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Voorgestelde beëindiging en sanering van de veldproef 
 
 

1. Oogst van de veldproef 
 
De oogst van de veldproef zal in februari 2016 plaatshebben zoals beschreven in de oorspronkelijke 
veldproefaanvraag. Dit betekent dat de bomen dicht bij de grond zullen worden afgezaagd. Dit zal 
manueel gebeuren. Geoogst materiaal dat gebruikt zal worden voor nader onderzoek zal in de vorm 
van takken of in verhakselde vorm worden afgevoerd. Van zodra de takken ontschorst zijn, zijn ze 
niet langer reproductief. 
Het overige materiaal wordt ter plaatse verhakseld. Het verhakselde materiaal zal binnen de 
afrastering op ruime afstand van de feitelijke veldproefplot op een hoop worden gelegd (zie 
bijlagen). Eventuele kleine takjes die niet fijn verhakseld zijn zullen manueel uit het gehakselde 
materiaal worden verwijderd en afgevoerd worden ter verbranding via de gele tonnen voor 
risicohoudend medisch afval. Uit eerdere oogsten in de veldproef, waarbij verhakseld materiaal 
tussen de bestaande bomen werd gestooid ter compostering, is gebleken dat het verhakseld 
materiaal niet meer reproductief is. 
 

2. Sanering van boomstronken en wortels 
 
Aansluitend aan de oogst zullen de boomstronken en wortels machinaal worden verwijderd. Om een 
inschatting te maken van de diepte en vertaktheid van het wortelstel is bij een boom uit de bufferrij 
aan de noordwestzijde een gat gegraven om te zien hoe diep de wortels de grond in gaan. Daarbij is 
gebleken dat de hoofdwortel tot een diepte van 85 cm de grond in gaat. Daarnaast is er een 
uitgebreid horizontaal wortelstelsel dat ook tot vergelijkbare diepte de grond in gaat (zie bijlagen). 
Er zal voor het verwijderen van de wortelstronken een kraan/graafmachine worden gebruikt. Er zal 
zo zorgvuldig mogelijk gewerkt worden met het doel alle wortels te verwijderen. Tijdens de 
graafwerkzaamheden zal er continu visuele inspectie plaatshebben. Waar nodig zullen stukken en 
stukjes wortels manueel uit de grond worden verwijderd. 
 
Omdat de wortelstronken ook grond zullen bevatten is het niet mogelijk om deze stronken met 
behulp van een normale hakselaar te versnipperen, maar moet er een ‘schredder’ gebruikt worden 
(zie foto in de bijlagen). Om de wortelstronken zo fijn mogelijk te vermalen zal het materiaal 
meerdere keren door de shredder gehaald worden. Het vermalen materiaal zal daarna net zoals de 
verhakselde takken binnen de afrastering op ruime afstand van de feitelijke veldproefplot op een 
hoop worden gelegd.  
 
Vervolgens zal de veldproefplot braak blijven liggen en zal er op regelmatige basis (maandelijks) 
worden gecontroleerd op de aanwezigheid van eventuele schieters. Als er schieters worden 
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gevonden zullen deze worden verwijderd en afgevoerd via de afvoerstroom voor risicohoudend 
medisch afval ter verbranding. 
 

3. Het verhakselde/vermalen materiaal 
 
De hopen met het verhakselde en vermaalde materiaal zullen ongeveer een 6-tal maanden op het 
terrein in Zwijnaarde blijven liggen. Gedurende deze periode zal het materiaal vanzelf beginnen te 
composteren. De warmte en het verteringsproces dat ermee gepaard gaat zal het materiaal verder 
doen afbreken. Na die 6 maanden zal het materiaal in een kipwagen worden geladen en zal het 
materiaal naar de andere GGO-populierenveldproef van VIB in Wetteren worden vervoerd om daar 
tussen de bestaande bomen verspreid te worden en verder te composteren (afstand 
Technologiepark Zwijnaarde – veldproefsite Wetteren: ongeveer 13 km). Er zal goed opgelet worden 
dat de kipwagen niet te vol geladen wordt (hooguit 80% vol van maximale volume) en de kipwagen 
zal vervolgens ook met een dekzeil afgedekt worden. Dit alles om ervoor te zorgen dat er onderweg 
geen materiaal verloren gaat. Er zullen mensen in een auto het transport begeleiden om ook 
onderweg te controleren dat er geen enkel materiaal verloren gaat. Na afloop van het transport zal 
de kipwagen in Wetteren op het veldproefterrein grondig schoon worden gemaakt. 
 

4. Sanering van de veldproefsite tbv de nieuwbouw 
 
Zoals al in ons begeleidend schrijven aangegeven zal op het terrein van de veldproef in Zwijnaarde in 
de tweede helft van 2016 begonnen worden met de bouw van een nieuw onderzoeksgebouw. Als 
een van de eerste werkzaamheden voor deze nieuwbouw zal de lokatie worden afgegraven om 
plaats te maken voor de funderingen en een half-ondergrondse parkeergarage. Wij stellen nu voor 
om de grond van de veldproefsite in de zomer van 2016 (ergens tussen eind juni en eind augustus) 
tot op een diepte van 1,5 meter af te graven en te zeven met behulp van een grondzeefmachine om 
eventuele kleine wortelresten die ondanks de zorgvuldige oogstwerkzaamheden toch nog in de 
grond zouden zijn achtergebleven, te verwijderen. Deze grondzeefmachine heeft een grote 
trommelzeef met mazen van 16 x 20 mm (zie foto’s in de bijlagen). De kans dat er levensvatbare 
wortelresten door deze zeef zouden glippen is verwaarloosbaar klein. De grond die door de zeef 
komt zal bovendien visueel worden gecontroleerd. Wortelresten die uit de grond worden gezeefd 
zullen worden afgevoerd via de afvoerstroom voor risicohoudend medisch afval ter verbranding. De 
gezeefde grond zal in eerste instantie ter plaatse blijven liggen. Maar op het moment dat de lokatie 
wordt afgegraven voor plaats te maken voor de funderingen en een half-ondergrondse 
parkeergarage, zal de gezeefde grond (die nu als volledig schoon beschouwd wordt) met de overige 
uitgegraven grond door de bouwfirma worden weggevoerd. Waarschijnlijk naar een tijdelijke 
opslaglokatie. 
 
Alle apparatuur die bij de sanering van de veldproef wordt gebruikt zal na afloop van de 
werkzaamheden grondig worden schoongemaakt, om zo versleping van materiaal te voorkomen.  
 

5. Stopzetten van de monitoring 
 
De hierbovenbeschreven werkwijze leidt naar ons oordeel tot een volledige verwijdering van 
levensvatbaar materiaal uit de veldproefsite. Het gevolg is dat de kans verwaarloosbaar klein is dat er 
uit de veldproeflokatie nog schieters uit de grond omhoog zouden kunnen komen. Wij vragen op 
grond hiervan de toelating om nadat het verhakselde/vermalen materiaal is verwijderd en de grond 
is gezeefd, de monitoring op schieters te mogen staken en de veldproef inclusief al zijn 
verplichtingen als volledig afgerond te mogen beschouwen. 
 
In de bijlagen treft u nog een visueel overzicht aan van de voorgestelde werkwijze. 
 


