferhoogte speelt een rol, in de zin dat deze hoog genoeg moet zijn zodat de 
geluidsbron aan het gezichtsveld onttrokken wordt.  

 

11.1.4. ECOLOGISCHE VERBINDING 

Voor het optimaliseren van de ecologische verbindingsfunctie gelden twee 
basisprincipes: hoe groter het terrein en hoe meer gradiënten er gecreëerd worden, hoe 
beter.  

Brede dijken zijn te verkiezen omdat het randeffect kleiner wordt, minder verstoring 
optreedt en bijvoorbeeld meer vogelsoorten tot broeden zullen komen. Net zoals voor de 
stoffilterende functie geldt echter dat ook smallere systemen een duidelijke meerwaarde 
kunnen betekenen. Door de recreatie te beperken of goed te sturen kan de verstoring ook 
beperkt gehouden worden. 
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• 

• Een 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gradiëntsituaties kunnen gecreëerd worden via de topografie (werken met een centrale 
depressie) of door een goede inrichting van de dijk (bijvoorbeeld door de aanleg van een 
mantel-zoom vegetatie (bos-struweel-ruigte-grasland)).  

combinatie van verschillende beheersvormen (zie 11.3) leidt tot grotere 
biotoopdiversiteit, een groter aantal soorten en dus een hogere ecologische waarde. Door 
voldoende aandacht te besteden aan de randinrichting kan de ecologische waarde verder 
geoptimaliseerd worden (11.3.6). 

 

11.1.5. BIOMASSAPRODUCTIE 

Als de heuvel specifiek bedoeld is om hout te produceren is een aangepast beheer 
nodig. Door productie van hout worden de hoge nutriëntengehaltes in het baggerslib op 
een nuttige manier hergebruikt. De teelt van biomassa voor omzetting in groene energie is 
in de huidige context een economisch en ecologisch alternatief. Wanneer houtige 
biomassa geteeld wordt op voormalige akkergronden met een intensief beheer kunnen 
momenteel opbrengsten van 10 MWh elektriciteit en 10 GJ warmte per hectare verkregen 
worden. Voor de productie van biomassa is een hakhoutbeheer nodig waarbij hakken in 
korte of langere rotaties noodzakelijk is. De vegetatie wordt periodiek geoogst en 
verbrand voor de productie van elektriciteit en/of warmte. De kans dat de dijken zullen 
gebruikt worden voor houtproductie is eerder klein en bijgevolg werd deze optie hier niet 
verder uitgewerkt.  

Biomassaproductie kan ook in ruimere zin gezien worden als productie van hooi of gras 
voor grazers. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is de kwaliteit van het maaisel. Het 
bulkmateriaal van het maaisel was van goede kwaliteit te Magershoek. De 
biomassaproductie via maaien ligt op 6 ton DS/ha maximum standing crop en rond de 10 
ton/ha bij twee keer maaien per jaar, wat vergelijkbaar is met de opbrengst van 
energieplantages met populier. Ook maaisel kan gebruikt worden voor groene 
energieproductie. 

 

11.1.6. RECREATIE 

Recreatie op baggerdijken is geen hoofdfunctie, maar kan eventueel wel een 
nevenfunctie zijn, vooral op dijken die dienen voor visuele buffering, geluidsbuffering of 
ecologisch verbindingsgebied.  

Als stoffiltering de hoofdfunctie van de dijk is, is recreatie af te raden omdat het terrein op 
termijn meer vervuild zal raken door de depositie van polluenten. Aangezien in dit geval 
de locatie van de dijk dicht bij de bron dient geplaatst te worden (dus in het 
industriegebied) zal recreatie sowieso geen optie zijn. 

Recreatie gaat gepaard met extra kosten die hier niet in rekening gebracht worden 
(aanleg en onderhoud van wandelpaden, infoborden, etc.). In het ontwerp moet met deze 
voorzieningen natuurlijk ook rekening gehouden worden. 

Zones op een dijk die niet voor recreatie geschikt zijn (bijvoorbeeld een slibpartij met 
grotere contaminatiegraad of een rustgebied voor fauna) kunnen door een goede 
plantkeuze of inrichting van het randgebied ontoegankelijk gemaakt worden 
(doornstruwelen of brede grachten met riet). 
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11.2. Beperkingen 

11.2.1. UITRIJPINGSGRAAD 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

De bouwtechnische kwaliteit van baggerslib hangt nauw samen met de rijpingsgraad. 
Hoe beter uitgerijpt, hoe beter behandelbaar. De hoogte die kan gerealiseerd worden en 
dus ook de buffercapaciteit hangen hier rechtstreeks van af.  

Ook voor boomgroei dient het substraat zo goed mogelijk uitgerijpt te zijn omwille van de 
snelle uitspoeling van zouten, goede doorluchting en kleinere kans op compactie van de 
bodem. De bodemstructuur wordt verbeterd door te diepspitten en te rijven voor het 
beplanten. 

Voor de ontwikkeling van een interessante spontane ontwikkeling geldt het 
omgekeerde: slecht uitgerijpt slib zal resulteren in het ontstaan van vocht- en 
zoutgradiënten en zal interessante gradiëntvegetaties tot ontwikkeling laten komen. 

 

11.2.2. VERVUILINGSGRAAD EN SOORTENKEUZE 

Met de gemiddelde samenstelling van het slib van de Antwerpse haven zijn er volgens 
het Vlier-Humaan model zeer weinig risico’s voor de mens bij dagrecreatie. Bij het 
ontwerp kan rekening gehouden worden met verschillen in kwaliteit van slibpartijen. 
Recreatie kan zo gestuurd worden dat recreanten niet of minimaal in contact komen met 
slib van slechtere kwaliteit (bijvoorbeeld door aanleg van doornstruwelen of door de 
toegankelijkheid van de dijk te kanaliseren via een goede randinrichting). Zwaar vervuild 
slib van blackspots in de haven is ongeschikt voor landschapsbouw. 

Fytoextractie van metalen bleek geen optie, dus moet in alle scenario’s gekozen worden 
voor stabilisatie van de polluenten. Dat kan bijvoorbeeld via een geschikte 
soortenkeuze. Slechts enkele soorten komen in aanmerking: es en esdoorn en in 
mindere mate eik. Ook struiksoorten zoals vlier, sleedoorn, liguster en gelderse roos 
komen in aanmerking. Grassen zijn beter geschikt dan andere kruidachtige soorten. 

 

11.2.3. LOCATIE EN TOEGANKELIJKHEID 

Een landschapsdijk moet geïntegreerd zijn in de omgeving (goede randinrichting, 
aansluitend op bestaande landschapselementen). 

Als beheer nodig is (maaien, dunnen, oogsten) moet het terrein toegankelijk zijn voor de 
machines die hiervoor nodig zijn. Toegangswegen dienen voorzien te worden.  

Als recreatie een nevenfunctie is moeten ook hiervoor de nodige toegangswegen 
gecreëerd worden. Recreatie kan gekanaliseerd worden door middel van begroeiing rond 
de dijk indien dit nodig geacht wordt. Wanneer de dijk een ecologische verbindingsfunctie 
heeft dient recreatie beperkt te worden voor de rust. 
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11.2.4. KOSTEN 

Een belangrijk aspect bij de keuze van één of een combinatie van verschillende 
beheersvormen is uiteraard de kostprijs. Er werd een rekenblad opgemaakt om de 
inrichtings- en beheerskosten van een bepaald ontwerp snel te kunnen inschatten (bijlage 2). 
De kostprijs voor de bouw van de dijk is hierbij niet meegerekend. Hieronder worden de 
verschillende kostenstaten verder toegelicht. Schapenbegrazing werd niet uitgetest te 
Magershoek, maar is als plausibele toekomstige beheersvorm voor landschapsdijken mee 
uitgewerkt.  

 

 
Screenshot van het rekenblad voor de berekening van inrichtings- en beheerskosten 

 

Beplanting 
Bij de prijzen voor het plantgoed wordt uitgegaan van een zeer dichte beplanting (1 op 1 m) 
om de uitval door sterfte te compenseren en tot een snelle kroonsluiting te komen. Dat 
betekent dat er ongeveer 10000 bomen per ha geplant worden. De prijsberekening is 
gebaseerd op de gemiddelde kostprijs van verschillende grootschalige beplantingen (met 
bosplantsoen) door het Laboratorium voor Bosbouw (gemiddeld 3000 euro/ha voor 
plantgoed en 5800 euro/ha voor de beplanting). In praktijk bleek de uitval voor es en eik op 
de baggerdijk zeer laag te zijn. Er zou dus kunnen geopteerd worden voor een lagere 
beplantingsdichtheid (lagere kost plantgoed) maar dan zal meer aandacht moeten besteed 
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worden aan het onderdrukken van de kruidgroei de eerste jaren zodat de totale kost wellicht 
gelijkaardig blijft. Gezien de hoge beplantingsdichtheid en de lage uitval worden er twee 
dunningen voorzien na 5 jaar en na 15 jaar. 

 

Begrazing 
Het begrazen met schapen brengt een hele reeks kosten met zich mee die hier niet apart 
behandeld worden (verplaatsen van de dieren, scheren, dierenartskosten etc.). Gehanteerde 
richtprijs is 10 eurocent per m² en werd berekend op basis van de gemiddelde kostprijs voor 
het onderhoud met schapen van de Scheldedijken. Als afrastering wordt uitgegaan van een 
vaste omheining met gegalvaniseerde draad in plaats van de meer gebruikelijke 
verplaatsbare draadnetten met schrikbeveiliging. Naar landschappelijke waarde toe zijn de 
vaste omheiningen te verkiezen. Poortjes zijn in de prijs inbegrepen. Er wordt gerekend aan 
een prijs van € 8 per lopende meter voor een dijk van 200 bij 50 meter die ingedeeld is in 
drie begrazingsvakken.  

Bij begrazing wordt normaal eerst een grassenmengsel ingezaaid. De hoog opgaande 
nitrofiele pioniersruigte is immers niet echt geschikt om te starten met begrazing. 

 

Maaibeheer 
Maaikosten met de cirkelmaaier worden op basis van de reële kost op het proefterrein te 
Magershoek geschat op € 75 per uur. De geschatte duur voor het maaien van een hectare is 
twee uur. De totale maaikost per ha bedraagt dus € 150 voor één maaibeurt. Dit is wel een 
stuk lager dan de kostenraming voor Nederlandse dijken, waar € 350 /ha werd gerekend 
voor grote, gemakkelijk toegankelijke dijkgedeeltes (Voskuilen, 2001).  

Maaibeheer moet altijd gepaard gaan met afvoer van het maaisel. Anders heeft maaien een 
veeleer negatief effect op de vegetatie (snelle dominantie van brandnetel en akkerdistel). Het 
afvoeren betekent een belangrijke extra kost. Voor het afvoeren van het maaisel wordt 
hetzelfde tarief gerekend als het maaien (€ 150 per ha). Het afgevoerde maaisel moet echter 
ook naar een composteerinstallatie of stortplaats gebracht worden. De stortkosten worden 
geraamd op € 50 per ton en zijn uiteraard afhankelijk van de biomassaproductie van het 
gemaaide terrein. De biomassaproductie (maximum standing crop) van een productief 
Glanshavergrasland zoals op de proefdijk bedraagt bij benadering 6 ton DS per ha. Gezien 
de zeer hoge nutriëntengehaltes van het substraat mogen we ervan uitgaan dat het 
maaibeheer niet snel zal leiden tot een daling van de biomassaproductie. Als benadering 
voor het versgewicht werd het DG met een factor 3.5 vermenigvuldigd (indien het hooi goed 
gedroogd is zal deze factor de 1 benaderen, maar dan komen er extra kosten bij voor het 
keren van het hooi). De totale stortkost per ha bedraagt dus (50*6*3.5)=1050 euro per 
hectare als er één keer per jaar in juli gemaaid wordt. Als er een tweede keer gemaaid wordt 
op het einde van het groeiseizoen loopt de kost verder op, al is de biomassaproductie na de 
eerste maaibeurt een stuk lager. Bij twee keer maaien wordt de kost geschat op 
(75*6*3.5)=1575 euro per hectare per jaar. Voskuil (2001) schatte de transport- en 
stortkosten van maaisel op 60 euro/ton. Als het maaisel als hooi kan gebruikt worden 
(afhankelijk van de kwaliteit ervan) valt deze belangrijke kostenstaat weg. 

 

Inzaaien 
De prijs van zaaimengsels is enorm afhankelijk van de leverancier én van de exacte 
samenstelling van het mengsel. Standaardmengsels zijn goedkoper dan zelf samengestelde 
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mengsels, maar zijn meestal ook minder goed aangepast aan het substraat. Globaal kan 
gesteld worden dat grasmengsels relatief goedkoop zijn. Als er kruiden aan toegevoegd 
worden stijgt de prijs zeer snel. In deze berekening gaan we uit van een gemiddelde kostprijs 
van 20 euro/kg voor een grassen/kruidenmengsel en 3 euro/kg voor een grassenmengsel. 
De aanbevolen zaaidichtheden voor gras- en kruidenmengsels variëren (afhankelijk van 
soort, bodem en de verhouding kruiden/grassen) meestal van 25 tot 60 kg/ha. We gaan bij 
de kostenberekening uit van een lage zaaidichtheid van 30 kg/ha, enerzijds omdat het de 
kostprijs drukt, anderzijds om ook spontane vestiging van soorten mogelijk te maken. 
Daarnaast moet ook de kost van het inzaaien zelf in rekening gebracht worden. 

 

11.3. Inrichting en beheer 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te verwachten natuurtypes onder 
verschillende beheersvormen en verschillende abiotische condities op initieel brakke 
baggerterreinen. De na te streven (d.w.z. de ecologisch meest waardevolle) types zijn in het 
groen aangegeven. In de volgende paragrafen wordt per beheersvorm concreet aangegeven 
hoe die streefbeelden kunnen bereikt worden en welke randvoorwaarden er gesteld worden. 

 

Beheer Verwacht natuurtype 

Spontaan Nat/Zout Zilte ruigte 

  Zilte pioniersvegetatie 

 Nat/Zoet Strooiselruigte 

  Pioniers van droogvallend slib 

  Riet- en verlandingsvegetatie 

 Droog Brandnetelruigte 

  Ruderale ruigte 

Maaien Zonder afvoer Verruigd grasland 

 Met afvoer Verarmd Glanshavergrasland 

 Inzaaien Soortenrijker Glanshavergrasland

Begrazen Intensief Beemdgras/raaigrasweide 

 Extensief Vorm van kamgrasland 

Bebossen Zonder struiklaag structuurarm bos 

 Met struiklaag structuurrijk bos 

  doornstruwelen 
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11.3.1. SPONTANE ONTWIKKELING 

Doel 

• Ecologische verbinding. 

 

Streefbeelden 

• Zilte ruigtes; 
• Natte strooiselruigtes; 
• Riet- en moerasvegetaties; 
• Pioniersgemeenschappen van droogvallend slib; 
• Voedselrijke zomen. 

 

Aandachtspunten bij aanleg 

• Voor drogere ruigtes (zomen): 

o Niet aanleggen aan de randen van het dijktalud; best begrenzen door zones 
onder maaibeheer aan de kant van het talud (wegens erosiegevoeligheid); 

o Te voorzien in combinatie met bebossing/struwelen; 
o Eventueel inzaaien met beperkt aantal grote ruigtekruiden om dominantie van 

brandnetel te breken (bv. fluitekruid, bereklauw, wilde peen). 

• Voor natte/zilte ruigtes en moerasvegetatie: 

o Gebruik preferentieel slecht ontwaterd slib; 
o Creëer topografische depressies in het terrein; 
o Zorg indien mogelijk voor bodemverdichting in de depressies; 
o Afwatering van het terrein gebeurt van over een zo groot mogelijk oppervlak 

naar de depressies toe. 

 

Beheer 

• Geen of zeer extensief maaibeheer (1 keer om de vijf jaar) van de droge ruigtes. 

 

Opmerkingen 

De vegetatietypes van zilte, natte en drassige standplaatsen zijn op termijn niet houdbaar op 
een dijk, maar vormen wel zeer waardevolle en na te streven stadia in de successie. 

 

 

11.3.2. HOOILANDEN 

Doel 

• Ecologische verbinding/biomassaproductie. 
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Streefbeelden  

• Bloemrijke vormen van het glanshavergrasland. 

 

Aandachtspunten bij aanleg 

• Gemakkelijk toegankelijk voor maaibeheer; 
• Goed genivelleerd om maaischade te minimaliseren; 
• Inzaaien met mengsel van grassen en kruiden (zie 11.2.5). 

 

Beheer 

• Intensief maaibeheer: 2 keer per jaar (rond 15 juni en 15 september) met afvoer van 
maaisel. Afvoer is absoluut noodzakelijk. Het is nog beter niet te maaien dan het 
maaisel te laten liggen. Het afvoeren gebeurt maximaal twee weken na het maaien. 

 

Opmerkingen 

• Wat avifauna betreft zijn de hooilanden op zich minder belangrijk dan ruigtes of 
beboste stukken. Slechts een beperkt aantal soorten zullen hier foerageren of 
broeden (graspieper, patrijs, fazant, torenvalk). In combinatie met struweel en 
aangrenzend bos wordt het belang echter veel groter. Veel soorten (bv 
lijsterachtigen) worden aangetrokken door de combinatie bos/struweel als 
broedplaats en grasland als foerageerplaats. 

• In hoeverre het maaisel als hooi kan gebruikt worden hangt af van de toxiciteit. Als 
grassen het hoofdbestanddeel vormen bleken er te Magershoek geen risico’s te zijn. 
De biomassaproductie is hoog en benadert die van energieplantages. 

 

 

11.3.3. GRAASWEIDEN 

Doel 

• Ecologische verbinding/biomassaproductie. 

 

Streefbeeld 

• Kamgrasland; 
• Gemengde hagen of doornhagen. 

 

Aandachtspunten bij aanleg 

• Inzaaien met een selectie van grassen (zie 11.2.5) en maaien vooraleer met 
begrazing te starten om ecotoxicologische risico’s te beperken; 

• Afbakening van percelen door aanleg van gemengde of doornhagen kan de 
ecologische waarde en attractiviteit sterk doen toenemen (zie 11.2.4). 
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Beheer 

• Extensieve beweiding met schapen (bezettingsgraad uit te testen) of stootbeweiding 
(percelen op korte tijd laten afgrazen en dan minimum 8 weken laten herstellen); 

• Omweiden waarbij afwisselend gegraasd wordt op graslanden op vervuilde en niet-
vervuilde terreinen is aan te raden, vooral bij jonge dieren. 

 

 

11.3.4. BEPLANTEN 

Doel 

• Bufferfunctie/biomassaproductie/ecologische verbinding. 

 

Streefbeelden 

• Essen-esdoornbos;  
• (Doorn-)struwelen. 

 

Aandachtspunten bij aanleg 

Soortenkeuze 
• Hoofdboomsoorten: 

− 

− 

− 

• 

− 

• 

− 

− 

• 

Geschikte soorten: Gewone es (Fraxinus excelsior) en Esdoorn (Acer 
pseudoplatanus) wegens snelle groei en geen opname van metalen in de 
bladeren. 

Ongeschikte soorten: alle populieren- en wilgensoorten (inclusief abeel). Ze 
nemen Cd en Zn op in hun bladeren en kunnen een risico vormen voor het 
ecosysteem. 

Om de kans op grote uitval, bijvoorbeeld door ziektes, te verminderen is het 
aangewezen om voor 2 hoofdboomsoorten te kiezen in plaats van 1. Es en 
esdoorn kunnen in grote blokken aangeplant worden of in intense menging. 

Nevenboomsoorten: 

Zomereik (Quercus robur) is een geschikte boomsoort die trager groeit, maar 
langer zal overleven dan es en esdoorn. Deze soort wordt in enkele blokken van 
minimaal 15x15m aangeplant tussen de essen en esdoorns, liefst aan de rand.  

Struiksoorten: 

Geschikte soorten: Sleedoorn (Prunus spinosa), Liguster (Ligustrum vulgare), 
Vlier (Sambucus nigra) en Gelderse roos (Viburnum opulus).  

Minder geschikt: Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) (slechte groei).  

 
Plantafstand/planttijdstip 

Als plantafstand voor de bomen wordt op deze terreinen gekozen voor 1 x 1 m.  



Onderzoeksproject Landschapsdijken – Richtlijnen 33 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Voor de struiken wordt een plantafstand van 2 x 2 m gekozen indien toegepast als 
struweel. 
Struiken kunnen ook in haagvorm aangeplant worden als perceelsgrens van 
begrazingsblokken. Dan bedraagt de plantafstand maximaal 1 m. 

Struiken worden in groepen of rijen van 1 soort aangeplant, eventueel sporadisch 
afgewisseld met kleinere groepjes andere soorten of afgewisseld met individuele 
mengingen.  
Struiken worden bij voorkeur aan de rand van beboste delen aangeplant. 

Doornstruwelen komen bij voorkeur op zuidhellingen. 

Aanplanten gebeurt bij voorkeur in het najaar of vroege voorjaar (november tot eind 
maart).  

 
Bodemstructuur 
De bodemstructuur is zeer belangrijk voor het al dan niet succesvol zijn van de aanplant! 
Op de volgende dingen moet goed gelet worden: 

Compactie door bv zware machines dient ten allen prijze vermeden te worden. 

Diepspitten voor het planten is aangewezen om de ontzilting te versnellen en de 
kruimelstructuur te verbeteren. Als alternatief kan een aantal jaar gewacht worden 
met beplanten tot de spontane vegetatie de bodemstructuur verbeterd heeft. 

Het baggerslib is best zo goed mogelijk uitgerijpt om de plantschok zo klein en zo 
kort mogelijk te houden. 

 

Beheer 

• 

• 

• 

De aanbevelingen voor aanplant zijn dermate opgesteld dat voor de aanplantingen van 
bomen zo weinig mogelijk beheer nodig is. Indien nodig kan het bestand na 15 jaar 
gedund worden. Het is ook mogelijk om niet te dunnen. Door onderlinge concurrentie 
zal er natuurlijke dunning optreden.  

De kosten van het onkruidbeheer (boomplaten of maaien) bij de jonge aanplant wogen 
niet op tegen de baten. 

Hakhoutbeheer bij biomassaproductie (cyclisch afzetten tot op de grond). Zowel es, 
esdoorn als eik zijn geschikte hakhoutsoorten. 

 

Bemerkingen 

De waarde van een beplanting als ecologische verbinding wordt in grote mate bepaald door 
de structuurdiversiteit (gelaagdheid door verschillende ouderdom van de bomen, 
verschillende soorten en/of een goed ontwikkelde struiklaag). Hoe meer structuur in het bos, 
hoe meer kansen voor insecten, broedvogels en kruiden in de ondergroei. Om snel 
structuurdiversiteit te verkrijgen in een jonge aanplant kan een deel als hakhout beheerd 
worden. Daarbij wordt een deel van de aanplant in een meerjarencyclus tot de grond 
afgezet. Het is een beheersintensieve, maar waardevolle maatregel.  
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11.3.5. INZAAIEN 

Basisprincipes 

• Gebruik weinig productieve grassoorten en beperk het aantal soorten. Zo kunnen 
streekeigen soorten zich ook spontaan vestigen. Het creëert een goede 
uitgangssituatie voor een biologisch waardevolle en soortenrijke vegetatie. 

• Kruidenmengsels zijn duur en moeten dan ook zeer gericht gebruikt worden in zones 
waarvan 100% kan gegarandeerd worden dat ze optimaal beheerd zullen worden (2 
keer maaien met afvoer van het maaisel).  

• De soortensamenstelling moet aangepast zijn aan het substraat. 

• Het mengsel moet zuiver zijn (dwz geen andere dan de gevraagde soorten) om 
floravervalsing tegen te gaan. 

• Gebruik genetisch aangepast materiaal (lokale variëteiten en ondersoorten). 

 

Zaaimengsels  

Concreet zijn de volgende mengsels geschikt voor brakke baggerdijken: 

• Zones te ontwikkelen als ruigte (geen maaibeheer):  

o 50% Rietzwenkgras (Festuca arundinacea); 

o 50% Kropaar (Dactylis glomerata).  

Dit zijn twee pollenvormende soorten, die een goed uitgangsmilieu scheppen 
voor een ruige vegetatie met veel insecten. Rietzwenkgras werd niet uitgetest 
te Magershoek, maar gedijt normaal goed op voedselrijke kleibodems. 
Kropaar vestigde zich spontaan en breidde snel uit te Magershoek. Het is dus 
zeker een geschikte soort. Eventueel aan te vullen met Fluitekruid (Anthriscus 
sylvestris) voor het bloeiaspect. Ruigtes kunnen natuurlijk ook zonder inzaaien 
ontwikkelen maar dan verhoogt de kans op vestiging van akkerdistel. 

• Zones te ontwikkelen als grasland (maai- of graasbeheer):  

o 20% Rood zwenkgras (Festuca rubra ssp commutata); 

o 20% Beemdlangbloem (F. pratensis); 

o 20% Glanshaver (Arrhenatherum elatius); 

o 20% Stomp kweldergras (Puccinellia distans); 

o Aan te vullen met 20% Fioringras (Agrostis stolonifera) voor hooilanden of 
20% Kamgras (Cynosurus cristatus) voor graasweiden. 

Voor het bloeiaspect kunnen eventueel volgende kruiden in lage 
hoeveelheden toegevoegd worden: Margriet (Leucanthemum vulgare), 
Fluitekruid (Anthriscus sylvestris), Wilde peen (Daucus carota), Knoopkruid 
(Centaurea jacea), Wilde cichorei (Cichorium intybus), Smalle weegbree 
(Plantago lanceolata). Bij hoge initiële zoutgehaltes kan ook geopteerd 
worden voor inzaaien met 100% stomp kweldergras (Puccinellia distans). 
Deze soort zal geleidelijk vervangen worden door andere soorten tijdens het 
ontziltingsproces. 
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Zaaidichtheid en tijdstip van inzaaien 

• Opteer voor lage inzaaidichtheid, zodat er ruimte blijft voor kieming en vestiging van 
andere soorten. Een inzaaidichtheid van 20 tot 25 kg/ha is ruim voldoende.  

• Het zaaien gebeurt best in het vroege voorjaar (tot begin mei) of het najaar (vanaf 
eind augustus). In de tussenliggende periode is de concurrentie met spontane 
vegetatie veel te groot. Vermijd zaaien tijdens lange droogteperiodes. 

 

 

11.3.6. RANDINRICHTING 

Streefbeeld 
• Schrale graslanden op zandige ringdijken en bij zandige afdeklaag; 

• Vegetatierijke poelen/rietkraag langs ringgracht. 

 

Aandachtspunten bij aanleg 

• Schraalgraslanden: 

o tegen erosie inzaaien met mengsel van 25% gewoon struisgras (Agrostis 
capillaris), 25% rood zwenkgras (Festuca rubra ssp commutata), 25% fijn 
schapegras (Festuca ovina ssp tenuifolia) en 25% reukgras (Anthoxanthum 
odoratum) (zie ook algemene richtlijnen inzaaien); 

o ontwikkelen aan de kant van de dominante windrichting (om strooiselaanvoer 
van op de dijk te beperken); 

o aanleggen ter hoogte van zones op de dijk waar ook een maai- of 
graasbeheer wordt gevoerd, niet waar beplantingen voorzien worden (ook om 
strooiselaanvoer te beperken);  

o bij voorkeur op de zuid- of zuidwest-hellingen gelegen. 

• Ringgracht: 

o Eventueel aanplanting van de oevers met riet via wortelstokken. Dit zorgt snel 
voor een dichte vegetatie. Spontaan vestigt riet zich ook maar het zal veel 
langer duren. Riet accumuleert geen metalen. 

o Wilgenmatten (Salimat) groeien ook goed maar zijn minder aan te raden 
omwille van metaalaccumulatie, zeker als er veel afspoeling van 
bodemmateriaal van op de heuvel verwacht wordt. 

o Gebruik zoveel mogelijk geleidelijke oplopende oevertaluds (1:5 tot 1:10). 

o Diepste punt moet onder laagste grondwaterstand liggen zodat poelen en 
deel van de gracht permanent waterhoudend zijn. 

 

Beheer 

• Extensief maaibeheer op schraalgraslanden, bijvoorbeeld 1 keer om de drie jaar met 
afvoer van maaisel. 
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• Ringgrachten en poelen vergen weinig of geen onderhoud. Sporadisch uitdiepen bij 
te sterke verlanding. 

 

 

11.4. Concrete voorbeelden 

Hieronder worden drie verschillende voorbeelden uitgewerkt voor de inrichting van een 
landschapsdijk met de respectievelijke beheerskosten die dit met zich meebrengt. Het eerste 
voorbeeld toont een geïntegreerd beplantingsplan voor een dijk die bijvoorbeeld als visuele 
of stofbuffer kan gebruikt worden. In het tweede voorbeeld is de inrichting toegespitst op het 
creëren van een zo divers mogelijk ecologisch systeem. In het laatste voorbeeld wordt een 
behaagd cultuurlandschap naar voren geschoven waar schapenbegrazing de hoofdfunctie is.  

De inrichtings- en onderhoudskosten zijn berekend met het rekenblad van bijlage 2 over een 
periode van 15 jaar.  
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11.4.1. BEBOSTE DIJK MET BUFFERING ALS HOOFDFUNCTIE 

 
 
Natuurtype 
Essen/esdoornbos met gemengde struiklaag als ondergroei 
 
Dimensies 
100*50 meter 
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Kostprijs na 15 jaar  
Inrichting: 8800 euro/ha 
Onderhoud: 2000 euro/ha 
 
Bemerkingen bij ontwerp 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

Centrale depressie dient als opvang van overtollig neerslagwater en uitgespoelde zouten 
Twee hoofdboomsoorten es en esdoorn om eventuele uitval door ziekte van een soort op 
te vangen 
Es en esdoorn zijn geschikt omdat ze geen metalen in omloop brengen 
Een paar kleine blokken eik worden toegevoegd als nevensoort. Dit is een duurzamere 
soort die in de successie es en esdoorn opvolgt 
Het dichte plantverband (1x1m) zal zorgen voor snelle ingroening en snelle 
buffercapaciteit 
Gemengde struikrand zorgt voor geleidelijke overgang naar de omgeving, dichte 
onderlaag die de buffercapaciteit verhoogt en een ecologische meerwaarde door grotere 
structuurrijkdom van het bos 

 
 

11.4.2. DIJK MET ECOLOGISCHE VERBINDING ALS HOOFDFUNCTIE 

 

 

 Hooiland  

 S
chraalgrasland 

S
truw

eel 

depressie Bos

N Ruigte
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Natuurtypes 
• 
• 
• glanshaverhooiland 
• schraalgrasland 

essen-eikenbos met mantelzoomvegetatie  
bloemrijk ruig hooiland 

 
Dimensies 
500 x 100 m als volgt ingericht: 3 ha bos/struweel, 1.5 ha hooiland, 0.5 ha ruigte 
 
Kostprijs na 15 jaar 
Inrichting: 5505 euro/ha 
Onderhoud: 9077 euro/ha 
 
Er werd van uitgegaan dat het hooiland is ingezaaid met een grassen/kruidenmengsel 
(30kg/ha), dat het maaisel moet gestort worden, dat er 2 keer per jaar gemaaid wordt en dat 
de ruigte niet werd ingezaaid. 
 
Bemerkingen bij ontwerp 
• Centrale depressie dient als opvang van overtollig neerslagwater en uitgespoelde zouten. 

• Bos en struweel grenzen niet aan de schraalgraslanden op de ringdijk; de 
schraalgraslanden liggen op de zuidwesthelling. 

• Er wordt gezorgd voor een brede mantel zoom vegetatie met bos, een brede struweel- en 
ruigtegordel aan de zuidwest-kant. 

• De ruigte is erosiegevoelig en grenst niet aan de rand van de dijk. Ze is omzoomd door 
een erosiebestendiger hooiland. 

• Door verschillende beheersvormen toe te passen wordt een grote variatie aan biotopen 
gerealiseerd.  

 

11.4.3. DIJK MET BEGRAZINGSFUNCTIE 

 

 

     
  
  
  

schapen-
weide 

 
hooiweide 



40 Onderzoeksproject Landschapsdijken – Richtlijnen 
 

 

Natuurtypes 
• 

• Glanshavergrasland 

• 

Kamgrasweide 

Gemengde hagen 

 
Dimensies 
500x100m als volgt ingericht: 3 ha weiland en 2 ha hooiland, omzoomd met hagen rond de 
percelen en op de ringdijk. 
 
Kostprijs na 15 jaar 
Inrichting: 2268 euro/ha 
Onderhoud: 11950 euro/ha 
 
Wei- en hooiland zijn eerst ingezaaid met een grasmengsel zonder kruiden. Het hooi kan 
gerecupereerd worden als wintervoedsel voor de schapen en moet niet gestort worden. De 
bulkkwaliteit van het hooi te Magershoek was goed en er is dus geen reden om het niet te 
gebruiken. Controle van de kwaliteit van het maaisel is voor nieuwe dijken wel aan te raden. 
Bij gebruik van het hooi daalt de onderhoudskost tot 3600 euro per jaar. De totale kost na 15 
jaar bedraagt dan nog 67150 euro, wat vergelijkbaar is met de kostprijs van het eerste 
scenario. Eventuele inkomsten van schapenbegrazing worden niet in rekening gebracht. 

 
Bemerkingen bij ontwerp 
• 3 percelen van 1 ha worden ingericht voor stootbeweiding met schapen (1000 lopende 

meter afrastering). De percelen worden ingezaaid met een grasmengsel. Er wordt telkens 
één perceel in een korte periode afgegraasd terwijl de andere percelen kunnen 
herstellen. 

• 1 perceel van 2 ha grasland ingezaaid met mengsel van Italiaans raaigras en Glanshaver 
dat tweemaal per jaar gehooid wordt. 

• De percelen zijn omzoomd met gemengde hagen van sleedoorn, liguster en Gelderse 
roos. Als we rekenen dat de hagen ongeveer 2 meter breed zijn betekent dat een 
beplante oppervlakte van afgerond 2500m² . De hagen mogen uitgroeien dus er wordt 
geen extra onderhoudskost voor aangerekend. 

 

Ter vergelijking plaatsen we het kostenplaatje van de drie inrichtingsvoorstellen na 15 jaar 
voor een landschapsdijk van 5 ha nog eens naast elkaar (zie tekst voor verdere 
specificaties): 
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 Voorbeeld 1  
(Bos) 

Voorbeeld 2 
(Ecologische 
infrastructuur) 

Voorbeeld 3 
(Schapenbegrazing) 

Inrichting 44000 27525 11340 

Onderhoud 10000 45386 59750 

Totaal 54000 72911 71090 

 

Hieruit blijkt dat de inrichtingskosten voor bos veruit het hoogst liggen, maar dat bebossing 
op termijn toch de goedkoopste maatregel is. Wanneer er gewerkt wordt met hooi- en 
weilanden lopen de onderhoudskosten na verloop van tijd op, vooral als het maaisel moet 
gestort worden. Met eventuele inkomsten wordt hier geen rekening gehouden. 
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12. BESLUIT  
Terugkerend op de centrale vraag “Moet landschapsbouw met baggerslib als beleidsoptie 
weerhouden worden?” kunnen we stellen dat er tijdens dit project geen wetenschappelijke 
argumenten gevonden werden om deze vorm van hergebruik uit te sluiten. Om de veiligheid 
en het functioneren van de landschapsdijken op bufferend en op ecologisch vlak te kunnen 
garanderen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn en dienen een aantal 
richtlijnen opgevolgd te worden. Deze staan beschreven in Hoofdstuk 12 “Praktische 
Richtlijnen voor de aanleg, de inrichting en het onderhoud van brakke baggerdijken”. 
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