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Hoofdstuk 1: Inleiding 
1.1 Situering van de het studiegebied 

Het gebied de Bankei is een kwelgebied in het deelbekken van de bovenloop van de 

Grote Nete (Figuur 1). De kwel wordt veroorzaakt doordat de bewegende 

grondwaterstroom op een ondoordringbare laag botst, onder de grond verder gaat en in 

een lager gelegen gebied tot aan de oppervlakte wordt gestuwd. Het opborrelende 

grondwater wordt afgevoerd door een grachtenstelsel dat uitmondt in de Scheppelijkse 

Nete, een zijrivier van de Grote Nete. De in deze studie beschouwde gracht is 400 m lang, 

2 tot 3 m breed en heeft een gemiddeld waterhoogte van 0.68 m en een debiet van 3.7 L s-

1 (adres: Drie Puttekensheide, Balen, 51° 12' 15.39" N, 5° 13' 16.75" E). De gracht wordt 

grotendeels beschaduwd door oevervegetatie (struiken en bomen). Op plaatsen waar er 

genoeg licht is, komt enkel riet (Phragmites autralis) voor. 

 
Figuur 1 – De situering van het studiegebied ‘De Bankei’ in Balen staat aangeduid met ‘A’ op de kaart. De 
bestudeerde waterloop is in blauw aangeduid op de luchtfoto. De plaats waar het phytoremediatie 
experiment plaatsvond is aangeduid met een rode pijl. 
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1.2 Probleemstelling 

In grote delen van het Netebekken is er een historische bodemverontreiniging door zware 

metalen aanwezig. Een afsluitende laag bevindt zich slechts op grote diepte waardoor de 

verontreiniging is doorgezet tot meer dan 150 m diepte. Er vindt een sterke 

verontreiniging van het grondwater plaats via uitloging van zware metalen (cadmium, 

zink… Deze uitloging is in de regio Balen-Lommel sinds 1995 sterk toegenomen na het 

stopzetten van de grondwaterbemaling door Umicore-Balen. Ten gevolge van deze 

stopzetting is de grondwatertafel sterk gestegen en is de kwelintensiteit ter hoogte van 

Bankei te Balen sterk toegenomen (Figuur 2). Dit heeft ernstige diffuse verontreiniging 

met cadmium en zink tot gevolg. De grondwaterstromingszin is richting een aanpalende 

woonwijk (Balen - Wezel) waar de verontreiniging wordt ingeperkt door De Molse en 

Scheppelijke Nete. Tevens is er een kwel ter hoogte van de wijk Bankei. In dit 

kwelgebied komt sterk met cadmium en zink verontreinigd grondwater aan de 

oppervlakte. Via een netwerk van grachten komt dit grondwater in de Scheppelijke Nete 

terecht. De verdere verspreiding van de verontreiniging via de Scheppelijke Nete en de 

Molse Nete naar de Grote Nete legt een bijkomende hypotheek op het rivierherstel in de 

Grote Netevallei. De onderzoeksgroep Ecosysteembeheer van de Universiteit Antwerpen 

en het Laboratorium voor 

Hydraulica van de 

Universiteit Gent 

voerden metingen in de 

waterlopen in de 

omgeving van de Bankei 

uit. Dit kadert in het 

Cadmiumactieplan 

waarmee de afgelopen 

jaren o.a. de sanering van 

de gronden in Wezel 

werd aangepakt. 

 

 

Figuur 2 – Foto van de Bankei in de Drie Puttekensheide, Balen. 
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1.3 Literatuuronderzoek naar de rol van macrofyten bij sedimentatieprocessen en 

de mogelijkheden voor fytoremediatie 

In deze literatuurstudie wordt er eerst een overzicht gegeven worden van de parameters 

die de groei van macrofyten beïnvloeden. Dit eerste deel is uitvoerig beschreven daar 

sedimentatie sterk afhankelijk is van de aanwezige macrofyten biomassa en dus ook hun 

groei. Door deze parameters te manipuleren is het dus mogelijk om invloed uit te oefenen 

op sedimentatie en erosie. Binnen een tweede deel zal er dan dieper ingegaan worden op 

het effect van deze biomassa op erosie en de accumulatie van sediment en organisch 

materiaal. In een derde deel zullen de mogelijkheden tot fytoremediatie van zware 

metalen besproken worden. 

 

1.3.1 Deel 1: groei van macrofyten 

In dit eerste deel van deze literatuurstudie wordt er een beknopt overzicht gegeven van de 

belangrijkste parameters die de sedimentdynamiek in begroeide waterlopen bepalen 

(Figuur 3). Initieel zijn er twee parameters van belang die de sedimentatie en erosie sterk 

sturen: 

• de heersende stroomsnelheden 

• de aanwezigheid van macrofyten 

 

De eerste parameter wordt vooral gestuurd door processen die antropogeen minder 

beïnvloed worden (o.a. klimaat, geologische processen). Het effect van stroomsnelheid 

alleen zal dus niet expliciet besproken worden in deze literatuurstudie. De aanwezigheid 

van macrofyten blijkt echter wel stuurbaar te zijn door middel van twee factoren:  

• licht als basis voor deze autotrofe waterplanten 

• turbiditeit (troebelheid) die een sterke invloed heeft op de nutriëntentoevoer en de 

extinctie van het licht in een waterkolom. 
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Licht wordt in dit overzicht gezien als de sturende parameter voor het voorkomen van 

macrofyten. De hoeveelheid licht die ondergedoken macrofyten kan bereiken wordt 

echter sterk beïnvloed door de turbiditeit van het water. Deze parameter blijkt dan weer 

sterk gekoppeld aan de biochemie in het water en in de bodem (nutriëntendynamiek; 

Figuur 3). 

 

Naast deze parameters die de groei van waterplanten bepalen is de aan- of afwezigheid 

van waterplanten ook het resultaat van onze sterk gecontroleerde en gewijzigde 

waterlopen. De dynamiek in deze systemen is verdwenen (Ward et al. 2002) waardoor de 

diversiteit van planten en rivier landschappen is gedaald (Tockner & Stanford 2002; Van 

der Velde et al. 2006) mede door het verschijnen van climaxvegetaties. Hierdoor zijn er 

uiteraard condities ontstaan waardoor monospecifieke waterplanten velden ontstaan. 

 

Waterkwaliteit
-nutrienten
-waterkolom
-bodem

Macrofyten
-groei/hergroei
-kolonisatie
-beschaduwing
-waterdiepte

Sedimentatie
Erosie

Turbiditeit Licht

Macrofyten

Landgebruik

StroomsnelheidKlimaat
Geologie

Waterkwaliteit
-nutrienten
-waterkolom
-bodem

Macrofyten
-groei/hergroei
-kolonisatie
-beschaduwing
-waterdiepte

Sedimentatie
Erosie

Turbiditeit Licht

Macrofyten

Landgebruik

StroomsnelheidKlimaat
Geologie  

Figuur 3 – Beknopt overzicht van de twee belangrijkste parameters (stroomsnelheid en macrofyten) die de 
sedimentdynamiek sterk bepalen. De factoren die de groei van macrofyten bepalen zijn geïntegreerd in 
deze figuur. 
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In de volgende paragrafen wordt er dieper ingegaan op de parameters die de groei van 

macrofyten bepalen (rode gedeelte Figuur 3) in functie van sedimentatie en erosie: 

a. licht en waterdiepte 

b. verstoring en verspreiding 

c. hydraulische stress 

d. waterkwaliteit 

 

Daar macrofyten niet alleen de sedimentatie/erosie sturen maar er ook door beïnvloed 

worden zal in deel 2 gekeken worden naar het effect van de sedimentdynamiek op de 

aanwezigheid van macrofyten. Voor een uitgebreider overzicht van de onderlinge 

beïnvloedende parameters wordt er verwezen naar Figuur 4 op het einde van deze 

literatuurstudie. 

 

1.3.1a Effect van licht en waterdiepte op de groei van macrofyten 

In de eerste plaats is de groei van waterplanten afhankelijk van de beschikbaarheid van 

licht (Sand-Jensen et al. 1989, Riis & Biggs 2003, Hilton et al. 2006, Sand-Jensen et al 

2007). Wanneer de hoeveelheid licht wordt beperkt door beschaduwing van het 

waterlichaam zal de hoeveelheid waterplanten sterk afnemen (Dawson & Kern-Hansen 

1979, Large & Prach 1999, Wilcock et al. 2002). 

 

Uiteraard is de hoeveelheid licht die een kiemling kan bereiken afhankelijk van de 

turbiditeit en de waterdiepte. Dit impliceert dat in zeer turbide waters de groei aan 

macrofyten beperkt zal zijn. Deze respons van waterplanten op licht is soort- en 

leeftijdsafhankelijk waardoor het regelen van de hoeveelheid licht kan leiden tot een 

verandering in soortensamenstelling. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat beschaduwing 

door een een geïntroduceerde soort (Utricularia inflata) een negatief effect heeft op het 

voorkomen van Eriocaulon aquaticum (Urban et al. 2009). Doordat deze laatste soort een 

dens netwerk heeft zal het verdwijnen hiervan niet alleen een effect hebben op de 

sedimentchemie maar ook op de sedimentsterkte 
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Naast dit effect op kieming zal eveneens de vorming van tubers (asexuele voortplanting) 

sterk beïnvloed worden door licht. Uit Van Vierssen & Hootsmans (1994) blijkt dat tuber 

vorming wordt geïnduceerd door het inkorten van de fotosynthetische periode waardoor 

een piek in tuber biomassa bereikt wordt op het einde van het groeiseizoen (Van Wijk 

1988). De architecturale bouw van de plant beïnvloedt de captatie van licht zeer sterk. 

Voor schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus ook gekend als Stuckenia pectinata) is 

het geweten dat de vertakking wordt geïnduceerd door licht. In eutroof water, dat meestal 

zeer troebel is door fytoplanktonontwikkeling (Sand-Jensen & Søndergaard 1981) en 

licht dus niet diep kan doordringen, zullen vooral soorten met een horizontale 

groeistrategie meer biomassa ontwikkelen. Bovendien wordt de vertakkingsgraad van 

waterplanten eveneens geïnduceerd door licht (Gesner 1955). In waterlopen met een lage 

waterstand zullen waterplanten de waterlaag meer optimaal gaan benutten met een hogere 

biomassa als gevolg.  

Wanneer het waterniveau eveneens onderhevig is aan fluctuaties zal dit een grote invloed 

hebben op de aanwezige vegetatie. In meren bleek zowel een lage als hoge fluctuatie van 

het waterniveau de soortenrijkdom aan emergente en horizontaal groeiende soorten 

negatief te beïnvloeden (Geest et al. 2005). Anderzijds zal de aanwezigheid van 

macrofyten het waterniveau sterk kunnen doen toenemen doordat ze de weerstand tegen 

stroming verhogen. 

 

1.3.1b Effect van verstoring en verspreiding op de groei van macrofyten 

Aquatische vegetatiegemeenschappen in rivieren ondergaan sterke veranderingen in 

hydrologisch regime. Algemeen zullen hoge debieten de biomassa in de rivier sterk 

reduceren (Henry 1996). Daarnaast heeft de frequentie van hoge debieten ook een invloed 

op macrofyten. Indien meer dan 13 verstoring per jaar optreden door hoge debieten, 

blijken macrofyten afwezig te zijn in de waterloop (Riis & Biggs 2003). 

Verstoring kan echter ook een positieve invloed te hebben op de aanwezigheid van 

macrofyten. De groei van planten is zoals eerder gezegd soortafhankelijk en een relatie 

tussen regeneratie/dispersie en vestiging/kolonisatie mogelijkheden is aanwezig (Barrat-

Segretain et al. 1998). De meeste waterplanten vermenigvuldigen zich echter vegetatief 

(Sculthorpe 1967, Webb et al. 1972, Salonen et al. 1992, van der Valk 1992, Barrat-
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Segretain et al. 1998, Sand-Jensen et al. 1999, Combroux et al. 2001, Riis 2008). 

Hierdoor zal de hergroei na maaien/verstoring plaatsvinden via turionen, stolonen, 

rhizomen en ongespecialiseerde fragmenten van de restanten van de plant. Deze snelle 

vegetatieve groei verklaart de capaciteit van waterplanten om na verstoring op een zeer 

korte periode opnieuw hoge biomassa’s te realiseren (+/- 3 à 6 weken) (Rawls 1975, 

Cooke et al. 1990, Crowell et al. 1994, Barrat-Segretain 1996, Calado and Duarte 2000, 

Gesti et al. 2005, Bal et al 2006). Algemeen zal na verstoring de groei vanuit een los 

stukje plant met apicaal meristem een hogere relatieve groei snelheid hebben dan een stuk 

zonder apicaal meristeem. Trager groeiende soorten (o.a. Sparganium emersum) kunnen 

echter ook dominant worden tengevolge van verstoring zoals maaien. De reden hiervoor 

is dat bij kruidmaaiingen de basale groeikern (meristeem) niet verwijderd wordt waardoor 

deze soort weinig energie moet gebruiken in het vormen van een nieuw meristeem en 

zodoende een competitief voordeel heeft (Sand-Jensen et al 1989).  

 

1.3.1c Effect van hydraulische stress op de groei van macrofyten 

Het voorkomen en de morfologie van macrofyten blijkt sterk gerelateerd te zijn aan de 

heersende stroomsnelheden in de waterloop (Chambers et al. 1991). Wanneer er gekeken 

wordt naar het voorkomen van verschillende soorten macrofyten blijken emergente 

soorten vooral voor te komen bij stroomsnelheden lager dan 0.1 m s-1 (Newson et al. 

1998, Kemp et al 1999, Clifford et al. 2006). Breedbladige waterplanten (o.a. 

Potamogeton natans) blijken volgens dezelfde auteurs dan weer voor te komen tot 

stroomsnelheden van 0.2 m s-1. Niet alleen het voorkomen van waterplanten wordt sterk 

bepaald door stroming maar eveneens hun morfologie. Zo is het van watereppe (Berula 

erecta) gekend dat het in stromende condities zeer klein blijft en dus andere hydraulische 

weerstanden en dus erosiekrachten ervaren (Puijalon et al. 2005, 2006). Daarenboven 

gaat een gestegen stroomsnelheid samen met een afname van biomassa (totaal, wortel, 

rhizome en stengel) en met een afname van stengeldensiteit, ongeacht het sedimenttype. 

Daar stroomsnelheid een belangrijke parameter is naar het al dan niet sedimenteren of 

eroderen van sedimentlagen, zal de invloed van deze parameter op waterplanten in 

volgende paragraaf verder worden besproken 
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Waterplanten, en vooral ondergedoken soorten, beïnvloeden de stroompatronen in 

rivieren drastisch (Sand-Jensen & Pedersen, 1999). Door de clustering in patches, met 

slechts enkele soorten per patch, zal dit leiden tot drastisch gewijzigde stroomprofielen 

(Schoelynck et al. 2012). Daarenboven gedragen deze patches zich als “ecological 

engineers” sensu Jones et al. (1994, 1997), wat wil zeggen dat ze hun omgeving 

veranderen. Deze veranderingen vinden vooral plaats in de volgende abiotische 

parameters (Franklin et al. 2008): 

• stroomprofiel (Gregg & Rose 1982, Sand-Jensen 1998, Cotton et al. 2006, 

Wharton et al. 2006) 

• stroomsnelheden (Watson 1987, Gurnell & Midgley 1994, Riis and Biggs 2003, 

Green 2005) 

• waterdiepte (Wilcock et al. 1999, Champion & Tanner 2000) 

• sedimentatiepatronen (Sand-Jensen & Madsen 1992, Baattrup-Pedersen et al. 

2002) 

• waterkwaliteit (Sculthorpe 1967, Riis & Biggs 2003) 

• habitat structuur (Westlake 1975, Hearne & Armitage 1993, Baattrup-Pedersen et 

al. 2003) 

 

Ongeacht deze uitgebreide lijst is geomorfologisch onderzoek over deze engineering 

capaciteit voornamelijk in het marine milieu uitgevoerd. Bouma et al. (2007a,b) en 

Temmerman et al. (2007) toonden veranderingen aan in stroomsnelheidspatronen in en 

rond een vegetatiepatch. Dit had sedimentatie in de patch en erosie en geulvorming vlak 

naast de patch tot gevolg. Recent onderzoek stelt als hypothese dat macrofytenpatches 

ook in rivieren belangrijke geomorfologische gevolgen kunnen hebben (Tal et al. 2007; 

Schoelynck et al. 2012). Zo blijkt de stroming gekanaliseerd te worden omheen de 

vegetatiepatches (Sand-Jensen 1998). Binnen zulke vegetatiepatches blijkt de 

stroomsnelheid sterk te dalen (Gregg & Rose 1982, Shi et al. 1995, Sand-Jensen & 

Mebus 1996, Sand-Jensen & Pedersen 1999, Bennett et al. 2002). Daar deze sterke 

afname zich vooral voordoet in het voorste deel van de patch zal het merendeel van het 

zwevende materiaal sedimenteren in het eerste één derde van de vegetatiepatch (Sand-

Jensen 1998). Echter, doordat vegetatie niet homogeen verdeeld is overheen de diepte 



De Bankei eindrapport 2012 

 9

van de waterkolom wordt er regelmatig een stroomsnelheidspiek in de lagere delen van 

de canopy waargenomen (Bouma et al. 2007b, Neumeier 2007, Leonard & Luther 1995) 

met een gewijzigde erosie/sedimentatie tot gevolg. 

 

In de patch zelf heeft ecological engineering een positieve feedback op de planten. De 

aanwezige biomassa verhoogt de stromingsweerstand (De Doncker et al. 2006) waardoor 

de stroomsnelheid van het water afneemt, hetgeen sedimentatie bevordert. Bovendien 

hebben de wortels zelf een stabiliserende invloed en houden ze het sediment vast (Green 

2005, Madsen et al. 2001; Schulz et al. 2003, Thiebaut et al. 2003) waardoor erosie 

moeilijker wordt. De gevolgen voor de planten zijn zowel in het mariene (Bouma et al., 

2007a) als in het zoetwatermilieu (Sand-Jensen, 1998) grotendeels dezelfde waarbij 

vooral de eveneens verhoogde sedimentatie van organisch materiaal bijzonder belangrijk 

blijkt te zijn (Kenworthy et al., 1982, Madsen et al., 2001, Schulz et al. 2003, Sand-

Jensen 1998). Hiermee gaat ook een verlaagde troebelheid van het water gepaard 

(Horppila et al., 2003).  

 

1.3.1d Effect van waterkwaliteit op de groei van macrofyten 

Waterkwaliteit bepaalt in sterke mate de aanwezigheid en hoeveelheid macrofyten in een 

waterloop. Met oplopende nutriëntenwaardes in de waterkolom zal de biomassa aan 

macrofyten toenemen totdat de groei niet meer nutriënt gelimiteerd is (Hilton et al. 2006). 

Met deze toegenomen nutriëntenbeschikbaarheid zal er ook een verandering in 

soortensamenstelling plaatsvinden naar soorten met een horizontale groeistrategie die hun 

biomassa aan de oppervlakte concentreren (Roelofs & Bloemendaal 1988). Doordat deze 

soorten de waterkolom niet optimaal benutten zal de totale biomassa dalen. Wanneer de 

nutriënten concentratie nog verder toeneemt zullen macrofyten plaats ruimen voor algen. 

 

Daar waterplanten hoge densiteiten aan biomassa kunnen ontwikkelen, tot 1100 gram 

droog materiaal per m2 (Chambers et al. 1991), vervullen ze ook een belangrijke rol in de 

nutriëntenhuishouding van waterlopen (Webster & Benfield 1986, Battle & Mihuc 2000). 

Gedurende hun groei nemen ze immers nutriënten op die ze tijdelijk opslaan, waarna ze 

in de winter door afbraak van het bovengrondse plantenmateriaal weer worden vrijgesteld 
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aan hoofdzakelijk de waterkolom (Godshalk & Wetzel 1978, Howard-Williams & 

Allanson 1981, Godshalk & Barko 1985). De weg waarlangs deze nutriënten worden 

opgenomen is niet duidelijk. Bij sommige soorten (bv. Elodea canadensis, Callitriche 

cophocarpa, Ranunculus aquatilis) blijkt de opname hoofdzakelijk te gebeuren via de 

bladeren van de planten en niet via hun wortels (Madsen et al. 2002). Andere auteurs 

stellen dan weer dat het sedimenttype en de daar aan gekoppelde nutriënten via het 

wortelsysteem worden opgenomen (Chambers et al. 1989). De opnameweg blijkt 

eveneens beïnvloed door de hoeveelheid nutriënten in de waterlaag. Wanneer deze lage 

hoeveelheden nutriënten bevat, zal N en P vooral via het wortelcompartiment worden 

opgenomen (Barko et al. 1991, Carr & Chambers 1998). Dit kan dan weer een invloed 

hebben op de wortel architectuur (Reynolds & Antonio, 1996) en dus sedimentsterkte in 

vegetatiepatches. 

 

In vergelijking met terrestrisch ecosystemen verloopt de afbraak van aquatisch 

plantenmateriaal zeer snel (Webster & Benfield 1986, Bianchi & Findlay 1991, Belova 

1993). Dit leidt tot verlaagde zuurstofconcentraties in het water (Pereira et al. 1994) met 

een zuurstof tekort en kooldioxide transport naar de atmosfeer. Deze afbraakprocessen 

zijn afhankelijk van de fysische (temperatuur, stroomsnelheid, ...), chemische (pH, 

zuurstof, nutriënten, ...) en biologische eigenschappen (macro-invertebraten, ...) van het 

omringende water en van het af te breken materiaal (Godshalk & Wetzel 1978, Day 1982, 

Kok & Van der Velde 1994, Jonsson et al. 2001, Lepori et al. 2005). Zo zal bij hogere 

temperaturen de microbiologische activiteit verhogen (Petersen & Cummins 1974, Irons 

et al. 1994) met versnelde afbraak van organisch materiaal als gevolg. Door deze 

continue afbraak en groei zal de sedimentlaag in een macrofytenpatch bedekt worden met 

een organisch laag materiaal welke de daaronder liggende sedimentlaag afschermt tegen 

erosie.  
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1.3.2 Deel 2: effect van macrofyten op sedimentatie en erosie 

1.3.2a: Binnen de rivierbedding 

Uit recent onderzoek is gebleken dat erosie en sedimentatie binnen het hoofdkanaal van 

een rivier vooral plaats vindt gedurende momenten waarop het water 

hypergeconcentreerd is met sediment (van Maren et al. 2009). In deze en andere 

riviermorfologische en -hydrologische modellen wordt echter zelden rekening gehouden 

met de aanwezigheid van macrofyten. Door de fysieke vertraging van het water in een 

vegetatiepatch (Gregg & Rose 1982, Shi et al. 1995, Sand-Jensen & Mebus 1996, Sand-

Jensen & Pedersen 1999, Bennett et al. 2002) zullen gesuspendeerd materiaal en 

sedimentpartikels worden uitgefilterd in de vegetatiepatches (Yuuki & Okabe 1997, 

Tsujimoto 1999) met een verhoging van de bodem (Thornton et al. 1997, Schoelynck et 

al. 2012) en aanrijking met fijne partikels (Sand-Jensen 1998) tot gevolg. 

De aanwezigheid van een vegetatiepatch heeft eveneens een invloed op de sedimenten 

rondom de patch. Daar een groot gedeelte van de stroming wordt omgeleid langsheen de 

patch zal daar de stroomsnelheid verhogen met een hogere erosiekracht ter hoogte van het 

sediment (Sand-Jensen & Mebus 1996, Schoelynck et al. 2012)). Achter de 

vegetatiepatch ontstaat er echter een zone met relatief traag stromend water waardoor er 

sedimentatie optreedt (Schulz et al 2003, Schoelynck et al. 2012). 

 

Een verhoogde sedimentatie kan echter het kiemingsproces van zaden verhinderen door 

veranderingen in het micromilieu van de zaden (Jurik et al. 1994, Leck 1996, Dittmar & 

Neely 1999). Zo zal bijvoorbeeld de fluctuatie in temperatuur veranderen (van der Valk 

1986) wat een negatief effect kan hebben op de kieming van zaden. Voor lisdodde (Typha 

sp.) is het reeds aangetoond dat door verhoogde sedimentatie de zaden niet meer kiemen 

(Jurik et al. 1994, Wang et al. 1994, Galinato & van der Valk 1986). Na dit 

kiemingsproces is het eveneens noodzakelijk dat er een stabiele sedimentlaag is voor de 

ontwikkeling van wortelende macrofytengemeenschappen (Butcher 1933, Haslam 1978, 

Riis & Biggs 2003). Immers door erosie is het aangetoond dat er ontworteling kan 

optreden (Haslam 1978, Riis & Biggs, 2003). Sedimentsterkte is een belangrijke 

parameter die het voorkomen van waterplanten kan bepalen. Zwakke sedimenten kunnen 

immers de penetratie van wortels bevorderen wat een positief effect heeft op de vestiging 
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van waterplanten (o.a. Najas marina) (Handley & Davy 2002). Deze wortel-

verankeringssterkte is belangrijk omdat het loskomen van planten meestal het gevolg is 

van ontworteling en niet van het afbreken van de bovengrondse biomassa (Riis & Biggs 

2003). Deze verankering is afhankelijk van de wortelgrootte en de sedimentsterkte 

(Schutten et al. 2005). Een dicht wortelnetwerk zal daarenboven een positief effect 

hebben op de sedimentsterkte en dus stabiliteit (Thorne 1990, Castellanos et al. 1994, 

Angers & Caron 1998). De mate waarin waterplanten investeren in een wortelsysteem, en 

dus ook hun positief effect op sedimentsterkte, is negatief gecorreleerd met de nutriënten 

in het water. Indien er een hoge beschikbaarheid is in het water, kan de behoefte voldaan 

worden door opname via stengel en bladeren (Maitai & Newton 1982) en wordt er 

minder geïnvesteerd in een wortelstelsel met een kleiner wortelstelsel tot gevolg. 

  

Naast dit onrechtstreekse ‘fysiek’ uitfilteren van materiaal zal er eveneens materiaal 

rechtstreeks worden ingevangen door het bladerdek van waterplanten. In zeegrassen is dit 

proces van rechtsreeks invangen van sedimenten op bladeren aangetoond (Agawin & 

Duarte 2002). Dit invangen vindt plaats door de productie van klevende polysacchariden 

door de epiphyten op deze planten. Naast dit passieve invangen wordt er ook actief 

materiaal (seston) ingevangen door epiphytische organismen zoals protozoa en filteraars. 

Dit laatste mechanisme zou de dominante vorm van actieve invangen zijn. Uit recent 

onderzoek blijkt echter dat zelfs in de afwezigheid van een plakkerige biofilm op 

bladeren, macrofyten grote hoeveelheden fijn materiaal kunnen invangen op het 

bladoppervlak (Pluntke & Kozerski 2003). De hoeveelheid op deze wijze vastgelegd 

materiaal zou tussen de 1 à 5 % zijn van de totaal ingevangen hoeveelheid (Agawin & 

Duarte 2002) 

 

1.3.2b: Naast de rivierbedding 

In deze paragraaf wordt de nadruk gelegd op de erosie die in een waterloop komt door 

afspoeling van omliggende gronden. Dit is mede belangrijk voor waterlopen daar 

bufferstroken een grote invloed uitoefenen op de erosie van de rivieroevers. In de 

literatuur is dit vooral toegespitst op het aanleggen van bufferstroken langsheen 

waterlopen. 
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Zoals eerder vermeld heeft de aan- of afwezigheid van waterplanten een groot effect op 

de sedimentdynamiek in de rivierbank. Deze aanwezigheid blijkt nu sterk bepaald door 

de hoeveelheid licht die op de rivierbodem kan vallen. De hoeveelheid licht die 

beschikbaar is voor macrofyten is dan weer afhankelijk van het landgebruik. In het 

verdere verloop zal er dan ook een onderscheid gemaakt worden tussen kleine riviertjes 

(<6 m) en grotere stromen. Deze grotere stromen zullen immers niet volledig beschaduwd 

worden door naburige boomwas met macrofyten groei als gevolg (Davies-Colley & 

Quinn 1998). In kleinere stromen kan de beschaduwing resulteren in afname van 

macrofyten met verhoogde erosie als gevolg (Davies-Colley 1997) waardoor deze laatste 

breder zullen worden (Davies-Colley 1997, Collier et al. 2001) wat kan oplopen tot ± 

50% (Parkyn et al 2005).  

 

Algemeen is dus de erosie in de rivier kleiner wanneer het omliggend landgebruik weinig 

beschaduwing genereert zoals in agrarisch gebied. Erosie naar de rivier toe is in 

dergelijke gebieden echter hoger dan in bebost gebied (Van Rompaey et al. 2002). Dit is 

het gevolg van een verhoogde run-off, i.e. water dat oppervlakking afspoed van het land 

naar de rivier en daarbij stukken land kan eroderen. Sedimenterosie is dan ook sterk 

afhankelijk van het landgebruik (Bakker et al. 2008) en in rurale gebieden dus gedreven 

door menselijk activiteit (Turner et al. 1990, Thornton & Jones 1998). Landgebruik heeft 

dus een duaal karakter wanneer er gekeken wordt naar erosie in of rond de rivier. Echter, 

ingrijpende erosie en sedimentatie doen zich vooral voor gedurende storm evenementen 

(Smith et al. 2003) die vaak het eerder beschreven duaal karakter teniet kunnen doen. Tot 

50% van de jaarlijkse sediment lading van een rivier kan plaatsvinden gedurende 

periodes van enkele dagen (Bourrin et al 2008). Daar de stroomsnelheid in 

vegetatiepatches ook gedurende hoge debieten sterk wordt gereduceerd zal hier veel 

sedimentatie plaatsvinden. Hoe de verhouding is tussen deze aanvoer van het land en de 

opslag in vegetatiepatches is nauwelijks gekend. 
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Om deze erosie van sedimenten uit landbouwgebieden te voorkomen kunnen 

bufferstroken langsheen waterlopen worden aangelegd. Deze stroken kunnen op drie 

wijzen de sedimentlading vanuit landbouwgebied naar een waterloop verminderen: 

• stabilisatie van de rivier bedding (Thorne 1990) 

• fysiek invangen van sedimenten, nutriënten en verontreinigingen (Osborne & 

Kovacic 1993) 

• sediment en nutriënt productie heeft plaats verder van de rivier (Wenger1999) 

 

Met behulp van deze buffer zones kan een vrachtreductie naar de waterloop gerealiseerd 

worden met 80 % (Williamson et al. 1996, McKergowa et al 2003) 

 

1.3.3 Deel 3: mogelijkheden tot fytoremediatie 

De verwijdering van metalen met behulp van waterplanten, de zogenoemde 

fytoremediatie, wordt gestuurd door de plantenopnamesnelheid, reductie in 

stroomsnelheid en plant geïnduceerde veranderingen in de rhizosfeer (Dunbain & 

Bowner 1992). De opname en translocatie van metalen in macrofyten is zeer 

soortgebonden (Greger & Kautsky 1993; Rai et al. 1995). Door deze translocatie kan de 

concentratie in bepaalde plantendelen accumuleren. Transport kan zowel van de wortels 

naar de bladeren plaatsvinden (acropetaal) via het xyleem (Greger 1999) als in de 

omgekeerde richting via het floeem. Voor schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus) 

is bijvoorbeeld Cd transport acropetaal (Wolterbeek & van der Meer, 2002). Doordat 

celwanden negatief geladen zijn zullen metalen gebonden worden op het apoplast 

(Carrier et al. 2003). De sterkte van deze binding blijkt afhankelijk van het gebonden 

metaal. Dit Cd blijkt echter gemakkelijk weg te lekken uit de cellen. 

 

Een juiste keuze van de gebruikte macrofytensoort kan de verwijderingefficiëntie in 

vervuild water/sediment doen toenemen (Fritioff & Greger 2003). Deze metaal opname 

wordt sterk beïnvloed door temperatuur, pH, licht (Greger 1999) en de aanwezigheid van 

andere metalen (Blaylock & Huang 2000). De opname van Cd kan zowel extra als 

intracellulair worden opgeslagen (Veglio & Beolchini 1997). Deze extracellulaire binding 
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is er verantwoordelijk voor dat zelfs dood macrofyten materiaal (Azolla pinnata and 

Spirodela polyrhiza) Cd kan adsorberen (Noraho & Gaur 1996).  

 

In de volgende paragrafen zullen enkele macrofyten besproken worden welke mogelijk 

bruikbaar zijn voor phytoremediatie in gematigde en koude klimaten. Indien niet 

gehinderd door interne metaal translocatie, zal er een opdeling worden gemaakt naar 

opname uit de waterkolom en opname uit de bodem. 

 

1.3.3a: Opname via voornamelijk de waterkolom 

(i) Potamogeton natans 

Concentraties aan zware metalen in drijvend fonteinkruid zijn aangetoond in zowel de 

wortels als het gebladerte waardoor deze plantensoort uiterst geschikt is om metalen te 

verwijderen via fytoremediatie. In deze soort vindt de opname van Zn en Cd vooral plaats 

via het gebladerte (Fritioff et al. 2006). Daar in deze soort geen acropetale transport is 

waargenomen zal er geen verplaatsing kunnen plaatsvinden van metalen van het sediment 

naar de waterkolom. Daar de opname van Cd en Zn tevens hoog is bij een mengsel van 

metalen is deze soort uiterst geschikt om metalen op te nemen uit de waterkolom. 

 

(ii) Potamogeton pectinatus 

Schedefonteinkruid is een kosmopoliet die zeer snel vervuilde waterlopen kan 

koloniseren waar andere macrofyten niet kunnen gedijen (Samecka-Cymerman & 

Kempers 2004). Concentraties in het weefsel kunnen oplopen tot 600 en 6600 mg kg-1 

droge plantenmassa (Peng et al. 2008) voor Cd en Zn respectievelijk. De directe 

verwijderingefficiëntie (uit de waterkolom) voor Cd en Zn bedragen respectievelijk 92 en 

67 %  

 

(iii) Potamogeton lucens 

De hoeveelheid Cd in de wortels van deze soort blijkt toe te nemen met de Cd 

concentratie in de bodem. De opname blijkt seizoenaal beïnvloed te worden: Cd opname 

blijkt zich vooral te accumuleren in de zomer (Duman et al. 2006). Het gebruik van deze 

soort op Cd gecontamineerde bodems lijkt dan ook veelbelovend. 
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(iv) Elodea canadensis 

Brede waterpest is een ondergedoken plantensoort waarvan het geweten is dat ze 

bruikbaar zijn in het zuiveren van water (Samecka-Cymerman & Kempers, 2003). 

Bovendien is het een soort die goed gedijd in onze klimaatregio’s en hoge Cd waardes 

kan opslagen in het weefsel (Fritioff et al. 2005). Cd in waterpest wordt opgenomen 

zowel uit het sediment als uit de waterkolom. Echter tot 23 % van het Cd opgenomen via 

de wortels wordt getransloceerd naar het gebladerte waardoor er dispersie naar de 

waterkolom mogelijk is (Fritioff et al. 2007). Slechts 2 % van het Cd opgenomen door het 

gebladerte wordt getransloceerd naar de wortels waardoor deze plantensoort niet echt 

geschikt is voor het fixeren van Cd in het sediment (Fritioff et al. 2007). 

 

(v) Lemna gibba 

Bultkroos is een soort die aanwezig is in Vlaamse waterlopen en zich zeer snel kan 

vermenigvuldigen. Daar deze soort hoge hoeveelheden Zn kan accumuleren (tot 25 

mg kg-1 droge massa) is deze soort uiterst geschikt voor het verlagen van de Zn 

concentratie in de waterkolom. De efficiëntie van Zn accumulatie is om en beide 65 %. 

De verwijdering van de meeste metalen blijkt vooral plaats te vinden gedurende de eerste 

2 dagen (60 % reductie). Voor Cd echter was de verwijdering lineair maar afhankelijk 

van de initiële concentratie (Megateli et al. 2009). 

 

1.3.3b: Opname via het wortelgestel 

Doordat bovenvernoemde soorten vooral opname van metalen realiseren via het 

gebladerte zal er in het volgende stuk dieper ingegaan worden op soorten die metalen 

opnemen via het wortelgedeelte. In onderstaande Tabel 1 is er een overzicht gegeven van 

planten die Zn en Cd hyperaccumuleren via hun wortelgestel 
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Tabel 1 – Overzicht van soorten die Zn en Cd hyperaccumuleren via het wortelgestel. 
 

Soort Metal auteur 
Thlaspi caerulescens Zn Whiting et al. 2001 

Armeria maritima Zn en Pb Schwartz et al. 2001 

Arabidopsis halleri Zn en Pb Schwartz et al. 2001 

Medicago sativa Zn Peralta-Videa et al. 2004 

Brassica juncea Zn Ebbs & Kochian 1998 

Phragmites australis Zn en Cd Ye et al. 1997, Ali et al. 2004 , Bragato et al. 2006 

Willow species Zn Vandecasteele et al. 2004 

Typha sp. Zn en Cd Ladislas et al. 2012 

 

(i) Phragmites australis 

Uit Tabel 1 blijkt dat riet zowel Zn als Cd kan opnemen uit het sediment en is dan ook 

een goede soort om via fytoremediatie deze metalen uit het sediment te verwijderen. 

Marques et al. 2007 stellen echter dat riet geen effectieve methode is om Zn uit 

sedimenten te verwijderen. De grote troef zit volgens hen in de reductie van de 

verspreiding van metalen naar andere compartimenten van het milieu (bv. waterkolom). 

 

(ii) Typha latifolia 

Lisdodde staat gekend voor zijn hoge tolerantie aan metalen in de omgeving en opname 

in zijn weefsel (Mc Naughton et al. 1974). De hoogste concentraties worden 

teruggevonden in het wortelstelsel (Dunbain & Bowmer 1992) waardoor dit een 

potentiële kandidaat is voor opname van metalen uit het sediment. Daarenboven blijkt de 

translocatie van de wortels naar de bladeren relatief klein waardoor dispersie naar de 

waterkolom tot een minimum beperkt blijft. 

 

1.3.3c: Zijn macrofyten geschikt voor fytoremediatie? 

Uit de voorgaande opsomming blijkt dat er veel macrofyten kunnen ingezet worden om 

het sediment en waterkolom te zuiveren van zowel Cd als Zn via fytoremediatie. De 

efficiëntie van deze zuivering blijkt echter voor weinig soorten gekend. Bovendien 

kunnen de planten ervoor zorgen dat beide vernoemde metalen van het ene naar het ander 

compartiment worden getransloceerd. Een combinatie van verschillende soorten lijkt dus 

de meest aangewezen methode om de contaminatie van oppervlaktewater te voorkomen. 
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Hierbij denken we dan vooral aan de combinatie van rietkragen met schedefonteinkruid 

en waterpest. Dit zijn drie soorten die bovendien in voldoende aantallen terug te vinden 

zijn in onze regio’s. Het nadeel van deze soorten is de tragere groei wanneer dit 

vergeleken wordt met kroossoorten. Deze laatste kunnen op zeer korte periode snel 

groeien en zijn bovendien zeer gemakkelijk te oogsten. Doordat men eveneens de 

volledige plant oogst kunnen er geen lekkages optreden van plantendelen die zich nog in 

het sediment bevinden. 

 

1.3.4 Conclusie van het literatuuronderzoek 

Uit de literatuur blijkt dat sedimentatie in macrofyten patches ten gevolge van een 

reductie in stroomsnelheid een complex gegeven is dat sterk bepaald wordt door de 

densiteit aan stengels in het bladerdek (Peterson et al. 2004). Daar dit een parameter is die 

sterk beïnvloed wordt door biologische processen zoals licht en nutriënten-

beschikbaarheid zijn deze noodzakelijk om te komen tot een accurate sediment-

modellering in vegetatiepatches. In onderstaande figuur is daarom een samenvatting 

gemaakt van al de parameters die de groei en dus sedimentatie beïnvloeden (Figuur 4).  
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Figuur 4 – Flow chart van de parameters die de groei van macrofyten in rivieren beïnvloeden. De pijlen 
duiden de richting van de interactie aan. 
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1.4 Aanpak van de studie 

Voor het opstellen van het werkplan zal er speciale aandacht gaan naar de 4 doelsoorten 

vooropgesteld in de offertevraag: riet (Phragmites australis) als emergente soort en 

kleine egelskop (Sparganium emersum) en gewoon sterrenkroos (Callitriche platycarpa) 

als submerse soorten. Dit lijstje werd aangevuld met drijvend fonteinkruid (Potamogeton 

natans), een submerse soort die zijn bladeren aan het oppervlak concentreert. Deze 

soorten worden gebruikt in een experiment om hun bruikbaarheid te testen voor 

fytoremediatie in de Bankei. Deze soorten werden gekozen op basis van de geschiktheid 

van de Bankei als habitat en de plantbeschikbaarheid op het moment van het experiment. 

 

Bij de hydraulische modellering wordt getracht een hydraulisch model van de beek op te 

stellen. Dit model wordt gekalibreerd aan de hand van de data van de landmeter. Met 

behulp van de gegevens met betrekking tot het bodemsediment kan het al dan niet 

optreden van sedimenttransport gecontroleerd worden. 
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Hoofdstuk 2: Materiaal en Methoden 
2.1: Fytoremediatie 

We selecteerden 3 externe soorten macrofyten voor dit phytoremediatie experiment 

(Figuur 5). Deze zijn gewoon sterrekroos (Callitriche platycarpa) en kleine egelskop 

(Sparganium emersum) als submerse soorten, en drijvend fonteinkruid (Potamogeton 

natans) als submerse soort met drijvende bladeren. Voor het experiment werden deze 

soorten overgeplant uit de Zwarte Nete, na de samenvloeiing met de Desselse Nete nabij 

Dessel. Deze laaglandbeek heeft een uitstekende waterkwaliteit en een zeer laag gehalte 

aan zware metalen (Tabel 2). De planten kunnen dus gebruikt worden om accumulatie 

van zware metalen op te volgen. De resultaten zullen vergeleken worden met de enige 

soort die van nature in de Bankei voorkomt: riet (Phragmites australis), een emergente 

soort (Figuur 5). 

 

 
Figuur 5 – Illustratie bij de gebruikte soorten in het fytoremediatie experiment: a) gewoon sterrekroos 
(Callitriche platycarpa), b) kleine egelskop (Sparganium emersum), c) drijvend fonteinkruid (Potamogeton 
natans), en d) riet (Phragmites australis). 
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Tabel 2 – Zware metaal concentraties (µg L-1) in Zwarte Nete (Dessel) en Bankei (Balen). Bepaling met 
ICP in het Laboratorium Chemische Waterkwaliteit van ECOBE (UA). 
 

 Zwarte Nete Zwarte Nete Bankei 
µg L-1 2009 2012 2012 

Al na 12 199 
As <30 na 148 
Cd <2 na 3228 
Cr <5 na 1 
Cu 2 1 4 
Fe 320 290 15133 
Mn 98 89 6608 
Ni 9 na 70 
Pb <30 na 4 
Zn 11 6 97982 

 

Twintig tot 25 individuen van elke soort werden in de Bankei overgeplant (zie kaart in 

Figuur 1 voor exacte plantplaats). De planten werden met de wortels in het sediment 

aangebracht. Na 14 dagen werden de planten opnieuw handmatig geoogst samen met 20-

25 stengels van het riet. Dit was vroeger dan initieel voorzien aangezien de planten 

grotendeels bedekt waren met sediment en organisch materiaal. In het labo werden de 

stalen grondig gespoeld met kraanwater om sediment en organisch materiaal te 

verwijderen. Er werd echter ijzerneerslag (zogeheten plaques) waargenomen op de 

planten dat niet fysisch verwijderd kon worden. Hier wordt in de discussie dieper op 

ingegaan. 

 

Alle stalen werden gedroogd gedurende 72 uur bij 70°C en nadien samengevoegd per 

species en machinaal fijngemalen (korrelgrootte < 1mm). Er werden ook blanco stalen 

van kleine egelskop en drijvend fonteinkruid meegenomen. Deze stalen kwamen ook uit 

de Zwarte Nete, maar waren niet in de Bankei overgeplant. De chemische analyse 

gebeurde volgens het protocol van Curran & Avrett (2004) waarbij per staal 200 mg 

materiaal wordt overgebracht in een destructiebuis samen met 5 mL HNO3. Dit wordt 

gedurende 60 min op 100 °C gehouden en nadien overnacht op kamertemperatuur. 

Vervolgens wordt 5 mL H2O2 p.a.30 % toegevoegd en opnieuw verhit tot 100 °C 

gedurende 30 min en nadien tot 150 °C gedurende 60 min. Analyse gebeurde twee maal 

op het zelfde staal met een ICP-OES spectrometer (iCAP 6000 series, Thermo Scientific, 

Camebridge, UK). 
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2.2: Hydraulische modellering 

2.2.1 Bespreking van de aangeleverde gegevens 
 
2.2.1.a Geometrie 
 
De geometrie van de beek werd opgemeten door een landmeter door middel van 12 

dwarsdoorsnedes (Figuur  6). Samen met het bodempeil werd ook het slibpeil en de 

waterhoogte op moment van opmeting vastgelegd. De laatste dwarsdoorsnede (doorsnede 

1) van de landmeter bevindt zich reeds voorbij de bladvanger die aan het begin van de 

pompput werd geplaatst. Deze bladvanger wordt als laatste dwarsdoorsnede van het 

model gebruikt. De geometrie van de bladvanger wordt afgeleid uit het plan van de 

pompput dat door Royal Haskoning ter beschikking werd gesteld (Figuur 7). Doorsnede 

12 wordt als het opwaartse beginpunt van de beek beschouwd. Hier is de beek afgesloten, 

waardoor geen debiet via opwaarts de beek instroomt. 

De meetplannen van de landmeter zijn te vinden in bijlage. 

 

 
Figuur 6 – Grondplan met aanduiding van de dwarsdoorsnedes. 
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Figuur 7 – Dwarsdoorsnede van de bladvanger. 
 
 

2.2.1.b Opgegeven debieten 

Royal Haskoning heeft een tabel ter beschikking gesteld met de watervolumes (m³) die 

per maand door de pomp werden weggepompt (Tabel 3). 

 
Tabel 3 – Pompdebieten (in m³). 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Januari 1 166 8 447 9 903 11 059 6 772 9 464 

Februari 990 4 612 10 466 11 103 8 216 11 776 
Maart 1 436 11 098 12 179 12 231 10 388 11 380 
April 1 688 8 414 10 905 10 676 10 793 7 680 
Mei 3 508 11 407 11 195 8 994 4 569 11 521 
Juni 1 249 9 511 10 201 9 908 9 512 8 549 
Juli 1 961 7 134 11 356 9 606 10 041 9 070 

Augustus 2 497 11 874 9 896 7 902 11 690 9 474 
September 7 930 10 601 8 505 6 850 10 395 10 041 
Oktober 8 199 7 933 10 511 10 587 6 218 4 253 

November 8 234 11 286 11 263 9 199 10 225 6 090 
December 9 320 13 198 12 645 6 770 14 369 10 636 
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Indien men de bedragen van 2005 buiten beschouwing laat (daar deze veel lager liggen 

dan de data van de latere jaren), bekomt men een gemiddeld pompdebiet van 13.3 m3 u-1. 

Uit het rapport van VITO kunnen de kweldebieten gehaald worden (Figuur 8). Dit 

kweldebiet is het grondwater dat in de beek aan de oppervlakte komt en via de beek 

wordt geëvacueerd. Het kweldebiet wordt geschat op 9.3 m3 dag-1 voor de beek zelf, en 

4.6 m3 dag-1 voor een zijbeek die tussen dwarsdoorsnedes 9 en 10 in de beschouwde beek 

uitmondt. Het totale geschatte kweldebiet dat door de beek wegstroomt bedraagt dus 13.9 

m3 dag-1, of  0.58m3 u-1.  

 
Figuur 8 – Kweldebieten zoals beschreven in het rapport van VITO. 
 

Aangezien de beek opwaarts is afgesloten, is het water in de beek alleen afkomstig van 

kwel en afstroming (neerslag). Uit de gegevens hierboven valt dan af te leiden dat 

gemiddeld 12.72 m3 water per uur (of 3.5 L s-1) in de beek stroomt door neerslag.  

Ook door Royal Haskoning werd een curve aangegeven die het afstromingsdebiet geeft 

dat bij de 25-jaarlijkse storm door de beek dient te worden verwerkt (Figuur 9). De 

gemiddelde waarde van het debiet dat door deze storm in de beek zal terecht komen 

bedraagt 0.0042 m3 s-1 indien de rioleringen niet worden meegenomen in de schatting, en 

0.0028 m3 s-1 indien de rioleringen wel een gedeelte van het regenwater afvoeren.  
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Figuur 9 – 25-jaarlijkse storm, Q3a geldt ingeval de riolering niet werkt, Q3b geeft de situatie met 
gedeeltelijke afvoer via de riool weer. 
 

2.2.1.c Evaluatie van de data en opbouw van het model 

Indien alle gegevens die hierboven werden aangehaald worden vergeleken, blijkt dat met 

het opgegeven kweldebiet bijna constant een 25-jaarlijkse storm dient op te treden om de 

debieten te bekomen die de voorbije 5 jaar door de pomp werden weggepompt. 

Bovendien werd nog (mondeling) op de tussentijdse vergadering van 3 januari 2012 

vermeld dat de pomp niet altijd voldoet, en dat er af en toe water uit de pompput 

overstroomt naar de Eindebeek. Dit zou betekenen dat de verpompte debieten nog een 

onderschatting zijn van het debiet dat via de beek in de pompput wordt aangeleverd. Er 

zitten dus tegenstrijdigheden in de verstrekte gegevens, waardoor een realistische 

modellering van de situatie momenteel niet mogelijk is. 

Op basis van de besproken gegevens wordt het model opgebouwd in Hec-Ras. Na de 

calibratie op basis van de gegevens van de landmeter, wordt met behulp van de 

sedimentmodule bekeken wanneer sedimenttransport optreedt. 
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Hoofdstuk 3: Resultaten 
3.1: Fytoremediatie 

Uit de resultaten van de chemische analyses blijken twee belangrijke effecten (Tabel 4. 

Ten eerste kunnen we besluiten dat de zware metaal concentraties hoger zijn in 

Potamogeton natans en Sparganium emersum dan in hun respectievelijke blanco’s. Dit is 

voornamelijk te merken bij van Al (factor 10), As (factor 50 tot 180), Cd (factor 500 tot 

1700), Fe (factor 3 tot 7), Pb (factor 13) en Zn (factor 60 tot 80). Cd blijkt het 

belangrijkste accumulerende metaal te zijn. De concentratie van deze verschillende zware 

metalen werd uitgezet tegen de ijzerconcentratie in de planten (Figuur 10). De tijdelijke 

hogere afwijking aan metaalconcentratie bij ijzerwaarden rond 150000 mg Fe kg-1 zijn 

afkomstig van de Potamogeton natans stalen. Deze waarden liggen gemiddeld 4400 mg 

Zn kg-1 hoger dan verwacht op basis van de trend door de andere datapunten. Cd vertoont 

echter een lichte daling ten opzicht van de verwachte trend (-800 mg Cd kg-1). Voor de 

andere metalen is dit minder uitgesproken. 

 
Tabel 4 Zware metaalanalyses werden uitgevoerd op waterplanten soorten Potamogeton natans (Pn), 
Sparganium emersum (Se), Phragmites australis (Pa) en Callitriche platycarpa (Cp). Voor Pn en Se 
werden er ook blanco stalen geanalyseerd. Waarden zijn in mg kg-1 DW. 
 

 Al As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 
OVAM 2011 Pn 
blanco 534 29 1 71 6 8 39921 5204 12 4 230 

OVAM 2011 Se 
blanco 454 11 5 15 3 7 20169 1944 3 3 243 

OVAM 2011 Pa 
analyse 1 104 36 29 1 1 3 2520 119 1 2 508 

OVAM 2011 Pa 
analyse 2 221 84 74 3 2 3 5613 216 1 3 921 

OVAM 2011 Se 
analyse 1 4904 2245 2845 31 8 14 155172 1267 11 51 17144 

OVAM 2011 Se 
analyse 2 3282 1679 2195 25 6 9 110610 916 9 35 14112 

OVAM 2011 Cp 
analyse 1 7716 3108 3680 83 11 20 250299 6574 15 76 21556 

OVAM 2011 Cp 
analyse 2 6238 2540 3057 72 9 18 199870 5654 13 63 18838 

OVAM 2011 Pn 
analyse 1 4274 1595 1643 88 8 13 126741 5342 13 43 19453 

OVAM 2011 Pn 
analyse 2 4724 1739 1782 90 8 14 137871 5600 14 50 19870 
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Figuur 10 Verband tussen de ijzerconcentratie in een plant en de concentratie aan zware metalen waarbij 
de opconcentratie na phytoremediatie het meest uitgesproken was (naar Pi et al., 2011). In de bovenste 
grafiek staan de metalen Al, As, Cd en Zn. In de onderste grafiek staat Pb (let op de verschillende 
grootteorde van de y-assen). 
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3.2: Hydraulische modellering 

3.2.1 Calibratie van het model 
Bij het opmeten van de dwarsdoorsnedes heeft de landmeter ook de waterstanden 

opgemeten die op dat moment in de beek voorkwamen (Tabel ).  

 
Tabel 5 – Opgemeten waterhoogtes van stroomopwaarts (1) naar stroomafwaarts (11). 
 
Dwarsdoorsnede Waterhoogte [mTAW] 
1 37.13 
2 37.12 
3 37.07 
4 37.08 
5 37.23 
6 37.21 
7 37.37 
8 37.68 
9 37.67 
10 37.77 
11 37.92 
 
 

Daar water niet naar boven stroomt, kan het niet dat de waarden stroomafwaarts groter 

zijn dan deze stroomopwaarts. Er zitten dus waarschijnlijk enkele kleine meetfouten in de 

opmetingen. Deze zijn echter niet van die grootte dat ze problemen opleveren bij de 

opbouw van het model. 

 
Figuur 11 – Opbouw van het geometrisch model in Hec-Ras. 
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Op basis van een steady state simulatie met deze waterhoogtes wordt de Manning-

coëfficiënt van de beek bepaald. Het kweldebiet wordt als algemeen debiet genomen. De 

9.3 m3 dag-1 wordt evenredig over de beek verdeeld, de 4.6 m3 dag-1 stroomt via de 

zijbeek binnen tussen dwarsdoosneden 9 en 10. Als afwaartse randvoorwaarde wordt de 

waterhoogte ter hoogte van de bladvanger opgegeven.  

Met alleen het debiet afkomstig van kwelwater, blijkt het niet mogelijk de opgemeten 

waterhoogtes te bereiken (Figuur 12, de aangegeven punten zijn de waarden zoals 

opgemeten door de landmeter, het blauwe vlak is het resultaat dat door Hec-Ras werd 

berekend). Bijgevolg werd een extra debiet ingesteld om de opgemeten waterhoogtes te 

kunnen benaderen. Op dit moment zijn dus zowel het juiste debiet, als de juiste Manning-

coëfficiënt onbekenden die geschat worden in de modellering. 
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Figuur 12 – Steady state analyse met alleen kweldebiet. 
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Bij een extra opwaarts debiet van 0.05 m3 s-1, en een Manning van 0.5 s m1/3 voor het 

opwaartse deel (tot dwarsdoorsnede 5) en 0.2 s m1/3 voor het afwaartse deel, blijkt de 

simulatie goed te voldoen aan de opgemeten waterhoogtes (Figuur 13). 
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Figuur 13 – Steady state analyse met extra opwaarts debiet 
 

Het extra ingevoegde debiet is meer dan 300 keer groter dan het kweldebiet. Het is ook 

3.5 keer groter dan het piekdebiet dat wordt voorspeld bij het worst-case scenario van de 

25-jarige storm (0.014m³/s, zie Figuur 9). 

 

Conclusie 

Ook uit de modellering blijkt dat de aangeleverde gegevens niet resulteren in een 

realistisch modelleringsresultaat. Het meest waarschijnlijk is het kweldebiet te klein 

verondersteld. 
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3.2.2 Sedimenttransport 

Eens de hydraulische modellering juist is, kan worden gekeken naar het 

sedimenttransport in de beek. Hiervoor werd door Royal Haskoning een document ter 

beschikking gesteld met een korrelverdelingsdiagram van het sediment dat in de beek 

aanwezig is ( 

Figuur 14). Hieruit werden de data gehaal die gebruikt werden in het model (Tabel 6). In 

Hec-Ras kan dan een analyse gemaakt worden die kijkt of bij het optreden van enkel het 

opgegeven kweldebiet sedimenttransport optreedt. Daar de juiste afwaartse 

randvoorwaarde niet gekend is, worden twee mogelijke waterhoogtes als randvoorwaarde 

aangenomen. Als eerste waterhoogte wordt 37.13 mTAW beschouwd (Figuur 15), het 

peil dat door de landmeter werd opgemeten, en als tweede (arbitrair gekozen) optie wordt 

36.50 mTAW bekeken, waarbij het water tot 16 cm boven het bodempeil van de 

bladvanger komt (Figuur 16). In beide gevallen treedt geen sedimenttransport op. 

 

 

 
 
Figuur 14 – Korrelverdeling van het bodemmateriaal. 
 
 
Tabel 6 – Korrelverdeling van het bodemmateriaal. 
 
Korreldiameter [mm] Fractie fijner materiaal [%] 

0.004 13.5 
0.008 18 
0.016 26 
0.032 40.5 

0.0625 57 
0.125 98.5 
0.25 100 
0.5 100 
1 100 
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Figuur 15 – Resultaat bij alleen kweldebiet en afwaartse waterhoogte 37.13 mTAW. 
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Figuur 16 – Resultaat bij alleen kweldebiet en waterhoogte afwaarts 36.50 mTAW. 
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Eenzelfde analyse kan worden uitgevoerd met dezelfde afwaartse randvoorwaarden en 

hetzelfde kweldebiet, maar met het invoegen van een extra debiet, met name de 25-

jaarlijkse storm zoals aangegeven door Royal Haskoning (Figuur 17 en Figuur 18). In 

beide gevallen blijkt hier wel sedimenttransport op te treden. Bodemmateriaal komt in 

suspensie en zal worden afgevoerd. Aangezien er geen kennis is over de hoeveelheid 

sediment die in de beek terechtkomt, kan uit de resultaten enkel naar voren komen dat het 

fijnste sediment van de bodem in suspensie komt en wordt uitgespoeld. Na een tijdje 

neemt in het model het sedimenttransport af omdat alle fijn materiaal is weggespoeld, en 

er geen nieuwe input van materiaal is (gezien hierover niets gekend is). 

Daar reeds sedimenttransport optreedt bij de 25-jaarlijkse storm, zal het zeker optreden 

indien in plaats van de 25-jaarlijkse storm het debiet wordt ingegeven dat nodig is om te 

komen tot de waterhoogtes die de landmeter heeft opgemeten. Indien men ervan uitgaat 

dat dit het huidige debiet is, treedt dus ook nu reeds sedimenttransport op. Dit werd 

waargenomen tijdens het phytoremediatie experiment. 
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Figuur 17 – Waterhoogte in de beek bij afwaartse waterhoogte 37.13 mTAW, tijdens de piek van de 
wasgolf. 
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Figuur 18 – Waterhoogte in de beek bij afwaartse waterhoogte 36.50 mTAW, tijdens de piek van de 
wasgolf. 



De Bankei eindrapport 2012 

 35

Hoofdstuk 4: Discussie en aanbeveling 
In voorgaand rapport werd een model opgesteld op basis van de geometrische gegevens 

verkregen van de landmeter, en de debieten verstrekt via Royal Haskoning. De calibratie 

van het model werd uitgevoerd, en enkele sedimenttransportberekeningen werden 

doorgerekend. Er is echter geen betrouwbaar resultaat verkregen, ten gevolge van een 

onvoldoende correctheid van de aangeleverde gegevens. Uit een analyse van de 

verkregen gegevens voor de verschillende betreffende debieten (pomp, kwel, neerslag) 

komt naar voren dat er ergens een fout in de gegevens is. Op basis van de vergelijking 

van de data komt naar voren dat wellicht het opgegeven kweldebiet veel te laag is. Een 

andere hypothese is een andere, niet gekende bron van water voor de beek.  

Uit de simulaties met de huidige gegevens blijkt dat er geen sedimenttransport is bij 

alleen het huidige opgegeven kweldebiet. Echter, bij de 25-jaarlijkse storm zal wel 

sedimenttransport optreden, en indien men ervanuit gaat dat het kweltransport inderdaad 

te laag is, kan men veronderstellen dat er ook zonder 25-jaarlijkse storm 

sedimenttransport zal optreden. Er is geen informatie beschikbaar over hoe het sediment 

in de beek terechtkomt, waardoor in het computermodel bij sedimenttransport het fijne 

sediment al snel zal wegspoelen en het na korte tijd lijkt of er geen sedimenttransport 

meer optreedt, terwijl dit uiteraard wel nog kan voorkomen indien er nieuw sediment 

(bijvoorbeeld door afspoeling) de beek wordt aangevoerd naar de beek. 

 

Indien in de toekomst een betere inschatting van het kweldebiet kan worden geleverd, 

kan een studie worden gemaakt die meer met de realiteit overeenstemt. Voor een meer 

doorgedreven analyse van de waterstroming door de beek en de werking van de pomp, is 

het van belang om een afwaartse randvoorwaarde, zoals een tijdsreeks van de 

pompdebieten met voldoende hoge tijdsnauwkeurigheid (in plaats van een maandelijks 

pompdebiet) te hebben. Deze is momenteel niet bekend. Daar de pomp niet constant 

pompt, zal de afwaartse waterhoogte variëren. 

 

Sedimentatie van partikels werd echter waargenomen tijdens het phytoremediatie 

experiment. Na 14 dagen waren de planten volledig bedekt met een laag roestkleurig, fijn 

materiaal (Figuur 19).  
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Figuur 19 –  IJzerneerslag op de wortels van P. australis in de Bankei. 
 

Gezien de zeer hoge gemeten ijzerwaarden in de Bankei (zie Tabel 2), is het zeer 

waarschijnlijk dat er ijzerflocculatie optreedt. Dit gebeurt wanneer zuurstofloos ijzerrijk 

kwelwater aan de oppervlakte komt. In het grondwater zit het ijzer in gereduceerde (Fe2+) 

vorm in oplossing. Bij plots contact met zuurstof gaat het ijzer oxideren (Fe3+) en roest 

vormen. Dit is minder goed oplosbaar, flocculeert en slaat neer. Vandaar dat dit op enkele 

weken tijd de planten volledig kon bedekken. Er is toen besloten het experiment 

vroegtijdig te stoppen gezien dit een optimale groei van de planten verhinderde. Het 

meeste van het materiaal kon worden afgespoeld, maar er bleek toch nog een dun laagje 

roest achter te blijven op de planten dat niet mee mechanisch verwijderd kon worden. Dit 

fenomeen staat bekend als plaquevorming. Het is een algemeen voorkomend fenomeen 

bij wortels van wetland species (Pi et al. 2011). Vele wetlandplanten hebben de 

mogelijkheid om via de wortels anoxische sedimenten lokaal met zuurstof te verrijken en 

zo de potentieel toxische concentraties aan gereduceerde metalen te verlagen. Dit maakt 

de planten toleranter tegen (anoxische) waterstress (Armstrong 1967, Colmer 2003). Bij 

deze vrijstelling van O2 gaat Fe2+ oxideren en neerslaan op de wortels waar het zuurstof 
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wordt vrijgesteld. Hier vormt het een ijzerrijke bedekkingslaags die (Fe) plaques 

genoemd wordt. Deze plaques bestaan voornamelijk uit een mengeling van kristallijn en 

amorfe ijzerhydroxides Goethiet en Lepidocrociet) (Chen et al. 2008, Hu et al. 2007, St-

Cyr et al. 1993). Plaquevorming is bekend bij zeer veel verschillende water- en 

moerassoorten waaronder P. australis (Batty et al. 2002) en T. latifolia (Armstrong, et al. 

2000), maar ook verschillende submerse soorten (Pi et al. 2011). De vorming van deze 

plaques op planten vormt een fysieke barrière door de immobilisatie and co-presipitatie 

van zware metalen (waaronder Zn en Cd (Machado et al. 2005, Ye et al. 2003, Ye et al. 

1998)) en nutrienten (bv. P (Liang et al. 2006)). 

 

Alles in acht genomen zijn emergente planten (helofyten, moerasplanten) de beste optie. 

Zij ondervinden weinig hinder van de plaque vorming, zijn in grote mate resistent tegen 

zware metalen en kunnen in voldoende mate gebruikt worden voor phytoremediatie. 

Bovendien creëren zij een weerstand tegen het afstromende water waardoor sedimentatie 

wordt bevorderd (Brueske & Barrett 1994, Mitsch & Gosselink 2000). Zoals 

bediscussieerd op de tussentijdse vergadering van 3 januari 2012 is de aanleg van een 

kunstmatig wetland een optie. De verwijdering van zware metalen in aangelegde 

wetlands wordt gewaarborgd door een complex samenspel van fysicochemische en 

biologische processen. Studies wijzen uit dat ze een bufferende werking hebben op deze 

stoffen (Lesage et al. 2007). Wortelzonerietvelden voor secundaire waterzuivering 

vertonen algemeen de hoogste verwijderingsefficiënties (Lesage et al. 2007). In 

tegenstelling tot de uniforme distributie van metalen in het sediment van een 

vloeirietveld, worden metalen voornamelijk geconcentreerd in het sediment van de 

inlaatzone van een wortelzonerietveld. Helofyten zoals Phragmites australis en Typha 

latifolia kunnen verhoogde concentraties van zware metalen in hun ondergrondse 

biomassa opslaan (Ye et al. 1997, Ali et al. 2004, Bragato et al. 2006, Ladislas et al. 

2012). Algemeen wordt aangenomen dat transport naar de bovengrondse biomassa 

beperkt is waardoor phytoremediatie niet efficiënt kan zijn (Dunbain & Bowmer 1992). 

Uit Tabel 3 blijkt echter dat P. australis toch significante concentraties Cd en Zn bevat 

waardoor phytoremediatie in de Bankei toch een optie kan zijn. Ze kunnen echter ook op 

indirecte manier een invloed uitoefenen op metaalverwijdering, bijvoorbeeld door 
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zuurstofafgifte van de wortels of door sedimentatie te bevorderen. De selectie van 

helofytensoorten wordt best voornamelijk afgestemd op het te behandelen water en het 

beoogde verwijderingmechanisme. 

 

 

Algemene conclusie 

Op basis van voorgaande studie besluiten wij dat  

1. Macrofytengroei in de huidige omstandigheden moeilijk is. Dit kan deels opgelost 

worden door oevervegetatie te kappen en zo meer licht toe te laten in de beek. De 

vorming van ijzerflocculatie en de soms lage waterstand verhindert echter een 

optimale groei van submerse soorten. Emergente soorten kunnen dan wel. 

2. Indien men opteert voor het aanplanten van emergente soorten, dienen 3 zaken in 

acht genomen te worden: 

a. een stuk van de oevervegetatie dient gekapt te worden om voldoende licht 

toe te laten 

b. kies Typha latifolia (lisdodde) en Phragmites australis (riet) voor de 

verwijdering van Cd en Zn. Deze soorten zijn zeer algemeen in 

Vlaanderen. Riet komt bovendien al van nature voor in de Bankei. Het 

oogsten van de biomassa voor phytoremediatie kan het beste in de winter 

gebeuren. 

c. de planten zullen het water deels afremmen, de waterstand verhogen en 

sedimentatie bevorderen. Voorzien voldoende plaats voor het water en het 

sediment. De aanleg van een kunstmatig wetland kan een oplossing zijn. 

3. Indien in de toekomst een betere inschatting van het kweldebiet kan worden 

geleverd, kan een hydrologische studie worden gemodelleerd die meer met de 

realiteit overeenstemt. 
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