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Samenvatting 
 
DOEL 
Deze studie beschrijft voor 5 staalnameplaatsen in Vlaanderen de milieukwaliteit op 
basis van  fysico-chemische, ecotoxicologische en ecologische indicatoren. 
Het doel van deze studie was: 

a) Het gelijktijdig en gestandaardiseerd meten en vergelijken van de 
verschillende milieukwaliteitsindicatoren in de verschillende compartimenten 
van een aantal oppervlaktewatere, om de meest relevante te kunnen 
selecteren. 

b) De ecologische relevantie  van de huidige chemische normen evalueren door 
de relatie tussen normoverschrijdingen en gemeten ecotoxicologische  
effecten te onderzoeken. 

c) De bruikbaarheid van eenvoudige partitiemodellen en BCF factoren – zoals 
voorgesteld in de TGD 1996 voor gebruik in risicoevaluatie - in het veld te 
toetsen aan de in situ verdeling van polluenten. 

d) Tenslotte worden uit het voorgaande suggesties gemaakt voor aanpassing en 
optimalisatie van de bestaande meetnetten. 

e) Mogelijke normeringsstrategieën worden voorgesteld en met voorbeelden 
geïllustreerd.  

 
AANPAK 
De fysicochemische toestand van water, waterbodem en zwevend stof werd 
geëvalueerd aan de hand van een uitgebreide set aan parameters. Een aantal 
chemische parameters werden ook in biota - van verschillende trofische niveaus 
(planten, macroinvertebraten en vissoorten uit diverse trofische niveaus) gemeten. 
Dit geeft een beeld van enerzijds de biobeschikbaarheid van aanwezige stoffen en 
anderzijds de mogelijke bioaccumulatie of -magnificatie die optreedt tussen de 
verschillende trofische niveaus.  
Daarnaast werden op water- en waterbodemstalen van elke staalnameplaats 
ecotoxiciteitstesten uitgevoerd: waterbodemtesten zoals beschreven in de 
triadebenadering voor waterbodemonderzoek (amfipode Hyalella azteca, 
kieuwpootkreeftje Thamnocephalus platyurus  en alg Raphidocelis subcapitata ), 
aquatische testen voor  acute en chronische effecten  (bacterie Photobacterium 
phosphoreum, alg Raphidocelis subcapitata , invertebraat Daphnia magna, vissen 
Danio rerio en Oncorhynchus mykiss, en planten Lepidium sativum ).  Testen voor 
detectie van stoffen met specifieke werkingsmechanismen, nl. hormonale verstoring 
(YES of yeast estrogen screening-assay) en remming van choline-esterase (Ach-
inhibitie test). Als ecologische indicatoren werden de Belgische Biotische Index (BBI) 
en de visindex (IBI) bekeken. 
 
Om de indicatoren onderling te kunnen vergelijken, werden voor elk type de 
gegevens getransformeerd naar 5 kwaliteitsklassen.  
- De fysicochemische parameters werden – naar het voorbeeld van de 

waterbodembeoordeling - omgerekend naar kwaliteitsklassen op basis van hun 
verhouding t.o.v. de bestaande referentiekaders:  

 voor de waterkolom: toetsing aan de Vlaremnormering en aan PNEC 
waarden. 

 Voor waterbodem en zwevend stof: referentiewaarden uit de 
triademethodologie voor sedimentbeoordeling (AMINAL/AWZ, 2000) 

 Voor vis: referentiewaarden voor concentraties in paling (IBW, 2002, in 
voorbereiding) en ADI toetsing.  

- De ecotoxiciteitspareameters werden in toxiciteitsklassen ingedeeld op basis van 
hun effectsterkte of het aantal toxische eenheden.  
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- De ecologische parameters werden omgerekend naar de gangbare 
kwaliteitsklassen voor BBI (VMM kwotering) en op basis van 5 klassen voor de 
visindex. 

Deze kwaliteitsscoren lieten onderlinge vergelijking toe van de indicatoren. 
 
RESULTATEN 

 
EVALUATIE VAN DE NORMEN 
 

De in Vlaanderen gehanteerde waterkwaliteitsnormen voor basiskwaliteit (Vlarem II) 
liggen beduidend hoger dan de in de literatuur teruggevonden PNEC-waarden. De 
ecotoxicologische resultaten in deze studie bevestigen dat de Vlaamse 
waterkwaliteitsnormen onvoldoende streng zijn en/of dat onvoldoende parameters 
genormeerd worden: op verschillende plaatsen werd het water fysicochemisch als 
“zeer goed” beoordeeld, terwijl er duidelijk schadelijke effecten werden 
waargenomen en het water ecotoxicologisch in de hoogste klasse tot “erg toxisch” 
werd beoordeeld.  
 
Een dringende herziening van de normen voor de waterkolom is dan ook een 
belangrijke aanbeveling van dit rapport.  
 
De studie toont echter ook aan (zie onder) dat het onzinnig is om de waterkolom als 
afzonderlijk compartiment te normeren, zonder de overige compartimenten 
(organismen, waterbodem en zwevend stof) te beschouwen. Er is een dynamische 
interactie tussen deze compartimenten zodat normen voor het ene compartiment 
steeds in relatie tot normen voor de andere compartimenten moeten staan. 
Bovendien moet in relatie tot verdeling van de milieugevaarlijke stoffen per 
compartiment de meest relevante normering voor elk compartiment voorgesteld 
worden.  Partitiemodellen proberen de verdeling te voorspellen op basis van een 
aantal fysicochemische wetmatigheden. Toetsing van de gegevens die in dit project 
bekomen werden tonen echter aan dat zulke modellen niet altijd correcte 
voorspellingen doen, vermoedelijk omdat niet alle descriptoren opgenomen zijn. 
Parameters moeten daarom op verschillende compartimenten opgevolgd worden, 
maar een aantal keuzen kunnen gemaakt worden (zie verder: aanpassingen van het 
meetnet). 
 
De fysicochemische beoordeling van de waterbodem kwam voor de onderzochte 
plaatsen goed overeen met de ecotoxicologische resultaten. In alle gevallen kwamen 
een aantal polluentconcentraties aan hogere concentraties voor dan op de 
referentieplaatsen, zodat de waterbodem van de onderzochte plaatsen chemisch op 
zijn minst als “licht vervuild” tot “extreem vervuild” werd beoordeeld. De resultaten 
werden bevestigd in de ecotoxiciteitstesten: in alle gevallen was de bulk van de 
waterbodem of het poriewater toxisch voor de testorganismen en de ernst van de 
toxiciteit (volgens klasse-indeling) kwam voor de onderzochte staalnameplaatsen 
inderdaad overeen met de ernst van de fysicochemische beoordeling. Het aantal 
staalnamepunten in deze studie is beperkt, maar in het sedimentmeetnet werd reeds 
vaak aangetoond dat dit niet altijd het geval is en dat indicatoren parallel moeten 
gemeten worden. De Triade blijkt de beste manier om de kwaliteit van de 
waterbodems integraal te beoorden, met een gelijkwaardige inbreng van 
ecologische, ecotoxicologische en chemische parameters. 
 
Voor zwevend stof werd voor de meeste van de onderzochte plaatsen een extreem 
slechte kwaliteit waargenomen op basis van de fysicochemische score. 
Toxiciteitstesten werden in het kader van het huidige project niet op zwevend stof 
materiaal uitgevoerd. Verder onderzoek naar het risico op de ecosysteemgezondheid 
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van dit compartiment is noodzakelijk. Eenzelfde aanbeveling werd in het kader van 
onderzoek naar de ecotoxicologische effecten door vervuild zwevend stof in 
oppervlaktewater geformuleerd (Weltens et al. 2000). In deze studie is opnieuw 
gebleken dat het zwevend stof compartiment fysicochemisch geen weerspiegeling is 
van de waterbodem, en de normering dient dan ook specifiek op zwevend stof te 
worden afgestemd. 
 

HOE NORMEREN? 
 

Deze studie maakt duidelijk dat het opvolgen van de waterkwaliteit door enkel 
fysicochemische metingen van een beperkte parameterset in de waterkolom, 
onvoldoende is om de kwaliteit van een oppervlaktewater te kunnen beoordelen.  
De wettelijke chemische normen omvatten te weinig parameters en zijn bovendien 
onvoldoende streng. Bij wijze van toetsing werden voor 11 parameters PNEC 
waarden als norm genomen en werden chemische overschrijdingen van deze 
waarden vergeleken met het optreden van toxicologische effecten. Dit bleek een 
goede basis: schadelijke effecten gingen inderdaad gepaard met PNEC 
overschrijdingen. PNEC waarden vormen een goede basis voor normering 
(Kaderrichtlijn water), maar blijken voor de parameters die in deze studie getoetst 
werden streng. Deze “strengheid” moet op grotere schaal geëvalueerd worden door 
een uitgebreidere vergelijking met de toxicologische effecten die effectief optreden bij 
PNECoverschrijdingen.  
PNEC waarden ontbreken voor waterbodem of zwevend stof, en ook voor water zijn 
niet alle PNEC waarden beschikbaar, zodat een volledig normeringsstelsel op basis 
van PNEC waarden daarom niet mogelijk is. 
 
De resultaten van deze studie maken duidelijk dat chemische metingen in biota en 
effectgerichte metingen noodzakelijk zijn om de kwaliteit integraal te kunnen 
beoordelen: 
- Concentraties van schadelijke stoffen in vis bleken, in deze studie, niet strikt 

gerelateerd aan de concentraties in water, sediment of zwevend stof. Om zinnig 
advies in verband met consumptie van vis te kunnen geven is het daarom 
noodzakelijk om concentratiemetingen in het visweefsel zelf uit te voeren. 
Uit deze studie blijkt dat van de onderzochte biota, paling een van de meest 
geschikte indicatorsoorten is. Dit omwille van volgende bevindingen (1) voor o.a. 
PCB's bestaat er een goede tot zeer goede correlatie tussen de gehalten in 
paling en in andere biota, (2) voor de lipofiele stoffen zijn de concentraties in 
paling het hoogst wat zeker analytische voordelen biedt, (3) door de afwezigheid 
van een jaarlijkse reproductiecyclus bij paling zijn seizoenale effecten hier minder 
uitgesproken dan bij andere soorten die een normale jaarlijkse 
voortplantingscyclus vertonen. Een bijkomend voordeel van meten in paling, is 
dat polluenten zoals bijvoorbeeld lindaan, ook buiten hun toepassingsperiode in 
verhoogde concentraties in paling wordt aangetroffen, in tegenstelling tot alle 
andere indicatoren. 

 
- Deze studie maakt opnieuw onmiskenbaar het nut van ecotoxiciteitstesten – als 

aanvulling van chemische parameters – zichtbaar. Ecotoxiciteitstesten integreren 
de effecten van aanwezige schadelijke stoffen en zijn op die manier een 
“vangnet” voor ontbrekende chemische metingen. Het is daarom een aanbeveling 
van het rapport, om een batterij van ecotoxiciteitstesten te selecteren voor 
kwaliteitsmetingen op de waterkolom en zwevend stof.  Resultaten van deze 
studie tonen aan dat acute testen niet geschikt zijn voor de beoordeling van de 
waterkolom. Een eerdere studie in opdracht van VMM bevat aanbevelingen voor 
de effectgerichte kwaliteitsbeoordeling van zwevend stof. 
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De bijdrage tot de kwaliteitsbeoordeling van de ecologische parameters (BBI, IBI) 
kon niet uit de gegevens van deze studie worden afgeleid.  Ecologische parameters 
zijn uiteraard nuttig omdat zij de enige indicatoren zijn die een integrale meting 
vormen van alle kwaliteitsaspecten: fysicochemisch (klimaat, pH, zuurstof, debiet,…), 
habitatparameters (infrastructuurwerken, reliëf…),  toxicologische (aanwezigheid van 
schadelijke stoffen),..  
 
Net zoals de triade beoordeling voor waterbodem, wordt ook in dit rapport een 
combinatie van tenminste chemische metingen in de relevante abiotische 
compartimenten en in paling, met effectgerichte metingen te gebruiken om de 
waterkwaliteit te kunnen beoordelen. De meerwaarde van ecologische metingen kon 
– bij gebrek aan gegevens - onvoldoende worden aangetoond in deze studie. 
 
De aanpassing van de waterkwaliteitsnormen en de meetstrategieën moet gezien 
worden in het licht van deze bevindingen.  
 
Zoals gesteld door de Kaderrichtlijn Water moeten normen ook op basis van 
gegevens over persistentie en bioaccumulatie, en gegevens uit de meetnetten, 
gestoeld worden.  Het is aangewezen rekening te houden met de normatieve 
definities zoals gesteld in deze kaderrichtlijn.  
 
In het rapport wordt – bij wijze van voorbeeld voor PCB's in biota - een aanzet 
gegeven hoe streefnormen, richtnormen en grensnormen kunnen afgeleid worden uit 
meetnetgegevens, door toetsing aan referentiewaarden.  Een verdere uitwerking van 
de nomering voor de verschillende stoffen in biota wordt in het rapport aanbevolen. 
 
Daarnaast wordt geïllustreerd hoe PNEC waarden als basis voor normering kunnen 
worden gebruikt. En tot slot wordt de mogelijkheid van effectgerichte normering 
voorgesteld.  

 
NUT VAN BIOLOGISCHE SCREENINGSTESTEN 

 
De gebruikte screeningstesten tonen aan dat op alle plaatsen hormoonachtige 
stoffen voorkomen. Acetylcholinesteraseremming kon nergens worden aangetoond, 
terwijl fytotoxiciteit vooral aangetoond werd in de lente – wanneer inderdaad het 
gebruik van herbiciden het hoogst is – maar niet alleen op de plaatsen waar 
chemisch de aanwezigheid van herbiciden in de abiotische compartimenten werd 
aangetoond. Deze biologische metingen werden inderdaad niet steeds onderbouwd 
door  chemische metingen, vermoedelijk doordat slechts een beperkt 
parameterpakket wordt gemeten.  
Deze screeningstesten – die stoffen  aantonen met een gelijkaardig 
werkingsmechanisme of effect - zijn opnieuw een “vangnet” voor ontbrekende 
chemische metingen. Het zou nuttig zijn te onderzoeken of uitgebreide chemische 
parameterpaketten niet vervangen kunnen worden door een aantal goed uitgekozen 
biologische screeningstesten. Bij een goede screening hoeven uitgebreide 
chemische analysen enkel voor stofgroepen die effectief worden aangetoond, te 
worden uitgevoerd.  

 
AANBEVOLEN AANPASSINGEN VAN HET HUIDIGE MEETNET 

 
M.b.t. het fysicochemische meetnet en consumptie-advies kunnen volgende 
besluiten en aanbevelingen worden genomen: 
- De meetnetten op water, waterbodem, zwevend stof en paling moeten op elkaar 

worden afgestemd zodat ervaring met de integrale beoordeling mogelijk wordt. 
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- De meetnetten moeten worden aangevuld met effectgerichte biologische 
metingen (a) als vangnet en (b) als meetinstrument. Bijpassende effectgerichte 
normen moeten worden ontwikkeld. 

- PCBs hoeven niet in het analysepakket voor de waterkolom te worden 
opgenomen. Zij zitten verdeeld over waterbodem, zwevend stof en biota en 
worden beter op deze compartimenten gemeten en genormeerd. Er is verder 
onderzoek nodig om te beslissen of één van de drie compartimenten de voorkeur 
geniet, dan wel een parallelle bemonstering van de 3 compartimenten. De 
resultaten in de huidige studie tonen nl. grote variatie tussen de verschillende 
staalnameplaatsen in de verdeling van de PCBs die niet eenvoudig - zoals 
partitiemodellen hanteren – met de organische koolstofinhoud kan worden 
gecorreleerd.  

- Vermits de PCB-concentraties in vis niet eenvoudig kunnen afgeleid worden uit 
concentraties op zwevend stof en waterbodem, is het noodzakelijk het meetnet 
aan te vullen met metingen in vis, of eventueel andere biota. Er werden goede 
correlaties gevonden tussen de PCB concentraties van de verschillende biota 
onderling (planten, invertebraten en vissen van verschillende trofische niveaus), 
afhankelijk van het trofisch niveau. PCB-concentraties in paling fluctueren minder 
tussen de lente- en herfstcampagnes, dan de concentraties gemeten in de 
waterbodem.  
Ook een aantal andere polluenten, zoals bijvoorbeeld HCB, DDT en zijn 
derivaten, die niet of zo goed als niet detecteerbaar zijn in de abiotische 
compartimenten, worden best in paling opgevolgd.  

- Zware metalen moeten in alle compartimenten gemeten worden: het 
toxicologisch risico van de zware metalen kan onmogelijk beperkt worden door 
een normering op basis van de concentratie in de waterkolom alleen: de totale 
hoeveelheid aan zware metalen per staalnameplaats is van belang, omdat het 
partitiegedrag tussen de verschillende compartimenten grillig is en niet 
voorspelbaar met de huidige inzichten. Er moet verder onderzoek gebeuren naar 
de aanpak van deze “totaalnormering” voor metalen. 

- Pesticiden als γ-HCH, komen vooral voor in water en stapelen niet op in de 
waterbodem en zwevend stof. Deze stoffen worden dus best opgevolgd in de 
waterkolom, of in biota. Om de impact van deze stoffen te kunnen inschatten 
moeten de metingen gebeuren in het toepassingsseizoen. De studie toonde aan 
dat γ-HCH bv. een korte halfwaardetijd heeft en enkel boven de detectielimiet 
voorkomt in de lente. In paling echter blijft lindaan gans het jaar door meetbaar. 
Deze stof bleek sterk te accumuleren in sommige soorten vis, maar opnieuw met 
een korte halfwaardetijd: het probleem doet zich vooral voor tijdens de 
toepassingsperiode (lente) en verdwijnt in de herfst. Dit is een belangrijke 
vaststelling in verband met consumptieadvies. Voorzichtigheid is echter geboden: 
metabolieten van deze stoffen werden niet nagemeten, maar kunnen wel langer 
aanwezig zijn. 

- PAKs komen vooral voor in waterbodem en op zwevend stof en weinig of niet in 
de waterkolom. Opnieuw worden deze stoffen daarom best genormeerd voor 
deze compartimenten. 

 
INDICATOR VOOR DE OPVOLGING VAN DE MILIEUKWALITEIT 

 
Door gebrek aan gegevens in verband met de ecologische beoordeling van de 
staalnameplaatsen uit deze studie, kon de waarde van deze integrale beoordeling 
niet worden afgewogen t.o.v. de chemische en ecotoxicologische beoordeling. 
Net zoals de ervaring met de Triade voor sedimentbeoordeling, zijn de beide andere 
beoordelingsmethoden in parallel noodzakelijk om een goed oordeel over de 
milieukwaliteit te kunnen krijgen. De metingen moeten simultaan op verschillende 
compartimenten worden uitgevoerd: water, waterbodem, zwevend stof en paling. 
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AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

 
- PCBs bioaccumuleren sterk. Op plaatsen waar hoge PCB-gehalten in 

waterbodem en in zwevend stof gemeten worden, zijn ook de concentraties in vis 
en andere biota hoog. In deze studie werden slechts vijf meetplaatsen 
onderzocht: binnen deze beperkte gegevensset konden geen goede correlaties 
tussen de concentraties in afzonderlijke abiotische compartimenten en visweefsel 
worden aangetoond. Er werd wel een correlatie teruggevonden tussen de som 
van de concentraties in waterbodem èn zwevend stof en de concentratie in 
paling. Een uitgebreidere dataset moet het belang van deze waarneming 
aantonen. 

- PAKs werden in deze studie niet in biota gemeten, zodat de relatie tussen milieu- 
en weefselconcentraties niet werden bepaald. Dit dient nog verder onderzocht: 
partitiemodellen voorspellen hoge concentraties in biota. 

- In partitiemodellen worden concentraties in biota voorspeld aan de hand van 
Kow, BCF en BAF en de verdeling over de abiotische compartimenten op basis 
van stof- en matrixeigenschappen. De bruikbaarheid van deze factoren bleek niet 
uit de resultaten van deze studie: er werd heel wat in situ informatie verzameld, 
meestal van zwaar gepollueerde sites. Voor deze dataset voorspellen de 
eenvoudige partitiemodellen in ieder geval onvoldoende de reële toestand. Meer 
onderzoek is nodig voor modelvalidatie en naar eventueel betere 
modelbenaderingen of standaardmetingen. 

- Onderzoek naar de plaatsgebonden verschillen en de temporele variatie van de 
metingen om een goede meetstrategie voor elke parameter te kunnen selecteren. 

- Verder onderzoek moet aantonen hoe (stoffen op) de verschillende 
compartimenten genormeerd moeten worden. Voor deze compartimenten 
moeten dan voor de verschillende stoffen PNEC waarden of referentiewaarden 
voorgesteld of experimenteel bepaald worden, of/en moeten effectgerichte 
normen ontwikkeld worden. 
Het risico dat gekoppeld is aan het vervuild zwevend stof moet verder onderzocht 
worden, en een gepaste normering voor dit compartiment moet ontwikkeld 
worden.   

- De mogelijke rol van screeningstesten voor het “leiden” van de chemische 
analysen. 
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Lijst met afkortingen 
ADI:   Acceptable Daily Intake, Aanvaardbare Dagelijkse Inname  

Aanvaardbare levenslange dagelijkse opname van een schadelijke stof 
zonder dat deze negatieve effecten veroorzaakt aan de menselijke 
gezondheid. 

 
AMINAL:  Administratie milieu-, natuur-, land- en waterbeheer 
 
BAF:  Bioaccumulatiefactoren 

Verhouding tussen de concentratie in predatoren en prooi. 
 
BBI:  Belgische Biotische Indes 
 
BCF:  Bioconcentratiefactoren 

Verhouding tussen de concentratie in water en organismen. 
 
BSAF: Biota Waterbodem Accumulatie Factor 

Verhouding tussen concentratie in waterbodem (genormaliseerd naar 
organische koolstof) en in biota (genormaliseerd naar vet). 
 

BZV: Biochemisch zuurstofverbruik 
 
CEM:  Commissie Evaluatie Milieu-uitvoeringsreglementering 
 
CODA:  Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Tervuren). 
 
CZV: Chemisch zuurstofverbruik 
 
DI:    Daily intake, dagelijkse opname 

dagelijkse opname van een product, berekend aan de hand van 
gemiddelde consumptiepatronen) 

 
DL:  Detectielimiet 
 
DS:  Droge Stof 
 
DVZ:  Departement voor Zeevisserij 
 
ELS:  Early Life Stage test: Larvale ontwikkelingstest 
 
EOX:  Extraheerbare organische halogeenverbindingen 
 
IBI:  Index voor Biotische Integriteit 
 
IBW:   Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. 
 
KBL:  Kanaal van Beverlo te Lommel (staalnameplaats) 
 
Kd: Partitiecoëfficient (verhouding tussen concentraties in waterbodem of 

zwevend stof en in water. 
 
LE1:   Leie te Wervik (staalnameplaats) 
 
MAK: Mono-aromatische koolwaterstoffen 
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MTC:  Maximal Tolerable Concentration: Maximaal toelaatbare concentratie:  

Maximaal toelaatbare omgevingsconcentratie die geen schade 
veroorzaakt aan de doelgroep bij continue blootstelling. 

 
NOEC:  No observed effect concentration:  

de hoogste testconcentratie die, bij een in het labo uitgevoerde 
(eco)toxiciteitstest, geen negatief effect veroorzaakt. 

 
OAV:  Oude A-vaart (Venepevaart) te Veurne (staalnameplaats) 
 
OC: Organisch Koolstof 
 
PEC: Predicted environmental concentration (voorspelde concentratie in 

bepaalde milieucompartimenten, berekend aan de hand van 
partitiemodellen op basis van stofeigenschappen en een 
standaardomgeving, en uitgaande van bepaalde emissiehoeveelheden) 

 
PAK:  Polyaromatische koolwaterstoffen 
 
PCB:  polychloor bifenylen 
 
PCP:  Pentachlorophenol 
 
PNEC:  Predicted no effect concentration:  

De - op basis van labo-ecotoxiciteitstesten en vooropgestelde 
veiligheidsfactoren - voorspelde omgevingsconcentratie die geen schade 
zal berokkenen aan de natuurlijk voorkomende organismen in het 
ecosysteem bij continue blootstelling. 

 
RAIS: Risk Assessment Information System 
 
RfD:   Referentiedosis (idem aan ADI) 
 
RHO:  Relatieve dichtheid van een compartiment 
 
 (S)OCP:  (som) Organochloorpesticiden 

Syn: OCPt : totaal organochloorpesticiden 
 
TGD:  Technical Guidance Document 
 
UA:   Universiteit Antwerpen 
 
VMM:  Vlaamse Milieumaatschappij 
 
VTR:  Value to reference 

De verhouding tussen de gemeten waarde en de referentiewaarde. 
 
WEE:  Meer van Weerde te Zemst (staalnameplaats) 
 
WW:  Wet weight of versgewicht 
 
YES: Yeast Estrogen Screening test 

gisttest voor het opsporen van oestrogenen 
ZWV:  Zuid Willemsvaart te Lanaken (staalnameplaats) 
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1. Inleiding 
 
 
VMM meet in oppervlaktewater fysisch-chemische en bacteriologische parameters 
en volgt ecologisch de kwaliteit van de waterlopen op aan de hand van de Belgische 
Biotische Index (BBI). 
Via de chemische parameters wordt o.a. de aanwezigheid van (een aantal) 
gevaarlijke stoffen in water en waterbodem systematisch opgevolgd, als indicator 
voor de milieukwaliteit van het oppervlaktewater. De normen voor 
oppervlaktewaterkwaliteit worden in Vlarem II gedefinieerd (1994). Deze chemische 
normen zijn echter vaak weinig onderbouwd en vertonen een aantal hiaten: bv. 

a) De keuze van de parameterset is betwistbaar: wat moet er uit het hele 
gamma aan potentiële polluenten gemeten worden en waarom? 

b) Er is een tekort aan informatie over de relatie tussen de gemeten 
polluentconcentraties in de verschillende compartimenten: verfijnde 
partitiemodellen zijn nodig,  normen voor de verschillende compartimenten 
moeten op elkaar afgestemd zijn en dat is zelden het geval. 

c) Sommige metingen gebeuren beter in water, terwijl anderen – bv. hydrofobe 
stoffen – vaak beter op zwevend stof, waterbodem of in biota (zoetwatervis of 
invertebraten) zouden gebeuren, en dus ook voor deze compartimenten 
genormeerd moeten worden. 

d) Voor een groot aantal stoffen zijn er te weinig ecotoxiciteitsgegevens om een 
milieuveilige concentratie te kunnen afleiden. Zo er al gegevens ter 
beschikking zijn, dan zijn deze meestal beperkt tot acute gegevens voor 
waterorganismen;  waterbodemgegevens of chronische effecten ontbreken 
meestal. 

e) Er is bovendien weinig informatie over humane risico’s: er bestaat immers het 
risico op doorvergiftiging vanuit water/waterbodem/zwevend stof, via lagere 
trofische niveaus en vis naar de mens. Concentraties in visweefsel worden in 
modellen berekend via BCF en BAF,  maar dit geeft niet in alle gevallen een 
reëel beeld.  

f) Bovendien is er voor de verschillende types oppervlaktewater in Vlaanderen 
onvoldoende informatie beschikbaar omtrent de opbouw van de 
voedselketen, en de daarmee gepaard gaande potentiële bioaccumulatie- en 
biomagnificatieroutes.  

g) Milieuveilige concentraties worden afgeleid uit testen op de zuivere stof. De 
invloed van mengseltoxiciteit en fysisch-chemische factoren wordt daarbij 
buiten beschouwing gelaten. 

 
Dit illustreert het tekort aan wetenschappelijke onderbouwing van stofgerichte 
milieunormen voor oppervlaktewater. Vaak zijn voor zuivere stoffen of preparaten 
een aantal standaardgegevens bekend (fysisch-chemisch, toxicologisch en 
ecotoxicologisch), en wordt dan via modellen berekend hoe deze stof zich gedraagt 
en of zij een risico vormt voor (standaard)organismen. Deze informatie is meestal 
onvoldoende om correct het gedrag en de giftigheid in het milieu te voorspellen. 
Naast chemische normen wordt in Vlaanderen ook een minimumkwaliteit van 7 voor 
de BBI voorgeschreven in de basiswaterkwaliteitsnormen. Deze ecologische 
normering is een integrale benadering van de biologische kwaliteit van het water die 
een aantal nadelen van de chemische normering opvangt (mengseltoxiciteit, 
rechtstreekse meting van effecten in het veld) maar die ook nog een aantal nadelen 
heeft. De BBI is sterk afhankelijk van de habitatfunctie van een waterloop en wordt 
daardoor ook beïnvloed door infrastructuurwerken. De BBI is een prima 
opvolgindicator, maar ingrijpende veranderingen op de BBI worden pas zichtbaar 
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nadat een chronische slechte situatie aanhoudt zodat vaak de oorzaak niet eenduidig 
kan vastgesteld worden.  
De triadebenadering voor waterbodem gaat verder en beoordeelt de 
waterbodemkwaliteit op basis van de 3 aspecten: ecologisch (biodiversiteit in de 
waterbodem), chemisch (stofgerichte beoordeling) en ecotoxicologisch 
(effectgerichte beoordeling). Deze benadering vangt in principe alle genoemde 
nadelen op, behalve dat deze aanpak compartimentgericht is en niet garandeert dat 
het hele aquatische ecosysteem beschermd wordt (Aminal/AWZ, 1996). 
 
In deze studie werden 5 meetplaatsen (grondig) chemisch, (eco)toxicologisch en 
ecologisch onderzocht om de onderlinge verhoudingen tussen biodiversiteit, 
polluentconcentraties in verschillende abiotische en biotische compartimenten en 
biologische effecten in kaart te brengen, zowel voor de waterkolom als voor de 
waterbodem. 
 
Het doel van deze studie was na te gaan: 
- of de bestaande chemische normering voor water voldoende is om het aquatisch 

ecosysteem te beschermen 
- of effectgericht meten - als aanvulling bij de huidige chemische 

waterkwaliteitsnormen – een toegevoegde waarde  heeft. 
- welke de meest relevante indicatoren zijn (chemisch, ecologisch en/of 

ecotoxicologisch) voor een efficiënte beoordeling van de waterkwaliteit. 
- wat de waarde is van partitiemodellen, bioconcentratie- en -magnificatiefactoren 

als onderbouwing van normen voor de waterkwaliteit en m.b.t. de risico’s bij 
humane visconsumptie. 

- Welke normeringsstrategieën gebruikt kunnen worden. 
 
De studie is beperkt tot 5 staalnameplaatsen.  
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2. Leeswijzer 
De onderstaande leeswijzer heeft tot doel de lezer wegwijs te maken in de studie. 
Door het groot aantal gegevens dat verzameld werd en de talloze verbanden die 
onderling tussen deze gegevens worden onderzocht, worden de meetresultaten van 
bepaalde parameters of indicatoren op verschillende plaatsen besproken.  
 
De leeswijzer koppelt de vraagstelling aan de gegevens die erop betrekking hebben 
en de conclusies die eraan verbonden zijn, met een verwijzing naar de 
respectievelijke paginanummers waar de lezer de gepaste gegevens in detail terug 
kan vinden. 
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Probleemstelling 
 

aanpak beschrijving Besluit                    p. 109 

Worden er voldoende chemische 
parameters gemeten in de 
compartimenten om het
aquatisch ecosysteem te
beschermen? 

 
 

Nagaan of de normen voldoende 
protectief zijn door een 
chemische score op basis van 
normoverschrijding te vergelijken 
met een effectscore op basis van 
schadelijke effecten in relevante 
soorten.  

Voor water:  
Chemie                   p. 74 
Effectmetingen       p. 83 
Vergelijking            p. 87 

Voor sediment:  
chemie                   p. 74 
Effectmetingen       p. 83 
Vergelijking            p. 90 

 

NEEN 
Onvoldoende voor water 
Vergelijkbaar voor sediment 
Geen uitspraak over zwevend 
stof 

Kunnen partitiemodellen
voldoende voorspellen hoe 
stoffen zich zullen gedragen in 
het aquatisch milieu?  

 Chemische metingen uitvoeren 
op alle compartimenten en deze 
vergelijken met een aantal 
modelberekeningen. 

 
Indien ja, dan hoeft men 
slechts metingen in één 
compartiment uit te voeren en 
de rest af te leiden.  
Indien neen, dan moet men 
metingen in verschillende 
compartimenten uitvoeren. 

Beschrijving van de chemische 
resultaten:                        p57-73 
 
Vergelijking met partitiemodel 
                                        p.91 
 
Vergelijking tussen visweefsel en 
abiotische compartimenten:  

PCBs: p. 62 
Pesticiden: p. 64 
Zware metalen: p. 72 

 
NEEN 
 
Bijzonder slechte 
overeenkomsten. 
 
Concentraties in vis zijn niet 
modelmatig te voorspellen uit 
concentraties in andere 
compartimenten. 
 
Metingen moeten in meerdere 
compartimenten uitgevoerd 
worden, maar er kunnen wel 
selecties van de meest relevante 
per compartiment gebeuren. 

Is er een “beste” milieuindicator 
voor de waterkwaliteit? 

Verschillende indexsystemen
met elkaar vergelijken 

 Vergelijking . p. 87 
Bespreking: p. 106 

NEEN 
 
Een combinatie van indicatoren 
is noodzakelijk: elke indicator 
apart heeft zijn waarde maar is 
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onvoldoende. 
Welke metingen geven een idee 
over effecten op milieu en mens? 

Verschillende types van 
metingen interpreteren: 
Chemie 

Water 
Sediment 
Zwevend stof 
 
 
biota 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ecotoxicologie 
 
 
Screeningstesten 
 

 
 
 
Meting versus norm. P. 74 
Meting versus effecten. P.84 
 
 
 
Meting versus consumptie. P.76 
 
 
 
Meting van bioaccumulatie.  

PCBs: p. 59 
Pesticiden: p. 64 
Zware metalen: p. 68 

 
Rechtstreekse meting van
effecten.  P. 79 

 Duidelijke indicator voor effecten 
op ecosysteemniveau. 

 
Rechtstreekse meting van
effecten. P 84 

 Aanwijzing van risicovolle 
stofgroepen en dus van 
potentieel risico. 

 
 
 
Onvoldoende gedocumenteerd: 
chemie van de omgeving is geen 
goede indicator voor potentiële 
effecten. 
 
ADI wordt vaak overschreden. 
Goede indicator van potentiële 
risico’s voor de mens. 
 
Duidelijke indicatie voor 
bioaccumulatie en dus voor 
potentieel risico via 
doorvergiftiging. 
 

 

Hoe moeten milieunormen er uit 
zien? 

Mogelijke normeringsstrategieën 
 
Voorstellen voor afleiden van 
normen uit concentraties in biota 
PNEC als basis voor normering. 
Voorstellen voor effectgericht 
normeren 
 

Beschrijving p. 94 
 
Normen voor biota: p. 102 
 
PNEC: p. 104 
Effectgerichte normering: p. 106 
 

 
 
Paling is een goede 
kwaliteitsindicator. 
PNEC is een strenge waarde. 
Effecten meten is een goed 
vangnet. 
Verdere studie is nodig. 



 
 

 

3. Literatuur 

3.1. Overzicht van enkele studies i.v.m. polluentconcentraties in 
verschillende matrices. 

 
De graad van opname van polluenten door vissen en andere biota is afhankelijk van 
vele factoren. Deze factoren worden uitgebreid besproken in vele basiswerken over 
ecotoxicologie. Hier worden enkele voorbeelden aangehaald die als basis kunnen 
dienen ter verklaring van de hoge variabiliteit van wetenschappelijke gegevens i.v.m. 
bioaccumulatie. 
De aard van de polluent, of het gaat om wateroplosbare metalen of lipofiele 
organische componenten, is duidelijk één van de bepalende factoren. Ook de 
levensstrategie en de levensduur van het organisme, die natuurlijk bepalend is voor 
de mogelijke blootstellingstijd, speelt een belangrijke rol. De positie van de biota in 
de trofische cascade is eveneensbelangrijk. Kleinere vissoorten bijvoorbeeld, die zich 
voeden met planten en invertebraten, kunnen een relatief geringe blootstelling 
ondergaan terwijl topcarnivoren zich voeden met organismen waarin polluenten 
successief zijn opgestapeld. Deze bioaccumulatie doorheen de voedselketen kan 
leiden tot een stijging (vanuit het water of de waterbodem naar invertebraten en zo 
naar vissoorten die hoger geplaatst zijn in de voedselpiramide) van de 
polluentconcentratie tot enkele miljoenen keer. 
 
De opname van zware metalen wordt, in tegenstelling tot organische xenobiotica, 
beïnvloed door waterhardheid en pH. Zo werd bijvoorbeeld 3,5 keer meer Zn 
opgenomen door stekelbaars in hard water dan in Ca vrij water (Matthiessen en 
Brafield, 1977). De zuurtegraad heeft een sterke invloed op de opname van 
bijvoorbeeld lood door zonnebaars. De loodopname was 3 maal groter bij pH 6 dan 
bij pH 7,5 (Merlini en Pozzi, 1977).  
Ook de aanwezigheid van andere zware metalen in de omgeving kan belangrijk zijn. 
Interacties m.b.t. opname zijn bijvoorbeeld reeds beschreven voor Cu en Cd 
(Pelgrom et al., 1994) en voor Zn en Cd (Wicklund et al., 1988, 1990). 
Ook de grootte van vissen beïnvloedt de opname van zware metalen. Kwik-opname 
nam bijvoorbeeld toe met stijgende leeftijd, en dus ook grootte, van baars (Kelso en 
Frank, 1974). Voor pladijs (Platichthys flesus) in het estuarium van de Loire was er 
een significante positieve correlatie tussen leeftijd en totale lichaamsconcentratie van 
Cu, maar niet voor Zn en Cd (Metayer et al., 1982). 
Voor trekvis en estuariene vissen kan de opname van metalen variëren met 
veranderingen in saliniteit zoals bijvoorbeeld beschreven voor loodopname bij 
estuariene vissen (Somero et al., 1977). 
 
De opname van organische polluenten wordt vaak geschat aan de hand van 
partitiecoëffiënten. Organische moleculen verdelen zich tussen een waterige en 
organische fase. De KOW wordt vaak gebruikt om te berekenen in welke mate een 
polluent zal accumuleren in vetrijke weefsels. Dezelfde stoffen hebben ook de 
neiging om op te stapelen op de organische fracties in waterbodem en in de 
waterkolom (zwevend stof) waar vaak hoge concentraties op worden aangetroffen 
(VMM, 1998; VMM, 2000) 
Polluentcontaminatie van de waterbodem in waterlopen kan een ecologisch risico 
voor de gezondheid betekenen.  Gecontamineerde waterbodems vormen een 
potentieel risico voor het aquatische leven omdat sommige stoffen, zoals pesticiden 
en PCB’s, omwille van hun lipofiel karakter bioaccumuleren en biomagnificeren in de 
voedselketen.  Op die manier kunnen ze bepaalde ecosystemen onleefbaar maken 
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voor benthos en/of de natuurlijke visstand aantasten. Uiteindelijk kunnen 
gecontamineerde waterbodemen een bedreiging vormen voor de menselijke 
gezondheid, wanneer de polluenten in eetbare organismen opstapelen. Het is dus 
nuttig onderzoek uit te voeren naar het gedrag en voorkomen van polluenten in de 
verschillende compartimenten van aquatische ecosystemen. De eigenschap om te 
biomagnificeren doorheen de voedselketen (bv. PCBs), maakt het moeilijk om 
geschikte normen voor water en waterbodem te formuleren die het aquatische leven 
voldoende beschermen. Laboratoriumexperimenten onderschatten vaak het 
bioaccumulatiepotentieel van lipofiele polluenten omdat effecten - inherent aan de 
voedselketen - niet in rekening worden gebracht. Het invoeren van normen, 
gebaseerd op louter laboratoriumonderzoek, is daarom niet aangewezen. Hieronder 
worden enkele voor deze studie relevante studies kort toegelicht. 
 
In een studie van Zaranko et al. (1997) werd de biomagnificatie van PCB’s doorheen 
de voedselketen van de Pottersburg Creek nagegaan. De PCB-concentraties in biota 
namen af met de afstand tot de bestudeerde puntbron. Verder suggereerde de 
verhouding tussen PCB’s en vetgehalte dat organismen de polluenten opnemen 
afhankelijk van hun plaats in de voedsel keten. Vissen (+/- 3500 ng/g BW), die de top 
van de voedselketen uitmaken, accumuleerden duidelijk meer PCB’s dan kreeften 
(+/- 1000 ng/g BW) en wormen (+/- 700 ng/g BW), die meer onderaan op de trofische 
ladder staan. De gecontamineerde waterbodem (gemiddeld 300 ng PCB’s/g DS) 
bleek als een continue bron van polluenten voor de biota te fungeren, terwijl de PCB-
concentraties in de waterkolom meestal beneden de detectielimiet lagen. 
 
Van der Oost et al. (1988) onderzochten de concentraties van 6 PCB-congeneren in 
de waterbodem en 4 klasses van biota in een zoetwatermeer Nieuwe Meer in de 
buurt van Amsterdam. Ondanks de lage concentraties in de waterbodem werden er 
toch aanzienlijke concentraties gemeten in plankton, macro-invertebraten en paling. 
De samenstelling van het PCB-mengsel, gemeten in de verschillende organismen, 
kon niet eenvoudig door partitie verklaard worden. De auteurs wijzen er op dat naast 
bioconcentratie ook biomagnificatie via consumptie van gecontamineerd voedsel een 
belangrijke rol speelt. Dit fenomeen is vooral uitgesproken voor de organismen aan 
de top van de voedselketen en was in dit onderzoek het sterkst voor de 
hogergechloreerde congeneren. Verder opperen de onderzoekers dat onderzoek 
naar bio-accumulatieprocessen best niet kan gebeuren met 1 species omdat uit deze 
studie bleek dat er veel soortafhankelijk verschillen in opname en accumulatie blijken 
te zijn. Verder bleek uit dit onderzoek dat de verschillende congeneren een 
verschillend gedrag vertonen in de verschillende organismen. PCB congeneren 
moeten apart gemonitored worden; het totaal PCB-gehalte is weinig betekenisvol. 
 
Bremle en Ewald (1995) bepaalden de BCF en BSAF van verschillende PCB’s voor 
baars, oligochaeten en chironomidenlarven in een PCB-gecontamineerd meer in 
Zweden. Over het algemeen waren de BCF en BSAF hoger met stijgende lipofiliteit 
van de beschouwde congeneren, behalve voor verbindingen met een log KOW-
waarde > 7. Voor deze stoffen bereikten de factoren een plateau of daalden zelfs een 
beetje. Ondanks de gelijkenis van de BSAF-patronen voor de twee benthische 
organismen, bleek de concentratie in chironomiden ongeveer tweemaal zo hoog als 
in de oligochaeten. De auteurs suggereerden dat dit verklaard kon worden door een 
verschillend gehalte aan niet-polaire vetcomponenten, dat bij de chironomiden 
tweemaal hoger was. De gemiddelde concentratie aan de som PCB’s in baars 
bedroeg 37000 ng/g vet terwijl de gemiddelde concentratie in het water 9 ng/l was. 
De concentratie in de waterbodem varieerde, afhankelijk van de staalnameplaats, 
van 10182 tot 42205 ng/g OCP. In oligochaten en chironomiden varieerde de 
concentratie van 2,6 tot 6,2 en van 4,3 tot 8,3 ng/ g vet respectievelijk. Het PCB-
patroon van het water reflecteerde dat van de waterbodem terwijl de baars meer 
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hogergechloreerde congeneren bevatte dan de twee voorgenoemde matrices. De 
patronen in de onderzochte macro-invertebraten waren gelijkaardig, maar de 
gedetecteerde congeneren waren zelfs nog hoger gechloreerd dan die in vis.  
 
Rowan en Rasmussen (1992) zochten in de beschikbare literatuur i.v.m. PCB’s en 
DDT in de ecosystemen van de Grote Meren, een verklaring voor de plaats- en 
soortspecifieke contaminatie van vissen. Plaatsafhankelijke variabiliteit in de 
contaminatiegraad van vissen kon enkel verklaard worden wanneer plaatsspecifieke 
ecologische factoren in rekening worden gebracht. De belangrijkste factoren die de 
ecologische partitie van persistente polluenten lijken te bepalen, zijn volgens de 
auteurs: het vetgehalte van de vis, de trofische positie van de beschouwde vis en de 
structuur en lengte van de voedselketen. 
 
Kidd et al. (1998a) deden onderzoek naar PCB’s, DDT en metabolieten, chloordaan 
en gerelateerde componenten en hexachlorocyclohexaan (HCH) en andere OCP’s  
in water, waterbodem en biota in een zoetwatermeer in Canada. De bestudeerde 
componenten werden allemaal gedetecteerd in sub-ng/l in water en enkele ng/g DS 
in waterbodem. Atmosferische depositie van OCP’s bleek de belangrijkste route van 
polluentinput te zijn voor het  betreffende meer. Dit werd ook gepostuleerd voor Lake 
Michigan (Stapleton et al., 2001). Vetgenormaliseerde concentraties van α-HCH, 
trans-nonachlor, p,p’-DDE en de PCB-congeneren 52 en 153 waren significant 
gecorreleerd met het trofische niveau van de beschouwde organismen (Kidd et al., 
1998a). De meer lipofiele OCP’s bioaccumuleerden het meest doorheen de 
voedselketen, zelfs na normalisatie voor vetgehalte. Voor deze stoffen werd dus 
duidelijk biomagnificatie waargenomen. Extreem hoge concentraties van sommige 
OCP’s in bepaalde vissen konden verklaard worden door hun grotere lengte, hun 
hogere leeftijd (en dus ook langere blootstellingstijd) en een hoger vetgehalte van 
deze individuen zoals ook beschreven werd door Kidd et al. (1998b). 
 
In een onderzoek van Berglund et al. (2000) werd de bioaccumulatie van PCB’s 
onderzocht in een voedselweb bestaande uit fytoplankton, zoöplankton en young-of-
the-year blankvoorn in 19 Zweedse meren. De concentratie van de somPCB’s in 
zoöplankton was het laagst, 400 ng/g vet in vergelijking met 600 en 890 ng/g vet voor 
fytoplankton en vis respectievelijk. De logBMF-waardes waren een functie van de 
logKOW-waardes voor de verschillende beschouwde congeneren. De auteurs 
concludeerden dat er voor geen enkele PCB-congeneer hogere vetgenormaliseerde 
concentraties voorkwamen in zoöplankton t.o.v. fytoplankton en dat enkel de meest 
lipofiele PCB’s een iets hogere concentratie vertoonden in blankvoorn in vergelijking 
met de concentraties in zoöplankton. Voor PCB’s met een logKOW > 6 werden  
dalende concentraties waargenomen doorheen de voedselketen. De onderzoekers 
concludeerden dat biomagnificatie in planktonische voedselketens niet optreedt. 
 
In een studie van Farag et al. (1998) werden As, Cu, Pb, Hg en Zn gemeten in 
waterbodem, biofilm, benthische macroinvertebraten en vissen van de Coeur d’Alene 
rivier in Idaho. Het algemeen beeld van metaalconcentraties in de verschillende 
matrices, gerangschikt volgens dalende metaalconcentratie bleek als volgt: biofilm en 
waterbodem > invertebraten > vis. Een verhoogde Pb-concentratie in invertebraten 
werd aangetoond. De accumulatie van metalen in invertebraten bleek afhankelijk te 
zijn van de voedingsstrategie van de beschouwde organismen waarbij grazers en 
schrapers die zich voeden met biofilm de hoogste concentraties accumuleerden. 
Algemeen kan gesteld worden dat de bestudeerde metalen geen biomagnificatie 
vertonen doorheen de voedselketen, maar dat ze wel biobeschikbaar zijn en wel 
accumleren in vissen. Uit deze studie bleek ook dat kleinere invertebraten hogere 
concentraties van zware metalen opslaan dan grotere zodat bijgevolg vroege 
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ontwikkelingsstadia van vissen, die zich vooral voeden met kleine invertebraten 
onder sterke pollutiedruk staan. 
Mason et al. (2000) toonden echter aan dat Hg wel biomagnificeert in de 
voedselketen, maar dan vooral in de vorm van gemethyleerd kwik (MeHg). Uit hun 
analyses bleek dat de concentratie Hg toeneemt met het trofisch niveau en dat Hg 
aanwezig in de predaterende insecten en insectivore en carnivore vis voorkomt als 
MeHg. De algemene trofische status van organismen kon afgeleid worden uit het 
percentage MeHg in hun weefsel. Dit werd eerder beschreven door Watras et 
al.(1998): een toename van Hg (in de vorm van MeHg) doorheen een pelagische 
voedselketen en stijgende BAF met stijgend trofisch niveau. De concentraties van 
As, Se en Cd daalden met stijgend trofisch niveau (Watras et al., 1998). Dietz et al 
(2000) vermelden echter een toename van de concentraties van Cd en Se doorheen 
diverse voedselketens. De adsorptie van As aan het exoskelet van invertebraten 
blijkt een belangrijk mechanisme van accumulatie voor dit metaal (Mason et al., 
2000).  
De afname van As en Pb doorheen een zoetwatervoedselketen werd eveneens 
beschreven door Chen en Folt (2000) in een onderzoek in het Upper Mystic Meer. Zij 
vonden ook de hoogste concentraties in plankton. Planktivore vissen bleken de 
hoogste metaalconcentraties te bevatten wanneer verschillende visgroepen 
onderling werden vergeleken. 
 
In een studie door Vanier et al. (1999) werd de relatie tussen PCB’s in waterbodem 
en onderwaterwortelende macrofyten onderzocht in de St-Lawrence Rivier in 
Canada. De correlaties tussen de concentraties van de verschillende PCB-
congeneren in waterbodem, in plantenstengels en plantenwortels waren significant, 
maarde PCB-concentratie in de stengels kon beter voorspeld worden a.h.v. de 
concentraties in de waterbodem dan de PCB concentratie in de wortels. De auteurs 
opperen dat modellen - die gebaseerd zijn op het fase-partitioneringsconcept - 
toepasbaar zijn voor onderwaterplanten. De vetten in de wortels en de organische 
fractie van de waterbodem zijn waarschijnlijk de fasen die betrokken zijn in PCB-
partitionering tussen de 2 compartimenten. Tussen wortels en stengel blijken ook de 
vetfracties van beide compartimenten deze functie te vervullen.  
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3.2. Overzicht van het huidige normenstelsel voor water in 
Vlaanderen 

3.2.1. Normen voor oppervlaktewater 
 
Voor de basiswaterkwaliteit worden de normen beschreven in de Vlarem wetgeving. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht. 
 
Tabel 1: Overzicht van de genormeerde parameters voor de basiswaterkwaliteit van 
oppervlaktewater in Vlaanderen (Vlarem II, 1994) 

 
Algemene parameters Absolute waarde Gemiddeld 

(M = mediaan) 
Geen waarneembare verontreiniging   
Temperatuur < 25 °C  
Zuurstof > 5 mg/l O2  
pH 6.5 – 8.5  
Zwevende stoffen 50 mg/l  
BZV20 
BZV5 

< 6 mg/l O2  

Ammonium < 5 mg/l N <1 
Kjeldahl stikstof < 6 mg/l N  
Ammoniak 0.2 mg/l N  
Nitriet + nitraat <10 mg/l N  
Totaal fosfaat < 1 mg/l P < 0.3 
Orthofosfaat in stromend water < 0.3 mg/l P  
Orthofosfaat in stilstaand water < 0.05 mg/l P  
CZV < 30 mg/l O2  
Geleidingsvermogen < 1000 µS/cm  
Chloride < 200 mg/l Cl  
Sulfaat < 250 mg /lSO4 <150 (M) 
Biologische parameters 
Chlorofyl a 
BBI 

 
 
> 7 

 
< 100 µg/l 

Specifieke stoffen afkomstig van lozingen   
Zware metalen : 

Cu t 
Pb t 
Zn t 
Cr t 
Ni t 
As t 
Fe t 
Mn t 
Se t 
Ba t 
Cd t 
Hg t 

 
< 50 µg/l 
< 50 µg/l 
< 200 µg/l 
< 50 µg/l 
< 50 µg/l 
< 30 µg/l 
< 200 µg/l 
< 200 µg/l 
< 10 µg/l 
< 1000 µg/l 
< 1 µg/l 
< 0.5 µg/l 

 

Organische microverontreinigingen 
MAKs 
 
 

 
 

 
Totaal < 2 µg/l (M) 
Individueel< 1 µg/l (M) 
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PAKs (6) 
 
OCP 
 
 
PCBs (7) 
 
Gechloreerde aromatische amines 
 
 
Gechloreerde fenolen 
Organochloorverbindingen 

VOX 
EOX 
AOX 

Totaal < 100 ng/l (M) 
 
Totaal < 20 ng/l (M) 
Individueel < 10 ng/l (M) 
 
Totaal < 7 ng/l (M) 
 
Totaal < 1 µg/l (M) 
Individueel < 0.5 µg/l (M) 
 
Individueel < 50 ng/l (M) 
 
< 5 µg/l (M) 
< 5 µg/l (M) 
< 40 µg/l (M) 

Oppervlakte-aktieve stoffen 
Anionisch 
Niet-ionisch/kationisch 

 

  
< 100 µg/l (M) 
< 1000 µg/l (M) 

Vluchtige fenolen 
Totaal fenolen 

 
< 40 µg/l 

< 5 µg/l (M) 

Cholinesterase remming  < 0.5 µg/l (M) 
Colibacteri  < 2000/100 ml (M) 
Vrije chloor < 0.004 mg/l  
Totaal fluoriden < 1.5 mg/l  
Totaal cyaniden < 0.05 mg/l  
Pesticiden 

Aldrin 
Dieldrin 
Endrin 
Isodrin 
HCB 
HCBD  
HCH 
DDT (totaal) 
ppDDT 
PCP 

 
< 10 ng/l 
< 10 ng/l 
< 5 ng/l 
< 5 ng/l 
< 0.03 µg/l 
< 0.1 µg/l 
< 100 ng/l 
< 25 µg/l 
< 10 µg/l 
< 2 µg/l 

 

Solventen : 
Chloroform 
1,2 dichloorethaan 
trichloorethyleen 
perchloorethyleen 
trichloorbenzeen 
tetrachloorkoolstof 

 

 
< 12 µg/l 
< 10 µg/l 
< 10 µg/l 
< 10 µg/l 
< 0.4 µg/l 
< 12 µg/l 

 

 

3.2.2. Normen voor waterbodem (Handboek voor de beoordeling van 
waterbodems, AMINAL/AWZ (1996)) 

In Vlaanderen wordt de waterbodem beoordeeld volgens de zgn. Triade methode, 
die uitvoerig beschreven wordt in het Handboek voor de beoordeling van 
Waterbodems (Aminal/AWZ, 1995). Het principe van deze beoordelingsmethode is 
dat de kwaliteit van de waterbodem chemisch wordt beoordeeld, en daarnaast ook 
ecologisch en ecotoxicologisch. Voor de chemische beoordeling worden een aantal 
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parameters onderzocht (zie onder), voor de ecologische beoordeling wordt een 
biodiversiteitsindex voor waterbodem gemeten en worden kaakafwijkingen bij 
chironomiden - die in situ gecollecteerd worden - in kaart gebracht. Voor de 
ecotoxicologische beoordeling worden 3 testen gebruikt; de Hyalella mortaliteitstest 
(10dagen) op bulk waterbodem, de algen groeiinhibitietest (72h) en de 
Thamnocephalus mortaliteitstest (24h) op poriewater (deze testen worden uitgebreid 
beschreven onder het hoofdstuk “methoden”) . 
De fysisch-chemische parameters die gebruikt worden voor de evaluatie van de 
fysisch-chemische toestand van de waterbodem zijn: 

• klei (%) en organische stof (%) 
• apolaire koolwaterstoffen (APKWS) 
• extraheerbare organohalogenen (EOX) 
• som van de organochloorpesticiden (SOCP) 
• som van 7 PCB’s (PCB7) 
• som van 6 PAK’s van Borneff (PAK6) 
• zware metalen Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn en As 

In de Triade worden de concentraties, die omgerekend zijn naar een 
standaardwaterbodem (10% klei en 2% organisch stof) , getoetst t.o.v. 
referentieconcentraties. Deze referentietoestand is het geometrisch gemiddelde van 
de concentraties die gemeten werden in een aantal referentiewaterbodems. De 
referentiewaarden die in deze studie gehanteerd werden staan beschreven onder de 
methoden  (tabel 9).   
 

3.2.3. Normen voor zwevend stof 
 
Vlarem geeft voor de parameter zwevend stof enkel de grenswaarde van 50 mg/l 
zwevend stof aan. De kwaliteit van het zwevend stof wordt niet wettelijk genormeerd. 
Nochtans is zwevend stof als chemische sink een belangrijk compartiment voor 
hydrofobe stoffen en zware metalen (Weltens et al., 2001). In het kader van deze 
studie is het belangrijk om ook de kwaliteit van het zwevend stof te beoordelen, 
omdat zwevend stof een potentiële bron van vervuiling kan zijn in het ecosysteem. 
In 1998 voerde UG een berekening uit op de gegevens die VMM tot dan toe 
verzamelde over concentraties op zwevend stof. In deze studie werden verschillende 
toetsingskaders uitgetest als referentie voor zwevend stof. De meetgegevens worden 
omgerekend naar standaard zwevend stof (40% klei en 20% organisch stof). De 
referentiekaders waren afkomstig uit de Nederlandse beoordelingsmethoden  (de 
derde Nota waterhuishouding, de evaluatienota Water en de vierde nota 
waterhuishouding) en de Vlaamse beoordeling voor waterbodem. In de huidige 
studie werd voor deze laatste beoordelingsmethode gekozen. De referentiewaarden 
worden beschreven onder het hoofdstuk «methoden » (tabel 9). 

3.2.4. Consumptienormen voor vis 
 
Momenteel bestaan er in België enkel (consumptie)normen voor de zware metalen 
Cd, Hg en Pb en voor de som van de 7 merker PCB's in vis. De PCB-norm is een 
zeer recente norm die pas van kracht is geworden op 25 mei 2002. De normen voor 
Cd en Pb zijn tevens zeer recent aangepast, voor Cd is er een versoepeling 
opgetreden en voor Pb is er een lichte verstrenging gebeurd. Deze normen zijn 
vastgelegd bij koninklijk besluit. Ter informatie geven we hier ook de Nederlandse 
concept tolerantiewaarden. 
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Tabel 2 : Overzicht van de consumptienormen voor vis in België en in Nederland 
(tolerantiewaarden). 

België    Nederland    
Cd 50  ng/g 

versgewicht 
aHCH 50  ng/g 

versgewicht 
 100 Vanaf 5 april 

2002 
ng/g 
versgewicht 

gHCH 200  ng/g 
versgewicht 

Pb 500  ng/g 
versgewicht 

HCB 100  ng/g 
versgewicht 

 400 Vanaf 5 april 
2002 

ng/g 
versgewicht 

PCB congeneren   

Hg 1000 paling en roofvis ng/g 
versgewicht 

PCB 28 500 paling  ng/g 
versgewicht 

 500 alle andere vis ng/g 
versgewicht 

 100 alle andere 
vis 

ng/g 
versgewicht 

PCB7 75 In voege vanaf 
25 mei 2002 

ng/g 
versgewicht 

PCB 52 200 paling  ng/g 
versgewicht 

     40 alle andere 
vis 

ng/g 
versgewicht 

    PCB 101 400 paling  ng/g 
versgewicht 

     80 alle andere 
vis 

ng/g 
versgewicht 

    PCB 118 400 paling  ng/g 
versgewicht 

     80 alle andere 
vis 

ng/g 
versgewicht 

    PCB 153 500 paling  ng/g 
versgewicht 

     100 alle andere 
vis 

ng/g 
versgewicht 

    PCB 180 600 paling  ng/g 
versgewicht 

     120 alle andere 
vis 

ng/g 
versgewicht 
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3.3. Verdelingsmodellen 

3.3.1. Technical Guidance Document (Europese Gemeenschap, 1996) 
In deze documenten worden de gestandaardiseerde methoden voor de risico-
beoordeling van chemische stoffen voor mens en milieu uitgebreid beschreven. Deze 
risico-evaluaties moeten in principe gebeuren voor nieuwe stoffen, waarvan men de 
verspreiding en de effecten kent vanuit labotesten. Deze labotesten geven informatie 
over fysisch chemische kenmerken van de stof (kookpunt, vriespunt, oplosbaarheid, 
vluchtigheid, ontplofbaarheid....) en over de toxicologische (lethale dosis voor 
zoogdieren, kankerverwekkende potentie, effecten op foetus, .....) en 
ecotoxicologische eigenschappen (meestal beperkt ; vaak enkel effecten op een 
beperkt aantal waterorganismen). 
 
Het luik « blootstellingsanalyse » wordt in stofdossiers afgeleid door berekeningen 
met  partitiemodellen. Deze modellen beschrijven - voor een welomschreven 
standaardomgeving -  het gedrag van de bewuste stof op basis van zijn fysisch- 
chemische eigenschappen. 
Dank zij deze berekeningen heeft men een (ruw) beeld van de meest 
gecontamineerde milieucompartimenten zodat men weet waar het grootste risico te 
verwachten is (bv. Op basis van vluchtigheid, oplosbaarheid, hydrofobe 
eigenschappen, polariteit, electrische eigenschappen... is het mogelijk om te 
voorspellen of stoffen vooral in lucht, water, bodem, zwevend stof ...zullen ophopen.) 
In de huidige studie worden voor een aantal stoffen modelberekeningen uitgevoerd. 
Het formularium voor deze berekeningen wordt toegelicht bij de methoden. 

3.4. Experimenten 

3.4.1. Aanpak 
5 plaatsen op Vlaamse waterlopen werden geselecteerd op basis van een aantal 
criteria: 
- voorkomen van vis (primair criterium) 
- bestaande gegevens i.v.m. pollutie met zware metalen, PCB's en pesticiden in 

waterbodem en in paling 
- de aard van de vervuiling (blanco, vervuild)  
De uiteindelijke selectie gebeurde door het IBW, in overleg met VMM. 
  
Op deze plaatsen werden een groot aantal parameters onderzocht: tabel 3 
resumeert de analysen die uitgevoerd werden op (materiaal afkomstig van) de 
staalnameplaatsen. Het volledige pakket van staalnamen en analysen gebeurde in 
lente en herfst. In winter en zomer werden telkens enkel waterstalen genomen en 
chemisch geanalyseerd. 
 
Bevissing gebeurde door IBW. Collectie van invertebraten en planten gebeurde 
afwisselend: Vito, IBW en RUCA.  
Staalname van water, waterbodem en zwevend stof gebeurde door VMM. 
 
De chemische metingen op water, zwevend stof en waterbodem werden uitgevoerd 
door het chemisch labo van de VMM. Chemische metingen op biota werden 
uitgevoerd door CODA (zware metalen in visstalen), DVZ (organochloor 
verbindingen in visstalen) en RUCA (invertebraten en planten). In bijlage 1 wordt een 
overzicht gegeven van de parameters die gemeten werden in de verschillende 
matrices. 
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Vooral voor de volgende groepen werden metingen in elk van de matrices 
uitgevoerd:  zware metalen, polychloorbiphenylen (PCBs) en 
Hexachloorcyclohexanen. 
 
 
Ecotoxiciteits- en screeningstesten werden uitgevoerd door Vito. 
 
De resultaten werden samengebracht in kwaliteitsscoren: 

 
Score voor chemische parameters in water 
Score voor chemische parameters in waterbodem 
Score voor chemische parameters op zwevend stof 
Score voor chemische parameters in vis 
 
Score voor ecotoxiciteit van water 
Score voor ecotoxiciteit van waterbodem 
 
Score voor ecologische kwaliteit op basis van BBI en IBI. 
 

Door deze scoren onderling te vergelijken kan de onderlinge afstemming worden 
onderzocht en de toegevoegde waarde van de verschillende benaderingen worden 
aangetoond. 
 
Uit de gemeten verdeling van de chemisch gemeten stoffen over de verschillende 
compartimenten (waterbodem, zwevend stof, waterkolom, biota) konden Kd, BCF en 
BAF waarden worden afgeleid. Deze werden vergeleken met standaardberekeningen 
op basis van fysisch chemische stofparameters. 



 
 

Tabel 3: Overzicht van de acties die uitgevoerd werden in het kader van het huidig project. 
(in labo): oppervlaktewater werd in  situ gecollecteerd en standaardorganismen werden in het labo aan een verdunningsreeks van dit waterstaal blootgesteld. 
 
Actie Concreet Staalname Analyse Informatie frequentie 

(x/j) 
Voorbereiding Selectie staalnameplaatsen  IBW raadplegen VMM, IBW, AMINAL  

Water VMM VMM lijst van parameters in bijlage 1 4 
Slib VMM VMM lijst van parameters in bijlage 1 2 
Zwevend stof VMM VMM lijst van parameters in bijlage 1 2 
Paling spieren 
paling lever 
snoek / snoekbaars/ baars>20cm 
voorn 

IBW  DVZ/
CODA 

5 vissen per soort en per tijdstip/ lijst van 
parameters in bijlage 1 
(opmerking: er zullen >5 exemplaren voorn 
gevangen worden voor uitvoeren van de 
bioassays.)  

2 

Chemische 
analyses 

Invertebraten  
planten 

VITO 
IBW 
RUCA 

RUCA lijst van parameters in bijlage 1 2 

BBI 
 

VMM VMM indien beschikbaar: geen nieuwe meting 
nodig 

1 Ecologische 
beoordeling 

IBI (Visindex) IBW IBW indien beschikbaar: geen nieuwe meting 
nodig 

1 

Acetylcholinesterase activiteit in 
weefsel van vissen die in situ 
gecollecteerd werden 

IBW VITO Meet effecten in het veld die veroorzaakt 
worden door de groep van stoffen met 
anticholinergische werking (o.a. carbamaten 
en organofosfaten) 

2 

Acetylcholinesterase activiteit in 
oppervlaktewater (in labo) 

VITO VITO Opsporen van stoffen met anticholinergische 
werking 

2 

Hormoonverstorende stoffen in in 
situ gecollecteerd oppervlaktewater 
(in labo) 

VITO VITO (Yeast assay) meet de aanwezigheid van 
stoffen met hormoonverstorende werking in 
het water  

2 

Bioassays 

Chronische toxiciteit: 
ELS vissen (in labo) 

VITO  VITO Effecten door stoffen die de normale 
ontwikkeling van vissen verstoren 

2 
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Chronische toxiciteit: effecten op 
reproductie in watervlo (in labo) 

VITO VITO Dosis respons voor stoffen die de reproductie 
in watervlooien verstoren 

2 

Algen groei-inhibitietest (in labo) VITO VITO Dosis respons voor stoffen die de groei van 
primaire producenten verstoren (herbiciden, 
zware metalen) 

2 



 
 

 

3.4.2.  Afwijkingen t.o.v. de oorspronkelijke planning (offerte AMO/PD/GD/A01) 
- Niet alle polluenten van de oorspronkelijke lijst zijn gemeten in biota (wel : 

metalen, PCBs, αHCH, γHCH, HCB, dieldrin, DDT, DDE, TDE) 
- Hormonale in vivo effecten werden niet onderzocht, omdat uit de screeningstest 

(YES assay) bleek dat de concentraties in het onderzochte oppervlaktewater 
onvoldoende hoog zijn om in vivo effecten in het labo te verwachten (Berckmans 
et al. 2001). 
Ter compensatie werden alle ecotoxicologische waterbodemtesten uitgevoerd 
(niet alleen Hyalella) 

 

3.4.3. Keuze staalnameplaatsen 
Op basis van in het (recente) verleden verzamelde gegevens wat betreft aanwezige vissoorten, 
habitat, plantengroei, typologie van de waterloop en polluentgegevens in paling (IBW) en 
polluentgegevens in water en waterbodem (VMM) werden 5 mogelijke staalnameplaatsen 
voorgesteld: 
- Zuid-Willemsvaart te Rekem (X: 243 875; Y: 179 730) 
- Kanaal van Beverlo te Lommel (X: 211 314; Y: 209 243) 
- Meer van Weerde in Zemst (X: 157 993; Y: 185 430) 
- Venepevaart in Veurne (X: 380 57; Y: 195 959) 
- Leie ter hoogte van Wervik (X: 550611; Y: 163 050) 

Figuur 1: Overzicht van de staalnameplaatsen voor deze studie. 

 
 
Hierna volgde een prospectie op de 5 geselecteerde locaties waarbij alle betrokken partijen 
(VMM, IBW, VITO) aanwezig waren om een laatste controle uit te voeren of de locaties voldeden 
aan de gestelde criteria. 
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Deze criteria waren: 
 -    aanwezigheid van aquatische macrofyten 

- aanwezigheid van de te bestuderen vissoorten: paling, blankvoorn, baars, snoekbaars, 
snoek 

- aanwezigheid van aquatische invertebraten 
- het pollutiepatroon van waterbodem en vis op basis van reeds aanwezige gegevens uit 

het verleden 
- verschillen in typologie van de oppervlaktewateren 

 
Betreft de locatie op het Kanaal van Beverlo diende een kleine verschuiving stroomopwaarts te 
gebeuren vanwege het ontbreken van macrofyten op de op voorhand vastgelegde locatie.  
Op de gekozen locatie in de Zuid-Willemsvaart zijn geen planten aanwezig. Toch werd deze 
staalnameplaats behouden.  
 
De stalen kregen volgende codes: 
 
Tabel 4: Overzicht van de coderingen die de verschillende instituten hanteren voor de verschillende 
staalnameplaatsen. 

 ZuidWillems-
vaart 

Kanaal van 
Beverlo 

Meer van 
Weerde Venepevaart Leie 

VMM 855800 849500 356800 679024 583000 
Vito Lanaken Lommel Weerde Veurne Wervik 
IBW ZWV KBL WEE OAV LE1 

. 
 
 
In dit rapport zal meestal de IBW-code worden gehanteerd ( de plaatsnamen in een aantal 
gevallen).  
 
Detailkaartjes van de 5 locaties in bijlage 2. 
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4. Methoden 

4.1. Staalnameschema 
De staalnamen werden op volgende data uitgevoerd : 
 
Tabel 5 : Overzicht van de staalnamedata. 
 Bevissing Water  waterbode

m 
zwevend 
stof 

Invertebrate
n/planten 

ZWV 
Lente 
Zomer 
Herfst 
winter 

 
9 en 11/04/01 
- 
3 en 5/10/01 
- 

 
11/04/01 
9/07/01 
1/10/01 
29/01/02 

 
11/04/01 
- 
1/10/01 
- 

 
11/04/01 
- 
1/10/01 
- 

 
11/04/01 
- 
1/10/01 
- 

KBL 
Lente 
Zomer 
Herfst 
winter 

 
9 en 11/04/01 
- 
3 en 5/10/01 
- 

 
5/04/01 
9/07/01 
3/10/01 
29/01/02 

 
5/04/01 
- 
3/10/01 
- 

 
5/04/01 
- 
3/10/01 
- 

 
5/04/01 
- 
3/10/01 

WEE 
Lente 
Zomer 
Herfst 
winter 

 
10 en 12/04/01 
- 
9, 11 en 15/10/01 
- 

 
10/04/01 
9/07/01 
8/10/01 
29/01/02 

 
10/04/01 
- 
8/10/01 
- 

 
10/04/01 
- 
8/10/01 
- 

 
10/04/01 
- 
8 en 
15/10/01 
- 

OAV 
Lente 
Zomer 
Herfst 
winter 

 
25/04/01 
- 
24 en 26/10/01 
- 

 
25/04/01 
9/07/01 
23/10/01 
28/01/02 

 
25/04/01 
- 
23/10/01 
- 

 
25/04/01 
- 
23/10/01 
- 

 
25/04/01 
- 
23/10/01 
- 

LE1 
Lente 
Zomer 
Herfst 
winter 

 
26, 28 en 30/05/01 en 
1/6/01 
- 
24, 26 en 30/10/01 
- 

 
26/04/01 
9/07/01 
24/10/01 
28/01/02 

 
26/04/01 
- 
24/10/01 
- 

 
26/04/01 
- 
24/10/01 
- 

 
26/04/01 
- 
24/10/01 
20/11/01 
- 

 

4.2. Collectie van water, waterbodem en zwevend stof 
 
De staalname van water gebeurde door gespecialiseerde VMM medewerkers (buitendiensten) in 
speciaal daartoe bestemde recipiënten (overeenkomstig de uit te voeren analysen). 
De staalname van waterbodem gebeurde door gespecialiseerde VMM medewerkers 
(buitendiensten) volgens het handboek voor waterbodems, i.e. vanaf een boot met een manuele 
van Veen grijper. Het mengstaal werd gemixed en daarna werden hieruit stalen genomen voor 
chemische analysen (geëigende recipiënten), voor biotesten (1 gevulde emmer (10L)) en voor 
het uitsorteren van macro-invertebraten (zie onder). 
De staalname van zwevend stof gebeurde door gespecialiseerde VMM medewerkers m.b.v. de 
doorstroomcentrifuge. Zwevend stofstalen werden enkel voor chemische analysen genomen. 
Water voor biotesten werd gecollecteerd aan de bypass van de centrifuge. 
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Opm : bij staalname ter hoogte van KBL stond de centrifuge aan de brug, 1500 m ten ZO van de 
geselecteerde plaats. Water en waterbodem werden op de vastgelegde plaats gecollecteerd 
(waar ook de vissen en andere biota werden gecollecteerd).  

4.3. Bevissing 
 
Zoals voorzien in het project heeft het IBW zowel in de lente- als in de herfstcampagne 
bevissingen uitgevoerd op de 5 geselecteerde plaatsen. 
 
In eerste instantie werd er gebruik gemaakt van een elektrovisserijapparaat met 2 elektroden, 
type Deka 7000. In tweede instantie werden schietfuiken geplaatst, het betrof fuiken met een 
hoogte voor de eerste koepel van 1 m, een fuiklengte van 6.4 m en een tussenvleugel van 9.6 m. 
Ter hoogte van KBL werden er eveneens palingfuikjes geplaatst en in het meer van Weerde 
werden kieuwnetten uitgezet. 
 
Op elke staalnameplaats werd er naar gestreefd 10 palingen, 5 omnivoren (blankvoorn) en 5 
toppredatoren (snoek, snoekbaars of baars > 20 cm) te verzamelen. Deze werden dan verwerkt 
en naar de verschillende betrokken laboratoria gebracht voor analyses op zware metalen, 
pesticiden en PCB’s. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gevangen paling, 
blankvoorn en roofvis per site en per staalnamecampagne. Indien er niet genoeg blankvoorn 
gecollecteerd kon worden, werden -indien mogelijk- verwante soorten zoals winde en rietvoorn 
weerhouden voor de analyses. 
De gevangen aantallen werden verkregen door een combinatie van zowel elektrisch vissen als 
fuikvangsten. 
 
Lente 2001: 
 
- Zuid-Willemsvaart: 10 palingen, 5 omnivoren (5 blankvoorns), 5 toppredatoren(1 snoek, 2 

baarzen en 2 snoekbaarzen) 
- Kanaal van Beverlo: 10 palingen, 5 omnivoren (5 blankvoorns), 5 toppredatoren (3 baarzen 

en 2 snoekbaarzen) 
- Meer van Weerde: 10 palingen, 5 omnivoren (3 blankvoorns, 1 rietvoorn en 1 winde), 5 

toppredatoren (5 snoeken) 
- Venepevaart: 10 palingen, 5 omnivoren (5 blankvoorns), 3 toppredatoren (2 snoeken en 1 

baars) 
- Leie: 6 palingen, 5 omnivoren (5 blankvoorns), 1 regenboogforel (als toppredator) 
 
Herfst 2001: 
 
- Zuid-Willemsvaart: 10 palingen, 5 omnivoren (1 blankvoorn en 4 windes), 5 toppredatoren (1 

snoek, 3 snoekbaarzen en 2 baarzen,) 
- Kanaal van Beverlo: 10 palingen, 5 omnivoren (3 blankvoorns en 2 rietvoorns), 5 

toppredatoren (5 baarzen) 
- Meer van Weerde: 10 palingen, 1 omnivoor (1 blankvoorn), 5 toppredatoren (5 snoeken) 
- Venepevaart: 9 palingen, 5 omnivoren (5 blankvoorns), 5 toppredatoren (5 snoeken) 
- Leie: 5 palingen, 5 omnivoren (5 blankvoorns), geen toppredatoren 
 
 

4.4. Collectie van macro-invertebraten en planten 
 
Tijdens de lentecampagne werden door Vito macro-invertebraten verzameld. Van het 
waterbodemmengstaal dat met de Van Veen Grijper werd genomen werd een emmer 
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afgenomen. In het labo werden uit dit staal de macroinvertebraten verzameld na zeving door de 
zeven die standaard voor BBI triage worden gebruikt.  
Daarnaast werd op het veld de rest van het mengstaal door een grote zeef (VMM) gegoten en de 
achterblijvende biomassa werd eveneens gecollecteerd. In een aantal gevallen werd nog 
manueel in de doorwaadbare oeverzone, met een schepnet of onder stenen naar macro-
invertebraten gezocht. 
In de herfst werd aktiever gezocht en werden in de Leie netten uitgehangen om extra biota te 
kunnen collecteren. 
 
Planten werden vanaf de oever geplukt en enkel de onderwaterdelen werden gecollecteerd.  
De planten uit de lentecampagne werden afgespoeld onder de kraan. De planten van de 
herfstcampagne werden niet gespoeld. 
 
Het gecollecteerde materiaal werd onmiddellijk ingevroren (-20°C) en zo bewaard tot de analyse. 
 
In de herfst werd bovendien door IBW en RUCA aktief bemonsterd op macro-invertebraten. 
 
 

4.5. Ecologische parameters 
 

4.5.1. Belgische Biotische Index (BBI) 
 
De biodiversiteit van de invertebraten in een waterloop, wordt uitgedrukt in de Belgische 
Biotische Index. De methode staat beschreven in De Pauw & Vannevel (1990). Deze methode 
wordt door de VMM standaard toegepast voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van 
de waterlopen. 
De BBI werd niet in het kader van de huidige studie gemeten. De voorhanden zijnde waarden 
van de diverse staalnameplaatsen werden gebruikt. 
 

4.5.2. Visindex (IBI) 
De index voor biotische integriteit (IBI) gebaseerd op het visbestand is een methode om via de 
samenstelling en structuur van de vispopulatie de biologische kwaliteit van een stroom of rivier 
en bijhorende affluenten na te gaan. 
 
Het visbestand wordt geëvalueerd op basis van vier groepen parameters die verband houden 
met: soortensamenstelling en rijkdom, trofische samenstelling, hoeveelheid vis en conditie en 
habitatgebruik. Bij de keuze van de parameters houdt men rekening met enkele basishypothesen 
over evoluties in een visbestand bij een toenemende degradatie van het milieu. In een verstoord 
aquatisch milieu zal het aantal soorten in de visgemeenschap gering zijn, ontbreken gevoelige 
soorten terwijl het aantal individuen van tolerante soorten groot is en er meer zieke vissen zijn. 
Iedere parameter wordt beoordeeld en krijgt een score naargelang de visgemeenschap voor dat 
bepaald kenmerk de natuurlijke onverstoorde situatie benadert. De som van alle 
parameterscores geeft een totale IBI-score. De IBI-score varieert tussen nul (zeer slecht) en het 
aantal parameters maal 5 (uitstekend). De IBI-score integreert kenmerken van de populatie en 
de individuele organismen in een visgemeenschap en herleidt de biotische integriteit ervan tot 
één getal. Dat getal geeft weer in hoeverre het aquatisch ecosysteem in staat is een 
gebalanceerde en geïntegreerde gemeenschap van organismen te dragen, waarvan de 
samenstelling, soortenrijkdom en functieverdeling vergelijkbaar zijn met een natuurlijk en 
onverstoord habitat van dezelfde geografische regio. Op die manier worden vijf integriteitklassen 
bepaald van uitstekend (klasse 5 vergelijkbaar met een natuurlijke situatie zonder menselijke 

 36



 
 

verstoring) tot zeer slecht (klasse 1) waar weinig of geen vis aanwezig is. Voor Vlaanderen 
werden vroeger 9 integriteitklassen bepaald maar die werden nu aangepast aan de normen voor 
de klassering van de IBI scores en aan de behoeften van de Europese Kaderrichtlijn Water 
(Breine et al., 2001) (tabel 6). 
 
Met andere woorden, naargelang de bekomen indexscore wordt een ecologische 
waardebeoordeling gegeven en wordt het water in een visindex-klasse ingedeeld. 
De Index voor Biotische Integriteit wordt berekend als een gemiddelde van de score van een 
aantal parameters.  
 
 
Tabel 6: Overzicht van de nieuwe, aangepaste kwaliteitsbeoordeling en overeenkomstige klassering van 
de IBI score, rekening houdende met de richtlijnen van de Europese kaderrichtlijn Water. 
IBI-score IBI waardering Visindexklassen IBI-klassering Kaderrichtlijn 

indeling 
>4.5 - 5 Uitstekend 1 Zeer goed Zeer goed 
>4 - 4.5 Zeer goed 2 Goed Goed 
>3.5 - 4 Goed 3   
>3 - 3.5 Matig 4 Matig Matig 
>2.5 - 3 Kritisch 5   
>2 - 2.5 Kritisch-slecht 6 Ontoereikend Ontoereikend 
>1.5 - 2 Slecht 7   
1 - 1.5 Zeer slecht 8   
0 Dood viswater 9 Slecht Slecht 
 

4.6. Chemische analysen 
 

4.6.1. Chemische  metingen op water, waterbodem en zwevend stof  
De chemische metingen op water, waterbodem en zwevend stof werden in het VMM labo 
uitgevoerd volgens de standaardproceduren van VMM. 
 

4.6.2. Chemische analysen op biota  
 

4.6.2.1. Analyse van zware metalen in invertebraten en planten 
 
Stalen voor metaalanalyse werden in vooraf gewogen en met zuur gewassen potjes gedurende 
24 u gedroogd bij 60°C. Het biologisch materiaal werd daarna verteerd in een microgolfoven door 
het toevoegen van een mengsel (5 :1) van salpeterzuur (70%) en peroxidezuur (30%) zoals 
beschreven door Blust et al. (1988). De verteerde stalen werden ingevroren bij –20 °C tot het 
uitvoeren van de eigenlijk analyses. Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb en Zn werden 
gemeten met behulp van een axiaal conductief gekoppelde plasma massaspectrofotometer (ICP-
MS, Varian Liberty Series II). De weefselconcentraties van de metalen werden berekend op 
basis van het drooggewicht en uitgedrukt in µg/g. Analytische nauwkeurigheid werd nagegaan 
met behulp van gecertificeerd referentiemateriaal van het Community Bureau of Reference 
(België) : een standaard voor spoorelementen in rivierwaterbodem (CRM 30) en spierweefsel 
(CRM 278). De recoveries lagen tussen 10% van de aangegeven waardes. 
 

4.6.2.2. Analyse van organische polluenten in invertebraten en planten 
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Stalen (meestal tussen 1 en 4 g) werden eerst gemalen tot een fijn poeder met behulp van 5-8 g 
watervrij natriumsulfaat en daarna in de extractieflessen gebracht. Alvorens de eigenlijke warme 
extractie (2 u) met 100 ml hexaan/aceton (3/1, v/v), werden de interne standaarden toegevoegd 
aan het poeder (PCB46, PCB143, ε-HCH, 2-fluorobifenyl en chryseen-d12). 1/5 van het extract 
werd gebruikt voor de bepaling van het vetgehalte. Dit gebeurde door evaporatie van het solvent 
bij 105°C gedurende 12 u. 2/5 van het extract werd geanalyseerd op PAKs en het overblijvende 
2/5 was nodig voor de metingen van PCBs en OCPs. 
Voor de analyse van PCBs en OCPs werd het extract eerst opgezuiverd met 8 g aangezuurde 
(40% geconcentreerd zwavelzuur, w/w) silicakolom. De PCB- en OCP-fractie werd vervolgens 
geëlueerd met 25 ml hexaan. Het eluent werd geconcentreerd en het volume werd uiteindelijk 
gereduceerd tot 100 µl met behulp van een zachte stikstofstroom. De bepaling gebeurde door 
GC-ECD. Een Hewlett Packard 6890 GC-µECD werd uitgerust met een 25 m x 0.22 mm x 0.25 
µm HT-8 capillairkolom. Eén µl staal werd geïnjecteerd in pulsed splitless mode en de split valve 
werd geopend na 1 min. De temperatuur van de injector en detector bedroegen respectievelijk 
270 en 320°C. Als carrier-gas werd He (1 ml/ml) gebruikt terwijl Ar/CH4 (25 ml/min) als make-up-
gas fungeerde. Het temperatuursprogramma van de GC werd gestart bij 90°C, 1 min constant, 
dan met 15°C/min naar 180°C, 1 min constant, met 3°C/min naar 250°C en verder met 15°C/min 
tot 290°C, 6 min constant. De gebruikte methode werd gevalideerd door regelmatige analyses 
van gecertificeerd materiaal (CRM 350 – PCBs in makreelolie), blanco en gespikete stalen. Voor 
het gecertificeerde materiaal bedroegen de standaarddeviaties van de PCB-congeners 28, 52, 
101, 118, 153 en 180 bij concentraties van 22.5 ; 62.0 ; 164.0 ; 142.0 ; 317.0  en 73.0 ng/g  
respectievelijk 2.0 ; 0.6 ; 3.0 ; 2.2 ; 13.1 en 2.6 ng/g. 
Voor de analyse van PAKs werd het volume van het extract gereduceerd tot ongeveer 1 ml 
waarna een opzuivering gebeurde met behulp van silica-kolom-chromatografie. Een 30 cm x 1 
cm i.d. glazen kolom werd gevuld met 10 g silica. Nadat het staal geladen werd, werd de kolom 
geëlueerd met 25 ml hexaan. Deze eerste fractie werd niet gebruikt. Het tweede eluent, 
bekomen na een tweede elutie met 25 ml dichloromethaan/hexaan (2/3, v/v), bevatte de PAKs  
en werd geconcentreerd met een rotary-evaporator en een zachte stikstofstroom tot ongeveer 50 
µl. De bepaling van PAKs gebeurde bij met behulp van GC/MSD. Een Hewlett Packard 
6890GC/5973MSD werd uitgerust met een 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm HP-1MS capillairkolom. 
De massaspectrometer werd gebruikt in de SIM-stand (Selected Ion Monitoring) en 
electronenimpact (70 eV). Eén µl staal werd geïnjecteerd in de pulsed splitless mode met een 
injectortemperatuur van 320°C. De temperatuur van de GC-oven werd initieel voor 2 min op 
80°C gehouden, verhoogd met 15°C/min tot 150°C, met  4°C tot 280°C en dan voor 10 min 
constant gehouden. Multi-level calibratiecurves voor de kwantificatie werden gemaakt met 
standaardoplossing in iso-octaan. Elke stof werd gemonitored met 2 ionen en de concentratie 
van elke component werd berekend met behulp van die interne standaard die het dichtst ligt in 
de elutie. Acht stalen, gespiked met elk van de te analyseren componenten in concentraties in de 
buurt van de detectielimiet (DL), werden geanalyseerd en de DL werd werd vastgelegd op 3 x de 
standaarddeviatie op de concentratie van elke component. 
 
 
 

4.6.2.3. Analyse van zware metalen in visweefsel 
 
De analyses voor zware metalen werden uitgevoerd door het CODA. Voor de analyses werden 
de stalen eerst ontdooid waarbi men ze liet uitlekken op absorberend papier. Voor de 
kwikanalyses werd ongeveer 1 g visvlees nauwkeurig afgewogen in een erlenmeyer. Na het 
toevoegen van 5 ml zwavelzuur 36N en 5 ml waterstofperoxide (30%) werd gedurende 3 minuten 
zachtjes verwarmd onder terugvloeikoeler. De oplossing werd overgebracht in een maatkolf en 
aangelengd met bigedistilleerd water tot 100 ml. Daarna werd het kwikgehalte onmiddellijk 
bepaald door middel van vlamloze atoomabsorptiespectrometrie. Voor de bepaligen van de 
andere zware metalen (uitgezonderd As en Se) werd ongeveer 1 g visvlees nauwkeurig 
afgewogen in een platina kroes en gedurende 16u in een moffeloven verast bij 450°C. De as 
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werd in een erlenmeyer met opstaande koeler, samen met 2.5 ml salpeterzuur 14N en 2.5 ml 
waterstofperoxide 30% verwarmd en gedurende 3 tot 4 minuten zachtjes gekookt. Na afkoeling 
werd de oplossing overgebracht in een maatkolf, aangelengd met bigedistilleerd water tot 50 ml 
en overgebracht in een plastiek flesje. De bepaling gebeurde door atoomabsorptie met 
grafietoven. De concentraties in het spierweefsel werden weergegeven in ng/g versgewicht. 
Gezien de vluchtigheid van As en Se is een calcinatie van vis bij 450°C niet aangewezen. 
Daarom werd 1 g visweefsel in een erlenmeyer met 2.5 ml salpeterzuur en 5 ml 
waterstofperoxide onder refluxkoeling verwarmd en na afkoeling aangelengd tot 50 ml. De 
bepaling van As en Se werd uitgevoerd met atoomabsorptie met grafietoven (ET-AAS). 
 

4.6.2.4. Analyse van organische polluenten in visweefsel 
 
De gehaltes aan polychloorbifenylen (PCBs) en pesticiden werden geanalyseerd in de 
laboratoria van het DZV. Het vetgehalte werd bepaald via totale vetextractie volgens Bligh en 
Dyer (1959). De analysemethodologie voor de PCBs en biociden staat beschreven in Roose et 
al. (1998). De analyses werden uitgevoerd op een Carlo Erba 8000 GC gaschromatograaf met 
een electron en detector en een 60m DB-17- en DB-5-kolom, beide met een film van 0.25 µm en 
interne diameter van 0.25mm. De detectielimiet bedroeg 0.1 ng/g op vetbasis. De kwaliteit van 
de analyses werd verzekerd door de analyse van blanco’s, testen naar reproduceerbaarheid en 
herhalingen, analyse van standaardoplossingen en analyse van gecertificeerd 
referentiemateriaal (BCR CRM 349). Het betreffende laboratorium analyseert routinematig stalen 
in het kader van een internationaal netwerk voor analysekwaliteitsgarantie (QUASIMEME voor 
analyse van organochloor componenten in biologische stalen). 
 

4.7. Toxicologische testen 

4.7.1. Behandeling van de stalen 
 
Rivierwaters : in grote plastic tonnen, bewaring in koele kamer (25l). 
 
Stalen voor YES : in speciaal gereinigde glazen recipiënten (2*4l), bewaring in de koele kamer. 
 
Waterbodem : in witte plastic emmers, volledig gevuld, bewaring in koele kamer. Door 
omstandigheden werden de waterbodemstalen van de lente pas onderzocht in de herfst. 
 
Biota : 
- Invertebraten  werden op de dag van de staalname verwijderd uit de waterbodem, gemengd 

verzameld in geschikte recipiënten en ingevroren (-20°C). 
- Planten : werden op de dag van de staalname ingepakt en ingevroren (-20°C). De stalen van 

de lentecampagne werden onder de kraan afgespoeld. De stalen van de herfstcampagne 
werden niet gespoeld. 

 
Extractie van poriewater en metingen: 

De waterbodem werd in de koele kamer bewaard tot behandeling, in goed afgesloten plastic 
emmers. 
Voor de extractie van het poriewater werd de waterbodem gehomogeniseerd en de nodige 
hoeveelheid werd afgecentrifugeerd (2500g, 15 min, 4°C). Het bovenstaande poriewater werd 
binnen de 24 uur gebruikt voor testen in Thamnocephalus en Algen microtitertest. In het 
poriewater werden pH, zuurstof, hardheid, nitriet, nitraat, ammoniak en chloor gemeten. 
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4.7.2. Aquatische testen 
 

4.7.2.1. Microtox 
 

Testorganisme : Photobacterium phosphoreum  
 
Principe van de test : De gebruikte bacteriestam vertoont spontane luminescentie. Stoffen die 
schadelijk zijn voor het normale bacteriële metabolisme zullen de spontane luminescentie doen 
verminderen. Microtoxmetingen gebeuren geautomatiseerd, in een microtoxtoestel. 
 
Testconcentraties : 45 – 22.5 – 11.25 – 5.62 – 0 % van het te testen staal (verdunningen in 
standaardmedium) 
 
Testen werden uitgevoerd op oppervlaktewaters en poriewaters van waterbodem. 
 
Testcondities : 
Geconditioneerd microtoxtoestel 
Blootstellingsduur : 5, 15 en 30 minuten 
Aantal replica’s :1 
Aantal herhalingen : 3 
Medium : standaard microtox medium 
Referentiestof : phenol 
 
Meting : luminometrie : afname van luminescentie in functie van de concentratie (EC50 op 
luminescentie) 
 
 

4.7.2.2. Algentest (microtiter) 
 

Testorganisme : Raphidocelis subcapitata (eencellig groenwier) 
 
Principe van de test : in 96 well platen wordt een verdunningreeks van het te testen staal 
aangebracht. In elke well worden evenveel algencellen aangebracht. De plaat wordt geïncubeerd 
in een gecontroleerde omgeving gedurende 72 uur. De groei van de algenpopulatie wordt 
opgevolgd door dagelijks de chlorofyl inhoud van elke well te meten met behulp van 
fluorescentie. Stoffen die de normale groei van algen in het milieu aantasten zullen in deze 
opstelling de groei vertragen of verhinderen op een cocentratie-afhankelijke manier. 
 
Testconcentraties : 90 - 50 - 25 - 12.5 - 6.25 – 3.3 – 1.6 – 0 % van het te testen staal 
(verdunningen in OECD medium). 
 
Testen werden uitgevoerd op oppervlaktewaters en poriewaters van waterbodem. 
 
Testcondities : 
Temperatuur : 22 +/- 2°C 
Licht : continue belichting 
Blootstellingsduur : 72h 
Aantal replica’s : 6 
Medium : geconcentreerd algenmedium 
 
Meting : afname van de normale toename in biomassa en groeisnelheid in functie van de 
concentratie, aan de hand van fluorescentiemetingen (EC50 op biomassa). 
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4.7.2.3. Daphnia acute mortaliteitstest 
 

Testorganisme : Daphnia magna (Crustacea, watervlo) 
 
Principe van de test :  Pas geboren watervlooien (< 24 uur oud) worden in een verdunningsreeks 
blootgesteld. Na 24 en na 48 uur wordt de mobiliteit van de organismen geanalyseerd en 
genoteerd in functie van de blootstellingsconcentraties. 
 
Testconcentraties : 100 – 75 – 50 - 25 – 0 % van het te testen staal (verdunningen in 
daphniamedium) 
 
Testen werden uitgevoerd op oppervlaktewaters. 
 
Testcondities : 
Temperatuur : 22 +/- 2°C 
Licht : 14.5 L / 9.5 D 
5 organismen per beker 
Aantal replica’s : 4 (6 voor de blanco) 
Medium : daphnia medium  (20 ml/beker) 
 
Meting :  
mortaliteit (~onbeweeglijkheid) na 24 en 48 uur blootstelling in functie van de concentratie 
(LC50). 
 
 

4.7.2.4. Vistest : Acute mortaliteitstest 
 

Testorganismen: Oncorhynchus mykiss en de zebravis Danio rerio 
 
Principe van de test : Vissen worden in een statisch systeem, blootgesteld aan (verschillende 
concentraties van) het rivierwater.  De vissterfte wordt geregistreerd na 24, 48, 72 en 96 uur.  De 
hoogste concentratie die geen waarneembare sterfte veroorzaakt, de concentratie die resulteert 
in 50 % sterfte (LC50) en de laagste concentratie die 100 % vissterfte veroorzaakt worden, indien 
van toepassing, gerapporteerd voor de blootstellingsperiode van 96 uur. De test is gebaseerd op 
de internationale richtlijn OECD 203 (OECD, 1992). Aangezien er in oppervlaktewater weinig 
acute toxiciteit wordt verwacht werd besloten om de testen op te zetten met enkel het 
onverdunde milieustaal. De testen werden uitgevoerd met 2 verschillende vissoorten, waarvan 
gekend is dat ze een verschillende gevoeligheid hebben ten opzichte van milieupolluenten. In 
geval van aanwijzing voor acute toxiciteit in het 100% oppervlaktewaterstaal, werden er enkele 
aquaria toegevoegd met ½ diluties van het water. Voor de testen werden enerzijds volwassen 
zebravissen gebruikt, anderzijds juveniele regenboogforellen getest voor acute toxiciteit. 
 
Standaard opzet :  
100% milieustaal (en eventueel ½ diluties)  en een controle (= geconditioneerd leidingwater); 
1 replica met telkens 7 dieren per concentratie; 
statisch systeem, met beluchting, geen voederbeurten 
dagelijkse metingen van temperatuur, pH en O2-; 
 
Meting: 
% mortaliteit na 24, 48, 72 en 96 uur blootstelling aan het 100% staal, t.o.v. sterfte in controle 
omstandigheden. 
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4.7.3. Chronische testen 
 

4.7.3.1. Subchronische ELS-test met de zebravis Danio rerio 
 
Principe: 
Dit is de korte versie van de ei-larve ontwikkelingstest bij vissen (ELS-test: Early Life Stage test) 
waarbij de ontwikkeling van vroege levensstadia van het visembryo gevolgd worden gedurende 
de periode van zelfvoeding (dooierzak). Tijdens de test wordt dus geen voedsel toegediend. Dit 
betekent voor de zebravis een blootstellingsperiode van maximum 12 tot 14 dagen na fertilisatie 
(overleving van vislarven in de controle ≥ 90%). Bevruchte viseieren worden verzameld nadat 
koppels mannelijke en vrouwelijke vissen ‘s nachts werden samengezet. De bevruchte viseieren 
worden in 3 replica’s, elk met 20 eieren, opgezet voor een 1:2 verdunningsreeks van 5 
testconcentraties van het rivierwater en een controle. De evaluatie gebeurt minstens 3x per 
week, samen met de verversing van de testmedia. In de periode van het ontluiken van de eieren 
(tussen dag 2 en dag 6) is er een dagelijkse evaluatie. De ontwikkeling (ontluiken van eieren, 
morfologische afwijkingen) en de sterfte van de vislarven wordt geobserveerd. Door vergelijking 
met de controle en aan de hand van een dosis-respons curve wordt een EC50 berekend en 
wordt de NOEC bepaald na statistische analyse.  
 
Standaard opzet :  
5 testconcentraties en een controle (leidingwater); 
3 replica’s per concentratie; met 20 eitjes/replica 
temperatuur, pH en O2-metingen; 
semi-statische test. 
 
Meting: 
EC50 en NOEC voor ontwikkeling van eieren en sterfte van vislarven;  
 

4.7.3.2. Daphnia : reproductie en LT50 
 
Testorganisme : Daphnia magna (Crustacea, watervlo) 
 
Principe van de test :  Pas geboren watervlooien (< 24 uur oud) worden afzonderlijk in 20 ml 
testvloeistof gebracht (10 replica’s) in een verdunningsreeks, gedurende 21 dagen. Elke 2 tot 3 
dagen wordt de mobiliteit van de ouderorganismen geanalyseerd en genoteerd in functie van de 
blootstellingsconcentraties.  Op dezelfde tijdstippen wordt het aantal nakomelingen per 
ouderorganisme genoteerd. De jongen worden verwijderd, zodat alle jongen in de beker steeds 
afkomstig zijn van hetzelfde ouderorganisme. 
 
Testconcentraties : 100 – 50 - 0 % (verdunningen in Daphniamedium) 
 
Testen werden uitgevoerd op oppervlaktewaters. 
 
Testcondities : 
Temperatuur : 22 +/- 2°C 
Licht : 9.5 L / 14.5 D 
1 organisme per beker 
Aantal replica’s : 10 
Medium : daphnia medium  (20 ml/beker) 
 
Metingen :  
% mortaliteit (~onbeweeglijkheid) van de ouderorganismen na 21 dagen  blootstelling in functie 
van de concentratie en het cumulatief aantal nakomelingen per beker. 
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4.7.4. Waterbodemtesten 
Deze testen werden uitgevoerd volgens « Handboek voor de karakterisatie van de bodems van 
de Vlaamse waterlopen,volgens triade. “ (Aminal/AWZ, 2000). 
 

4.7.4.1. Op bulkwaterbodem : Hyalellatest 
 

Testorganisme : Hyalella azteca (Crustacea) 
 
Principe van de test :  De waterbodem wordt homogeen gemengd en een laag van 2 cm wordt in 
glazen blootstellingsbekers van 1 l  aangebracht, overgoten met 800 ml EPA water dat continu 
doorborreld wordt. In elke beker (5 replica’s) worden 20 organismen van specifieke afmetingen 
aangebracht en gedurende 10 dagen blootgesteld. Om de 2 tot 3 dagen wordt de bovenstaande 
vloeistof voor 1/2 ververst. Na 10 dagen wordt de inhoud van de pot leeggegoten over een zeef 
en de levende organismen geteld. 
 
Testconcentraties : 100 % waterbodem, overdekt met EPA water. 
 
Testen werden uitgevoerd op bulkwaterbodem. 
 
Testcondities : 
Temperatuur : 22 +/- 2°C 
Licht : 9.5 L / 14.5 D 
20 organismen per beker 
Aantal replica’s : 5 
Medium : EPA water  
 
Metingen :  
% mortaliteit van de organismen na 10 dagen  blootstelling. 
 
 

4.7.4.2. Op poriewater : Thamnotox 
 
Testorganisme : Thamnocephalus platyurus (Rotifera) 
 
Principe van de test:  Deze microbiotest maakt gebruik van de instar II-III nauplii van het 
kieuwpootkreeftje T. platyurus om de acute toxiciteit van het poriewater te evalueren. De 
testorganismen worden gedurende 24h blootgesteld aan een verdunningsreeks van het 
poriewater. Na de blootstellingsperiode wordt het aantal dode organismen geteld en de 24h 
LC50 bepaald.  
De test wordt geleverd in een kit met alle toebehorigheden en uitgebreide handleiding. 
 
Testconcentraties : 100 – 50 – 25 – 12.5 – 6.25 – 0 % van het te testen staal (verdunningen in 
het bijgeleverde standaardmedium). 
 
Testen werden uitgevoerd op poriewater. 
 
Testcondities : 
Temperatuur : 22 +/- 2°C 
Licht : geen 
10 organismen per replica 
Aantal replica’s : 5 
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Medium : EPA-water (1 ml / replica) 
 
Metingen :  
mortaliteit van de organismen na 24 uur  blootstelling in functie van de concentratie (LC50). 
 

4.7.4.3. Op poriewater: Algentest 
Zie hoger. 
 

4.7.5. Screeningstesten 
 

4.7.5.1. Opsporen van stoffen met oestrogene activiteit (YES-test)  
 

Principe van de test: 
In deze test, YES of Yeast Estrogen Screen, worden recombinante gistcellen gebruikt. Deze 
gisten bevatten in een plasmide de DNA sequentie van de humane oestrogenreceptor, die door 
de aanwezigheid van oestrogeenachtige stoffen geactiveerd wordt. Het plasmide bevat 
eveneens het reportergen Lac-Z dat bij transcriptie het enzym β-galactosidase produceert. 
Telkens een oestrogene stof in de cel binnendringt, wordt dit gen geactiveerd waardoor β-
galactosidase geproduceerd wordt. De hoeveelheid β-galactosidase kan eenvoudig gemeten 
worden door een substraat toe te dienen dat door dit enzym wordt omgezet en daardoor een 
verkleuring van felgeel naar oranje-rood ondergaat. Door de kleurverandering te meten krijg je 
een maat voor de hoeveelheid hormoonachtige stoffen die met de oestrogenreceptor binden. 
Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt als equivalente hoeveelheid oestradiol door de kleurabsorptie 
voor het testmonster te vergelijken met een standaardcurve van 17β-oestradiol. 
 
Standaardopzet :  
 
Voor toediening in de biotesten moeten milieustalen voorbehandeld worden om de matrix te 
vereenvoudigen en de hoeveelheid van aanwezige xeno-oestrogene stoffen op te concentreren.   
De methode is gebaseerd op de methoden aanbevolen door het IVM (Instituut voor 
milieuvraagstukken, Amsterdam) en reeds toegepast voor het opsporen van oestrogene potentie 
in Vlaamse waters (Berckmans et al., 1999; 2001; Witters et al., 2001). 
 
Stalen worden gefiltreerd via een 3 staps filtratie:  

• voorfiltratie met een GF/A filter (Whatman) 
• filtratie met gemengde cellulose ester (ME) filter met poriegrootte: 1.2 µm (Millipore) 
• filtratie met een ME filter van 0.45 µm (Millipore) 

 
2 liter staal wordt via SPE (solid phase extractie) geëxtraheerd. Deze extractie vereenvoudigt de 
matrix en concentreert de polaire tot semi-polaire stoffen uit het milieumonster.   
De extractie gebeurt met een SDB-Empore disk, die bestaat uit een inerte matrix van 
polytetrafluoroethyleen en daarboven een adsorberende SDB fase (polystyreendivinyl-benzeen).  
De extractie gebeurt in 4 stappen: 

a) conditionering met aceton, methanol, bigedestilleerd water  
b) 2 liter gefiltreerd monster wordt over de disk gezogen met een maximale flow van 
1l/10min. 
c) elutie met aceton 
d) eluaat uitdampen bij 30°C onder een zachte stikfstofstroom en  
net voor volledige verdamping 100 µl DMSO toevoegen en verder de aceton uitdampen. 

 
Het staal is dus van 2 l gereduceerd tot 100 µl of 20.000x geconcentreerd. 
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Biotest  
 
Van deze 20000x geconcentreerde extracten van oppervlaktewater werden 6 successieve 
verdunningen met factor 5 getest. De concentraties worden uitgedrukt in equivalente mililiters 
van de oorspronkelijke vloeistof. Van dit concentraat wordt in de hoogste concentratie 20 ml 
equivalent getest.  
De meting van kleur (= maat voor ER-receptorbinding) gebeurt automatisch met een 
absorptiemeter voor microtiterplaten. De waarden worden afgelezen t.o.v. een solventcontrole 
(DMSO). 
 
Positieve controle:  
Bij elk van de experimenten werd een concentratiereeks van 17β-oestradiol opgezet. Dit is 
enerzijds een positieve controle, maar anderzijds wordt de bekomen curve gebruikt voor 
kwantificatie van het gemeten signaal in de onbekende. De concentratiereeks van 17β-oestradiol 
loopt van 5.10-9 M met verdunningsstappen van 1/5 tot 1.6 .10-12 M. Dit komt overeen met 1.4 
µg/l tot 0.4 ng/l. 
 
Betekenis van de test: 
Dosis-respons curven worden gemaakt t.o.v. de solventcontrole. Een verhoogd signaal toont de 
aanwezigheid van oestrogeen actieve stoffen. Indien kwantificatie mogelijk is, i.e. wanneer een 
van de metingen in het onbekende staal overeenkomt met het steile deel van de oestradiol 
ijkcurve, kan de hormonale potentie van het staal worden uitgedrukt in equivalenten oestradiol. 
Op basis van vergelijkende in vitro screeningstesten en in vivo testen met vissen kunnen we 
besluiten dat milieustalen met een oestrogene potentie vanaf 5 ng oestradiol eq./l een effect 
kunnen hebben op vrouwelijke en mannelijke geslachtskenmerken bij vissen na 3 weken 
blootstelling (Berckmans et al., 2001; Van den Belt et al., 2001, 2002). Er wordt een inductie van 
het vitellogenine (dooiereiwit) vastgesteld bij beide geslachten, met tegelijkertijd een blokkering 
van de eirijping in de vrouwelijke vissen. Bij lange termijn blootstelling (> 3 maanden) vanaf het 
vroege ontwikkelingsstadium kan zelfs een oestrogene potentie van 1 ng oestradiol eq./l 
voldoende zijn om geslachtsverandering te induceren, zodat men een volledig vrouwelijke 
populatie van vissen heeft (Vanden Belt et al., in preparation) 
 
 
 

4.7.5.2. Acetylcholinesterase remming (Ach-assay) 
 
Principe van de test: 
In het serum van zowel vertebraten als invertebraten bevindt zich het enzym cholinesterase. Dit 
enzym staat in voor de afbraak van o.a. acteylcholine (een belangrijke neurotransmitter waarvan 
de concentratie strikt gereguleerd moet worden om zenuwsignalen op een correcte manier te 
kunnen doorgeven in het lichaam). In de test gebruikt men een normaal serum (foetaal kalf) dat 
dit enzym bevat. De activieit van dit enzym wordt gemeten door het enzym een specifiek 
cholinesubstraat te laten afbreken dat gekleurde afbraakproducten oplevert. De activiteit van het 
enzym wordt op verschillende tijdstippen na blootstelling gemeten en de afbraaksnelheid wordt 
als eindpunt gemeten. De normale achtergrondactiviteit van het enzym wordt gemeten in de 
blanco.  Indien de teststof de activiteit vermindert zal het substraat minder snel worden 
afgebroken.  
 
Uitgevoerde testen: 
De stalen werden getest aan 8.2%. (=  maximale testconcentratie van een onverdund staal in de 
testkit) 
 
Betekenis van de test: 
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Stoffen die dit enzym inhiberen hebben in het lichaam een  neurotoxisch effect omdat zij de 
normale overdracht van zenuwimpulsen in het lichaam verhinderen. 
 
 

4.7.5.3. Wortelgroeiinhibitie 
 

Testorganisme: Lepidium sativum 
 
Principe van de test:  
Zaden worden gezaaid op een gaas dat boven de testvloeistof gespannen is. De lengte van de 
wortels wordt na 4 dagen gemeten voor verschillende blootstellingsconcentraties. Indien het staal 
stoffen met een herbicide-achtige werking bevat, zal de wortelgroei geïnhibeerd zijn. Deze test 
toont effecten op macrofyten aan, terwijl de algentest effecten op eencellige planten test. 
 
Testconcentraties : 100 – 75 - 50 – 25 –0 % van het te testen staal. 
 
Testen werden uitgevoerd op rivierwater. 
 
Testcondities : 
Temperatuur : 22 +/- 2°C 
Licht :  8D/16L 
10 zaden per replica 
Aantal replica’s : 4 
Medium : kraanwater (20  ml / replica) 
 
Metingen :  
wortellengte na 4 dagen blootstelling in functie van de concentratie. 
 
 

4.8. Classificatiekaders 
 

4.8.1. Chemisch  
 

4.8.1.1. Classificatie op basis van VTR 
 
Het principe van de chemische classificatie werd overgenomen uit de studie Vlaamse 
Waterbodems (AMINAL/AWZ, 1995).  
Voor elke chemische variabele wordt de verhouding berekend van de gemeten waarde  en de 
(wettelijke of overeengekomen)  referentiewaarde (zie onder). Deze verhouding VTR (value to 
reference) is een maat voor de ernst van de afwijking van de referentiewaarde : 
 

VTR = gemeten waarde / referentiewaarde 
 
VTR is dimensieloos en de grenzen worden op 1 en 100 gezet. Waarden kleiner dan 1 worden 
gelijk aan 1 gesteld, waarden groter dan 100 worden gelijk gesteld aan 100. 
Van de VTR wordt de logaritme genomen om een normale verdeling te bekomen : 
 

0 < Log VTR < 2. 
 
De waarde van log VTR wordt aan een klasse gekoppeld zoals aangegeven in tabel 7. 
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Tabel 7: overzicht van de chemische klasse- indeling, in deze studie gebruikt voor water, waterbodem en 
zwevend stof. 
 

Log VTR klasse omschrijving (afwijkend t.o.v. referentie) 
 

0 - < 0.4 
0.4 - < 0.8 
0.8 - < 1.2 
1.2 -  <1.6 
1.6 - 2 

1 
2 
3 
4 
5 

Niet        
Licht       
Wel 
Sterk 
extreem 

 
 
Als referentiewaarden worden volgende waarden gebruikt : 
 
Voor water : 
 
Selectie1 van parameters uit het set van basiswaterkwaliteitsnormen voor oppervlaktewater 
(Vlarem). De overige parameters op de lijst van de basiswaterkwaliteitsnormen zijn minder 
relevant voor de huidige studie, omdat zij geen bijdrage tot de classificatie hadden. Een 
uitzondering werd gemaakt voor PCBs. Zij kwamen niet in meetbare hoeveelheden voor in 
oppervlaktewater maar werden toch in het parameterpakket opgenomen omdat zij in de overige 
compartimenten wel voorkomen en genormeerd zijn. 
 
Door de VTR te berekenen t.o.v. dit referentiekader krijgen 11 chemische parameters - gemeten 
in de waterkolom -  een klasse.  Hoe sterker de afwijking van een parameter t.o.v. zijn 
referentiewaarde, hoe hoger de klasse. 
 
Tabel 8 : Overzicht van de gebruikte referentiewaarden voor de chemische classificatie van de 
waterkolom. (PAK t = Fluorantheen, IP, B(a)P, B(b)Flu,B(k)Flu,  B(ghi)Pe ; OCP = som van de 
organochloorpesticiden (HCHa,g,.HCB, MCPA, MCPP) ; PCBs : som van PCBs (niet gespecifieerd))  

Parameter eenheid norm 
Zware metalen 
As t 
Cd t 
Cr t 
Cu t 
Hg t 
Ni t 
Pb t 
Zn t 
 
Organische verontreinigingen 
PAK t (6) 
OCP t 
PCB s  
 
 

 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
 
 
ng/l 
ng/l 
ng/l 

 
≤ 30 
≤ 1 
≤ 50 
≤ 50 
≤ 0.5 
≤ 50 
≤ 50 
≤ 200 
 
 
≤ 100 
≤ 20 
≤ 7 

                                                 
1 Er werd een selectie gemaakt van parameters die in de stalen frequent voorkwamen. Het aantal 
parameters binnen de selectie bepaalt de maximale klassescore die een staal kan hebben. Vandaar dat 
geopteerd werd om enkel die parameters in acht te nemen die gemeten zijn en relevant voor de huidige 
stalen. 
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Voor waterbodem en zwevend stof 
 
Voor waterbodem en zwevend stof werden de referentiewaarden uit het handboek voor 
waterbodembeoordeling overgenomen (AMINAL/AWZ, 2000).  
 
 
Tabel 9: Referentiewaarden voor de verschillende variabelen als het geometrisch gemiddelde van 12 
referentiewaterlopen en de verschillende niveau’s ter indeling van de klassen voor waterbodem en 
zwevend stof (. organochloorpesticiden (OCP) : alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH (lindaan), 
hexachloorbenzeen, heptachloor, heptachloorepoxide, o,p-DDD, p,p’-DDD, o,p-DDE, p,p’-DDE, o,p-DDT, 
p,p’-DDT, aldrin, dieldrin, endrin en alfa-endosulfan ; PCBs: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 
138, PCB 153 en PCB 180 ; PAKs : Fluorantheen, IP, B(a)P, B(b)Flu,B(k)Flu,  B(ghi)Pe). 
 

Microverontreiniging Referentiewaarde 
  
Arseen 11 mg/kg DS 
Cadmium 0.38 mg/kg DS 
Chroom 17 mg/kg DS 
Koper 8 mg/kg DS 
Kwik 0.05 mg/kg DS 
Lood 14 mg/kg DS 
Nikkel 11 mg/kg DS 
Zink 67 mg/kg DS 
  
APKWS 37 mg/kg DS 
EOX 31 mg/kg DS 
Som OCP 3.9  µg/kg DS 
Som 7 PCB’s 5.1  µg/kg DS 
6 PAK’s van Borneff 0.220 mg/kg DS 

 
 
 
Voor de omrekening van de gemeten concentraties aan zware metalen naar concentraties in 
standaard waterbodem (10% lutum, 2% organische stof) of standaard zwevend stof (40% lutum, 
20% organische stof) wordt volgende formule gebruikt (AMINAL/AWZ,1995) : 
 

N(STKL, STOS) = Ngemeten * (A+(B*STKL)+(C*STOS) / (A+(B*x)+(C*y) 
 
Waarbij : 

N : concentratie 
STKL : standaard kleigehalte (10 voor waterbodem, 40 voor zwevend stof) 
STOS : standaard organisch stofgehalte (2 voor waterbodem, 20 voor zwevend stof) 
A,B,C : constanten afhankelijk van het metaal (zie  tabel 10) 
x : kleigehalte in het staal (%) 
y : organische stof gehalte in het staal (%) 
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Tabel 10 : Coëfficiënten die gebruikt worden bij de omrekening van de metaalconcentraties naar 
standaardcondities. 

Element A B C 
Arseen (As) 10.81 0.10 0.09 
Cadmium 
(Cd) 

0.74 0.00 0.005 

Chroom (Cr) 24.32 0.72 0.04 
Koper (Cu) 27.23 0.22 0.31 
Kwik (Hg) 0.20 0.002 0.002 
Lood (Pb) 34.72 0.26 0.26 
Nikkel (Ni) 14.63 0.28 0.12 
Zink (Zn) 196.00 0.50 1.79 

 
 
 
Door de VTR te berekenen t.o.v. dit referentiekader krijgen 11 chemische parameters - gemeten 
in de waterbodem of op zwevend stof - een klasse.  Hoe sterker de afwijking van een parameter 
t.o.v. zijn referentiewaarde, hoe hoger de klasse. 
 
Eindbeoordeling bij VTR-klassering 
Bij de eindbeoordeling van een water-, waterbodem- of zwevend stofstaal wordt een dubbelscore 
gehanteerd : 

Enerzijds wordt de hoogste klasse vermeld (min. score = 1;  max. score = 5),  
anderzijds wordt de totale score procentueel uitgedrukt t.o.v. de maximaal te behalen 
score. Deze maximaal te behalen score bedraagt (5 * # referentieparameters) en is voor de 
diverse compartimenten telkens 55.  
De minimale procentscore is 20 (alle parameters scoren in klasse 1), de maximale is 100. 
De interpretatie van de procentscore is : 

 
20 : geen overschrijding t.o.v. de norm 
100 : volledige overschrijding van alle parameters 

 
Waarden tussenin wijzen in toenemende mate op steeds meer en/of steeds ernstigere 
overschrijding van de normen. 

 
Een dubbele score is nodig omdat beide waarden van belang zijn bij het beoordelen van de 
kwaliteit : zo geeft bv. een score 5 – 22 aan dat er weliswaar een ernstige overschrijding is (die 
de oorzaak van gezondheidsproblemen kan zijn), maar uit de percentscore kan afgeleid worden 
dat de overschrijding slechts één van de beschouwde parameters betreft.  
Een score van 5 -85 geeft aan dat er ernstige overschrijdingen zijn van verschillende parameters. 
 
 

4.8.2. Toxicologisch 
 

4.8.2.1. Classificatie voor testen met sterfte als eindpunt 
 
Voor testen waarbij sterfte het eindpunt is (Vis acuut, Daphnia acuut, Thamnotox, Hyalella, 
Daphnia sterfte na 21 dagen, larvale sterfte) wordt een klasse toegekend aan de ernst van het 
effect . 
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Tabel 11 : Overzicht van de ecotoxicologische klasse- indeling voor testen waarin sterfte gemeten wordt. 
Mortaliteit (% op het 
einde van de test) 
 

klasse Interpretatie (impact op de gezondheid van 
ecologisch belangrijke organismen) 

0 - < 10 1 Geen  
10 - < 50 2 Licht 
50 - < 75 3 Duidelijk 
75 - < 100 4 Ernstig 
100 5 extreem 

 
 

4.8.2.2. Classificatie voor testen met sublethale eindpunten 
 
Voor testen waarin andere eindpunten gemeten worden (algen groeiinhibitie, microtox, daphnia 
reproductie, afwijkende ontwikkelingsparameters) wordt de klasse gekoppeld aan het aantal 
Toxische eenheden (TU). 
 

TU = 100 / EC50 (%) 
 
Hoe hoger het aantal toxische eenheden, hoe hoger de toxiciteit van het staal voor de bewuste 
test. 
 
Tabel 12: overzicht van de ecotoxicologische klasse- indeling voor testen waarin niet lethale effecten 
gemeten worden. 

TU 
 

klasse Interpretatie (impact op de gezondheid van 
ecologisch belangrijke organismen) 

Geen significant effect 1 Geen  
<1 2 Licht 
1 - <2 3 Duidelijk 
2 - < 4 4 Ernstig 
≥  4 5 extreem 

 
 
 

4.8.2.3. Globale beoordeling van de toxiciteit 
 
Op de oppervlaktewaterstalen werden 7 toxiciteitstesten uitgevoerd (microtox, acute daphniatest, 
acute vistest, algengroeiinhibitietest, daphnia reproductietest, daphnia chronische mortaliteit, 
early life stage test op viseitjes), en zijn er dus 7 toxiciteitsscores.   
 
Ook hier wordt met dezelfde dubbelscore gewerkt : het vermelden van de hoogste klasse en de 
percentscore. Voor het berekenen van de percentscore werden Microtox en de acute vis- en 
daphniatesten niet meegerekend omdat zij over de hele lijn score 1 vertonen en daardoor de 
onderlinge verschillen afvlakken. 
 

4.8.3. Ecologisch 
 

4.8.3.1. Classificatie op basis van BBI 
 

Wettelijk schrijft de Vlarem een minimum BBI van 7 voor als basiswaterkwaliteitsnorm. 
Voor de ecologische beoordeling van het macro-invertebratenbestand wordt volgende 
classificatie toegepast. 
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Tabel 13 : Overzicht van de classificatie op basis van de BBI waarden. 
BBI Klasse Interpretatie (biodiversiteit) 

10 - 7 1 goed 
5-6 2 matig 
3-4 3 slecht 
1-2 4 Zeer slecht 
0 5 Extreem slecht 

 
 

4.8.3.2. Classificatie op basis van IBI 
 
Voor de ecologische beoordeling van het visbestand wordt volgende classificatie toegepast. 

 
Tabel 14 : Overzicht van de classificatie op basis van de IBI waarden, zoals in deze studie toegepast. 

IBI-score klasse IBI-klassering 
>4.5 - 5 1 Zeer goed 

>3.5 - 4.5 2 Goed 
>2.5 - 3.5 3 Matig 
>1 - 2.5 4 Ontoereikend 

0-1 5 Slecht 

 

4.8.4. Consumptiegericht (RfD) 
 

4.8.4.1. Classificatie op basis van DI/RfD 
 
Uit de concentraties die gemeten zijn in visweefsel kan – uitgaande van een gemiddelde 
consumptie – de DI worden berekend die door visconsumptie gehaald wordt. De verhouding 
tussen deze DI en de RfD is een maat voor het potentieel risico.  Tabel 15 geeft een overzicht 
van de RfD waarden voor diverse parameters. 
Als gemiddelde visconsumptie wordt 600 mg/kg*dag aangenomen. De dagelijkse inname wordt 
per polluent berekend met volgende formule : 
 

Cx-vis * VC = DIx 
 
Met : 

Cx-vis = Concentratie van polluent x in visweefsel (mg per kg vers gewicht)  
VC = visconcsumptie : 600 mg vers gewicht per kg lichaamsgewicht en per dag) 
DIx = dagelijkse inname van polluent x via visconsumptie (mg per kg lichaamsgewicht en 
per dag). 
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Tabel 15: Overzicht van de RfD waarden voor verschillende stoffen/stofgroepen. (Referentie : RAIS 
databank ; Nouwen et al., 2002 ). 

stof ADI (µg/kg/d) 
oraal 

As 30 
Cd 1 
Cr 3 
Cu Nb 
Hg 0.3 (0.1 voor methylkwik) 
Ni 20 
Pb Nb 
Zn 30 

PCB 
Arochlor 1016 

 

nb 
0.07 

PAK 
B(a)P 

B(k)Flu 
B(b)Flu 

B(ghi)Py 
Flu 
IP 

 
0.22 µg/kg/dag 

0.22 
0.22 
30 
40 

0.22 
 
 
 

gHCH 0.3 
DDT 0.5 
HCB 0.8 

 
 
 
Met betrekking tot de PCBs :  
Diverse studies hebben aangetoond dat TCDD of 2,3,7,8-tetrachloorbenzodioxine en structureel 
verwante gehalogeneerde aromatische verbindingen een toxisch effect veroorzaken als gevolg 
van de binding op de cellulaire Ah-receptor. TCDD is de meest competitieve ligand voor de 
receptor, en ook de meest toxische (laagste effectconcentratie) en wordt bijgevolg als referentie 
gehanteerd. Via structuur-activiteitsstudies, in vitro Ah-receptor bindingstudies (bv. Calux assay), 
en in vivo effectstudies -die gemedieerd zijn via de receptor- werd de relatieve potentie voor 
effecten van de verschillende congeneren van PCB’s, PCDD’s en PCDF’s ten opzichte van 
TCDD afgewogen. Dit heeft geleid tot het bepalen van TEF-waarden, of 
toxiciteitsequivalentiefactoren. Voor elk van de congeneren kunnen er TEF-waarden voor elke 
specifieke effectmeting en voor elk organisme bepaald worden. Dit heeft geleid tot de oplijsting 
van TEF-waarden voor een aantal non-ortho, mono-ortho en di-ortho planaire PCB’s voor 
zoogdieren, vogels en vissen.  
Vergelijking van de biologische detectie en de chemisch-analytische bepaling van een TEQ-
waarde heeft een goede correlatie aangetoond voor voedingsstalen (Schoeters & Van 
Cleuvenbergen, 2001) en waterbodemextracten (Besselinck et al. , 2002). De TEQ waarde wordt 
berekend door de TEF waarden van de gemeten PCB’s te sommeren en zo tot een totaal 
belasting van het staal te komen.  Er zijn biotesten voorhanden om – ongeacht de identiteit van 
de congeneren – een totale TEQ-waarde te bepalen (bv. Calux assay (Behnish et al., 2001)). Er 
komen echter ook meer en meer stemmen op dat niet enkel de "dioxine-achtige" PCB's in acht 
moeten genomen worden. Deze geven voornamelijk een beeld van het carcinogene 
toxiciteitseffect van PCB's, terwijl ook andere effecten een rol kunnen spelen. 
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Tabel 16: Relatieve toxiciteit van PCB’s voor verschillende organismen volgens TEF (Giesy & Kannan 
1998, Van den Berg et al., 1998). 
 

TEF-waarde (relatieve potentie tov TCDD) Naam 

(-Cl-bifenyl) IUPAC-
nummering 

Zoogdieren Vissen Vogels 

Non-ortho planaire PCB’s 
3,4,4’,5- 81 0.0001 0.0005 0.1 
3,3’,4,4’- 77 0.0001 0.0001 0.05 
3,3’,4,4’,5- 126 0.1 0.005 0.1 
3,3’,4,4’,5,5’- 169 0.01 0.00005 0.001 
Mono-ortho planaire PCB’s 
2,3,3’,4,4’- 105 0.0001 < 0.000005 0.0001 
2,3,4,4’,5- 114 0.0005 < 0.000005 0.0001 
2,3’,4,4’,5- 118 0.0001 < 0.000005 0.00001 
2’,3,4,4’,5- 123 0.0001 < 0.000005 0.00001 
2,3,3’,4,4’,5- 156 0.0005 < 0.000005 0.0001 
2,3,3’,4,4’,5’- 157 0.0005 < 0.000005 0.0001 
2,3’,4,4’,5,5’- 167 0.00001 < 0.000005 0.00001 
2,3,3’,4,4’,5,5’
- 

189 0.0001 < 0.000005 0.00001 

 
 

4.8.5. Normgericht (PNEC) 
 

4.8.5.1. Classificatie op basis van PEC/PNEC 
 
PNEC waarden worden afgeleid op basis van ecotoxicologische gegevens volgens de methode 
beschreven in TGD (1996). Voor de afgeleide waarden in de onderstaande tabel werden enkel 
de beschikbare acute gegevens voor algen, watervlooien en vis gebruikt die teruggevonden 
werden in Jorgensen et al (1991) ; de milieukaarten en de Aquire databank. Voor zulke beperkte 
gegevensset moeten grote onzekerheidsfactoren in acht worden genomen. Vandaar de vaak 
lage PNEC waarden. 
Voor sediment of zwevend stof zijn geen PNEC waarden voorhanden. Volgens de TGD (1996) 
kunnen deze via partitie afgeleid worden uit de PNEC waarden voor water. Deze berekeningen 
werden in de huidige studie niet uitgevoerd. 
 
De gemeten concentraties werden vergeleken met de PNEC waarden om overschrijdingen vast 
te stellen. Hiervoor werden de EC/PNEC verhouding berekend voor de beschikbare waarden, 
waarbij EC de gemeten waterconcentratie is. 
 

 53



 
 

 
Tabel 17 : Overzicht van beschikbare PNEC waarden voor het aquatisch ecosysteem. 

Parameter PNEC in water (µg/l) referentie 
As 0.1 COMMPS 
Cd 0.002 COMMPS 
Cr 0.575 COMMPS 
Cu 0.06 COMMPS 
Hg 0.005 COMMPS 
Ni 0.2 COMMPS 
Pb 0.08 COMMPS 
Zn 2.6 COMMPS 
PCB (som) 
 

0.007 Witters, 2001 

PAK 
B(a)P 
B(k)Flu 
B(b)Flu 
B(ghi)Py 
Flu 
IP 

 
 0.005           
0.0014 
0.01 
0.0002 
4 
0.01 

 
Bierkens, 2001 
 
 
 
 
 

gHCH 500 Afgeleid 
DDT (enkel DDT) 0.02 « 
HCB 0.1 « 

 
 

4.9. Modelberekeningen voor stoffen in een aquatische standaardomgeving 
(TGD, 1996) 

 
De onderstaande tabel 18 geeft een overzicht van een aantal parameters die de TGD hanteert 
voor een standaardomgeving. 
 

 
Tabel 18: Standaardparameters voor  het standaardmilieu, gebruikt in de TGD (1996) 

Parameter symbool eenheid standaardwaarde 
oppervlaktewater    

Hoeveelheid zwevend stof SS mg/L 15 
Zwevend stof    

Volume van de vaste stof in 
zwevend stof 

Fvast - ss m³/m³ 0.1 

Volume water in zwevend stof Fwater -ss m³/m³ 0.9 
Organische stof in zwevend stof Foc -ss kg/kg 0.1 (10%) 
Bulkdichtheid van zwevend stof RHO ss kg/m³ 1150 

waterbodem    
Volume van de vaste stof in 

waterbodem 
Fvast – sed m³/m³ 0.2 

Volume water in waterbodem Fwater –
sed 

m³/m³ 0.8 

Organische stof in waterbodem Foc –sed kg/kg 0.05 (5 %) 
Bulkdichtheid van waterbodem RHO sed kg/m³ 1300 
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Partitiecoëfficiënten, Kp, geven de verhouding tussen de concentraties in beide fasen van  een 
stof, wanneer die bij evenwicht verdeeld is over deze twee fasen.  Voor de verdeling van 
organische stoffen tussen water en waterbodem/zwevend stof wordt de partitiecoefficient 
ingeschat als: 
 

Kp comp (m³/m³) = Foc-comp . Koc 
 
Met  

comp: waterbodem of zwevend stof 
Koc: partitiecoefficient tussen organische koolstof en water 
Voor hydrofobe stoffen: log Koc = 0.81 log Kow + 0.1 

 
Uit de waterconcentraties zullen - via volgende berekening - de waterbodem en zwevend stof 
concentraties berekend worden. 
 

PECcomp  (mg/kg waterbodem)= Kp comp /RHO comp * ECwater * 1000 
 
Met  

Comp: waterbodem of zwevend stof 
Kp: partitiecoefficient tussen comp en water 
EC = omgevingsconcentratie (mg/L) 

 
Omrekenen naar mg/kg droge stof: 
 

PEC comp DS = PNEC comp / Fvastsed. 
 
BCF en BAF waarden (l/kg) worden gebruikt om de concentraties in biota te berekenen vanuit de 
gemeten waterconcenratie.  
 
Onderstaande tabel (tabel 19) geeft een overzicht van de gekende Koc, BCF en BAF waarden 
voor de gemeten componenten. 
 
Er wordt in de TGD geen methode beschreven om de verdeling van metalen te berekenen. Voor 
metalen wordt de verdeling tussen de compartimenten eveneens weergegeven door een 
partitiecoefficient, nl. Kd. In deze studie worden voor de zware metalen de Kd factoren berekend 
uit de verhouding van de concentraties aan metalen tussen water en  waterbodem/zwevend stof. 
BCF werden berekend als de verdeling tussen weefsel van organismen (planten, invertebraten of 
vis) en de waterkolom. 
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Tabel 19: Overzicht van de beschikbare gegevens m.b.t. Koc en BCF voor organische 
parameters.(Waarden overgenomen uit Witters (2001) en Bierkens (2001)). 

parameter Log Koc BCF (l/kg) 
G HCH 3 10-25000 
DDT 5.6  
HCB 4.04 0.3 – 215300 
B(a)P 5.3 9000 algen 

8297 mollusca 
4900 vis 
7048 oligochaeta 

B(k)Flu 5.66 13225 
B(b)Flu 5.06  
B(ghi)Py 4.96 28288 
Flu 4.2 5920 mollusca 

1742 crustacea 
378 vis 

IP 6.12  
PCB 28 4.72  
 52 5.04  
 101 5.85  
 118 5.87 7000 – 59 000 
 138 6.13  
 153 6.38 5800 – 109 000 000 
 180 6.07  
 77 5.38 2600 – 230 000 
 81 5.26  
 126 5.69 650 000 
 169 6.12 930 000 

 
.  
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5. Resultaten en bespreking 

5.1. Ecologische parameters 

5.1.1. IBI (Visbestand) 
 
Tabel 20: Overzicht van de IBI waarden. 
 ZWV KBL WEE OAV LE1 
IBI 3,25 

 (matig) 
2,5 
(ontoereikend, 
lente) 
 
2,88 (matig, herfst)

3,25 
 (matig) 
(18/10/2000) 

- - 

 
De methode van afvissen was niet conform de standaardprocedure. Daarom is de berekening 
van de IBI gebiased en moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. 
De visindex op de de Zuid-Willemsvaart vertoont geen seizoenale schommelingen. De 
biodiversiteit is redelijk laag en dat is gereflecteerd in de beoordeling. Matig betekent dat de 
soortenrijkdom lager is dan verwacht. Er zijn minder vissen en minder gevoelige soorten 
aanwezig. De trofische structuur vertoont tekenen van stress: naast predatoren zijn enkel 
omnivoren aanwezig.  
Op het kanaal van Beverlo te Lommel is er wel een invloed van de periode van afvissing 
merkbaar. In de lente scoort het kanaal ontoereikend. Vergeleken met de Zuid-Willemsvaart 
ontbreekt snoek. In de herfst werd een iets beter visbestand aangetroffen en dat geeft een betere 
beoordeling. Toch is de biodiversiteit te laag om van een goede ecologische waterkwaliteit te 
spreken (zie ook macro-invertebraten). 
In het meer van Weerde is de biotische integriteit, ondanks het povere visbestand, matig. De 
aanwezigheid van snoek is hier verantwoordelijk voor, snoek wordt hier echter uitgezet en dit kan 
de IBI beïnvloeden. Deze soort is gevoelig voor vervuiling waarbij de zuurstofconcentratie daalt. 
Blijkbaar is de zuurstofhuishouding van het meer zodanig dat een snoekpopulatie gedragen kan 
worden.  We wensen hier wel de aandacht te vestigen op het feit dat enkel de gegevens van de 
elektrische afvissingen worden gebruikt, terwijl op de meeste plaatsen een aantal soorten met 
fuiken gevangen werden die elektrisch niet konden gevangen worden.  
 

5.1.2. BBI 
 
Tabel 21: Overzicht van de beschikbare BBI gegevens. ( VMM gegevens uit de meetcampagne 2000).  
 ZWV KBL WEE OAV LE1 
BBI (2000) 
 6 8 nb 5 4 

 
 
De hoge BBI waarde voor KBL in 2000 is, gezien de recente ruimings- en infrastructuurwerken 
en de toxiciteitsresultaten (zie verder) onwaarschijnlijk.  
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5.1.3. Classificatie van de ecologische parameters 
 
Om te kunnen vergelijken met de andere indicatoren (chemie, ecotoxicologie) is het belangrijk te 
normaliseren naar de 5 vooropgestelde kwaliteitsklassen. 
De resultaten werden vertaald naar de volgende ecologische kwaliteitsklassen. Zoals hoger 
aangegeven, zijn de gegevens beperkt. De waarden hieronder (tabel 22) zijn daarom zowel voor 
lente als voor herfst geldig. 
 
Tabel 22 : Classificatie op basis van ecologische parameters. 
 ZWV KBL WEE OAV LE1 
BBI klasse 
 2 - - 2 3 

IBI klasse 3 4 
3 3 - - 

 
 
Op basis van de ecologische waarnemingen zijn alle plaatsen licht (klasse 2) tot sterk vervuild 
(klasse 4). Een vergelijking tussen een classificatie op basis van macro-invertebraten of 
visbestand is met deze beperkte gegevens uiteraard niet mogelijk. 

5.2. Chemische parameters 
 
In bijlage 3 wordt per staalnameplaats en per tijdstip een overzicht gegeven van de chemische 
gegevens voor de verschillende matrices. 

5.2.1. PCBs  

5.2.1.1. Water 
 
PCBs komen in het water niet in detecteerbare concentraties voor.  
 

5.2.1.2. Waterbodem 
 

 

 

 

 

 

 

 

som PCBs waterbodem (lente)

Site

KBL LE1 OAV WEE ZWV
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som PCBs waterbodem (herfst)

Site
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Figuur. 2 : PCB congeneren (µg/kg droge stof) in de waterbodems van de verschillende staalnameplaatsen  
in lente en herfst. Te OAV liggen alle waarden beneden de detectielimiet. 
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De waterbodem lijkt enkel in OAV zo goed als PCB-vrij te zijn (zie verder bij biota). 
 
Gezien de persistentie en hoge halfwaardetijden van PCB's zijn seizoenale verschillen niet te 
verwachten. Toch zien we in de waterbodem verschillen in PCB gehaltes tussen lente en herfst, 
met name te KBL, Leie en Weerde (zei figuur 2). Wellicht zijn deze variaties te wijten aan 
faktoren die inherent zijn aan de bemonstering. 
 
 

5.2.1.3. Zwevend stof 
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PCB 180
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Figuur 3: PCBs in waterbodem (wb) en zwevend stof (SS) op de verschillende staalnameplaatsen tijdens 
de herfstcampagne. 

 
Figuur 3 toont de verschillen tussen zwevend stof en waterbodem m.b.t. PCB adsorptie. Het 
patroon verschilt van plaats tot plaats. In Lanaken vertonen beide matrices een gelijkaardig PCB 
adsorptiepatroon, terwijl in Lommel en Wervik vooral de waterbodem gecontamineerd is en op 
het zwevend stof de waarden beneden de detectielimiet liggen. In Veurne is het net omgekeerd: 
daar is enkel het zwevend stof tot boven de detectielimiet gecontamineerd. Weerde vertoont op 
het zwevend stof de hoogste PCB concentraties van alle staalnameplaatsen. 
Het is uit de samenstellingsparameters van het zwevend stof niet duidelijk waarom deze 
verschillen optreden. 
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5.2.1.4. Biota 
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Figuur 4: Overzicht van de PCBs in biota, afkomstig van de verschillende staalnameplaatsen, in lente en 
herfst. 

 
 
 
De totale PCB concentratie neemt toe met het trofisch niveau. Dit illustreert de biomagnificatie 
van PCB's doorheen de voedselketen, en dit wordt voor elke site bevestigd (figuur 4). Figuur 5 
toont enkele individuele resultaten. De gehalten aan merker PCB’s zijn uitgedrukt op versgewicht 
basis; in paling worden hoge concentraties teruggevonden die voornamelijk te wijten zijn aan het 
hoge vetpercentage van deze vissoort (gemiddeld 15 %). De waargenomen biomagnificatie van 
PCBs heeft duidelijk implicaties m.b.t. menselijke consumptie: de 75 ng/g consumptienorm wordt 
voor alle sites (met uitzondering van OAV) overschreden voor haast alle vissoorten. 
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Figuur 5: Illustratie van de toenemende PCB concentratie  in de verschillende trofische niveaus. (PL= 
planten, INV = invertebraten, BV = blankvoorn, RV = roofvis, P = paling). 
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De onderstaande grafiek (figuur 6) illustreert de correlatie tussen concentraties aan merker 
PCB's in paling en de andere bemonsterde biota. De vrij goede correlaties geven een indicatie 
dat de PCB-concentratie in paling als indicator voor de PCB-concentratie in andere biota kan 
gebruikt worden. De norm voor vis, bestemd voor consumptie, is op het moment vastgesteld op 
75 ng/g lichaamsgewicht. Uitgaande van de hier gevonden correlaties tussen bijvoorbeeld paling 
en roofvis zou dit impliceren dat roofvis eveneens boven deze consumptienorm uitstijgt vanaf het 
moment dat concentraties in paling worden teruggevonden van meer dan +/- 300 ng/g 
lichaamsgewicht. Uit een correlatie-analyse -toegepast op een ruimere dataset - blijkt dat de 
overschrijding van de PCB-norm bij roofvis zou overeenkomen met een concentratie van iets 
minder dan 400 ng/g versgewicht in paling van diezelfde plaats (Goemans et al.,2002, in 
voorbereiding). Verder onderzoek moet uitsluitsel geven over deze grenswaarde.  
Een ander interessant gegeven dat ook uit deze figuur duidelijk naar voor komt, is de 
opeenvolging in de trofische cascade. In paling komt – door zijn hoge vetgehalte -  telkens 
overduidelijk de hoogste concentratie voor,.  
De waarden gemeten in roofvis van LE1 (lente) werden niet in rekening gebracht omdat de enige 
"roofvis" voor deze staalnameplaats een regenboogforel was, vermoedelijk ontsnapt/uitgezet 
vanuit een forel-hengelvijver. 
 

correlatie tussen paling en andere biota voor de som van de merker PCB's (ng/g versgewicht)
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Figuur 6: Correlaties tussen concentratie PCBs in paling en andere biota. 
 
 
 
Wat betreft de individuele PCB-congeneren is er een duidelijk verschil in samenstelling voor de 
verschillende trofische niveaus (figuur 7).; in planten bedragen de laaggechloreerde PCB's 
(t.e.m. PCB 118) meer dan de helft van de totale hoeveelheid PCB's, in vissen bedragen deze 
ongeveer 25 %, en de verdeling in invertebraten ligt in het algemeen hier ergens tussenin. 
Deze shift zou erop kunnen wijzen dat hoger gechloreerde PCB's een sterkere biomagnificatie 
vertonen en daarom in hogere verhouding voorkomen in hogere trofische niveaus. 
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Figuur 7: Aandeel van de verschillende PCB congeneren in het totaal PCB-gehalte in weefsels van biota 
van verschillende trofische niveaus (KBL – herfst). 
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5.2.1.5.  Interacties/verdeling van PCBs 
 
Kd waarden voor PCBs (water/sediment; water/zwevend stof)
 
Zoals figuur 3 duidelijk illustreert, zijn de Kd waarden voor de PCB congeneren zeer grillig. Zij 
zijn sterk plaats-afhankelijk en kunnen sterk verschillen voor zwevend stof en waterbodem. 
 
Bioconcentratie/-magnificatie van PCB’s 
 
In deze studie werd er geen goede correlatie tussen de concentraties in waterbodem en de 
verschillende biota m.b.t. de som merker-PCB’s teruggevonden (figuur 8). 
 
 

correlatie tussen waterbodem en biota voor de som van de merker PCB's (in ng/g DW voor 
waterbodem en ng/g versgewicht voor de biota)
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Figuur 8: Correlaties tussen concentraties aan PCBs in waterbodem en biota. 
 
 
Met deze beperkte meetreeks werd evenmin een correlatie teruggevonden tussen de 
concentraties op zwevend stof en paling, maar wel tussen de som van de merker-PCB’s op 
zwevend stof èn waterbodem en de concentraties in paling (figuur 10).  
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Figuur 9: Correlaties tussen concentraties aan PCBs in de waterbodem + zwevend stof en concentraties in 

paling 
 
Metingen van PCB's in waterbodem of op zwevend stof apart geven geen directe indicatie voor 
de mogelijke bioaccumulatie of -magnificatie die kunnen optreden. De risico’s voor de mens 
kunnen dus niet eenvoudig vanuit deze individuele PCB metingen in waterbodem of zwevende 
stof worden afgeleid, maar mogelijk kan de totale hoeveelheid op de beide compartimenten een 
indicatie zijn. Het gaat hier echter over een zeer beperkte meetreeks, zodat definitieve conclusies 
voorbarig zijn, maar verder onderzoek is zeker aangewezen. In de literatuur worden vaak wel 
duidelijke correlaties teruggevonden tussen concentraties in paling en waterbodem (Bruggeman 
et al.,1985). 
 
De waarden die gemeten werden in waterbodem van OAV werden voor de regressie-analyse 
tussen waterbodem en biota niet in beschouwing genomen omdat zij beneden de detectielimiet 
lagen. De waarden voor KBL lente werden eveneens weggelaten omdat er geen gegevens 
beschikbaar waren voor zwevende stof. 
 
 

5.2.2. Pesticiden 

5.2.2.1. Water 
Pesticidenwaarden in de waterkolom zitten meestal onder de DL. . In water komt gHCH – als 
enige van de gemeten pesticiden - op een aantal staalnameplaatsen wel aan meetbare 
concentraties voor (fig.10). 
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Figuur. 10: γHCH gehalten (ng/L) in de waterkolom van de verschillende staalnameplaatsen in lente en 
herfst. 

 
 
Er is een duidelijk seizoenaal patroon voor dit pesticide in water en in vis, dat verklaard kan 
worden door de toepassingsperiode van dit product op het veld (zie ook verder: plantentest en 
concentraties in biota). 

5.2.2.2. Waterbodem 
In de waterbodem komen meestal geen pesticiden aan meetbare hoeveelheden voor. 

5.2.2.3. Zwevend stof 
De concentraties van de gemeten pesticiden op zwevend stof zijn verwaarloosbaar. 

5.2.2.4. Biota (enkel Vis) 
Lindaan : in vis wordt een vrij gelijkaardig beeld als in de waterkolom  teruggevonden (figuur 11) .  
 
DDT of zijn derivaten: werden in de abiotische compartimenten niet gedetecteerd, maar ze 
komen wel voor in vlees van paling, en in deze matrix is een duidelijk onderscheid tussen de 
verschillende locaties zichtbaar. Dit illustreert dat het niet zinvol is om metingen naar DDTs in de 
abiotische compartimenten uit te voeren, maar wel in biota. Paling leent zich hiertoe het best 
omwille van zijn hoog vetgehalte en zijn ruime verspreiding. 
 
Voor HCB treden in paling duidelijke verschillen op voor de verschillende onderzochte locaties, 
zonder seizoensverschillen (figuur 12).  

5.2.2.5. Interacties/Verdeling van pesticiden 
Lindaan:  
Lindaan werd uitsluitend in water en in vis gedetecteerd. Er is een correlatie tussen deze beide 
concentraties, maar de concentratie in vis is steeds hoger dan in water  (zie figuur 11). 
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Lindaan concentraties in water en in paling
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Figuur 11:  Lindaanconcentraties in water en in paling. 

 
 
 
DDT en derivaten :   
deze componenten zijn enkel meetbaar in biota, door de bioconcentratie van deze stoffen. Om 
deze stoffen in het aquatisch systeem te kunnen opsporen moeten effectief metingen in biota 
gebeuren. 
 
HCH:  
De HCH concentraties in vis corresponderen niet met de concentraties in de abiotische 
compartimenten (figuur 12): in de waterbodem wordt HCB enkel in KBL in de lente gedetecteerd, 
op zwevend stof wordt het in de lente teruggevonden in ZWV en LE1, in de herfst opnieuw in de 
waterbodem in de Leie en op zwevend stof en waterbodem van de Zuid-Willemsvaart.  
Metingen in  paling lijken een accurater beeld te geven van bestaande HCB contaminatie dan 
waterbodem of zwevend stof.  
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HCB-concentraties in paling (in ng/g vet) en in zwevende stof en waterbodem samengenomen (in ng/g TOC)
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Figuur 12:  HCH- concentraties in paling en de som van de concentraties in waterbodem en zwevend stof. 
 
 
 

5.2.3. Zware metalen 

5.2.3.1. Water 
De onderstaande figuur geeft een overzicht van de gemeten zware metalen in water (fig.13).  
Vooral KBL vertoont erg hoge metaalconcentraties, met arseen en lood in extreme mate (in 
vergelijking  met de andere staalnameplaatsen). 
In water wordt vooral op KBL een verschillend seizoensgebonden patroon waargenomen. Dit is 
vermoedelijk te wijten aan de ruimingswerken, die net voor de aanvang van de lentecampagne 
zijn gebeurd en wellicht door resuspendering voor een toename van metalen in de waterkolom 
zorgden in deze periode.  
In ZWV treedt een sterke stijging van Pb op in de herfst t.o.v. de waarden in de lente. De reden 
hiervoor is niet gekend. 
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Figuur 13: Overzicht van de zware metaalgehalten in de waterkolom van de verschillende 

staalnameplaatsen in lente en herfst.  

 

5.2.3.2. Waterbodem 
Ook m.b.t. de waterbodem is de metaalvervuiling te KBL intenser dan op de andere plaatsen 
(fig.14) . De seizoensverschillen in de waterbodem zijn minder uitgesproken dan in de 
waterkolom. Er is  op de meeste plaatsen slechts een lichte daling van de metaalbelasting in de 
lente t.o.v. de herfst waargenomen. De toename in Pb die te ZWV in de herfst in de waterkolom 
werd gemeten, wordt niet gereflecteerd in de waterbodem. 
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Figuur 14: Overzicht van de zware metaalgehalten in de waterkolom  van de verschillende 
staalnameplaatsen in lente en herfst. 

 
 

5.2.3.3. Zwevend stof 
Ook het zwevend stof is sterk vervuild met zware metalen. De concentraties zijn niet op alle 
plaatsen vergelijkbaar met deze op het sediment (Zie onder: Kd-waarden: figuren 18 en 19). 
 

68 



 
 

 
 

5.2.3.4. Biota 
Figuur 15 geeft een overzicht van de concentraties aan zware metalen in palingweefsel. De 
metaalverontreiniging die op de staalnameplaats KBL zowel in water als in waterbodem en 
zwevend stof duidelijk waarneembaar is, is ook uitgesproken in paling. 
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Figuur 15: Overzicht van de concentraties aan zware metalen in weefsels van paling in lente en herfst. 

Resultaten zijn uitgedrukt in mg/ kg vers weefsel. 
 

 
 
 
Voor metalen treedt geen biomagnificatie op behalve voor kwik. Dit wordt voor elke site 
bevestigd; er is eveneens steeds duidelijk meer kwik aanwezig in vis dan in de lagere trofische 
niveaus (zie figuur 16). 
Dat kwik - als enig metaal – een duidelijke biomagnificatie vertoont, is te wijten aan het feit dat 
Hg voornamelijk voorkomt onder de organische methylkwik (MeHg) vorm. Voor Kwik moet dus 
duidelijk rekening worden gehouden met biomagnificatie in de voedselketen. 
 
Voor alle andere zware metalen werden bijna steeds opvallend hogere concentraties 
teruggevonden in invertebraten (zie ook  literatuur) dan in vissen en planten (zie verder; BCF 
voor zware metalen, figuur 20). 
 
Figuur 18 illustreert het grillige voorkomen van zware metalen (in casu cadmium en lood) in 
visweefsel. De concentraties in paling te KBL steken torenhoog boven de andere vissoorten (met 
uitzondering van cadmium in blankvoorn in de herfst van diezelfde plaats) en boven alle andere 
vissoorten op alle andere locaties (zowel in de lente als in de herfst). 
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Figuur 16: Overzicht van de concentraties aan kwik in biota op de verschillende staalnameplaatsen in de 

lente en de herfst. 
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Figuur 17: Overzicht van de concentraties aan cadmium en lood in vis op de verschillende 

staalnameplaatsen in de lente en de herfst. 
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5.2.3.5. Interacties/Verdeling van metalen 
 
Kd- waarden voor metalen (water/waterbodem  en water/zwevend stof ). 
 
In onderstaande figuren worden de Kd waarden voor deze compartimenten weergegeven voor 
de herfst en de wintercampagne. Kd waarden werden berekend als de verhouding tussen de 
concentraties van het metaal in water en op waterbodem of zwevend stof. 
 
Het is duidelijk dat Kd waarden voor metalen geen eenduidige elementgebonden kenmerken zijn, 
maar sterk afhankelijk zijn van plaats en tijd. 
Extreem hoge waarden zijn te wijten aan de lage concentraties in water (zie bijlage 3). 
 
Net zoals voor PCBs is de adsorptie op waterbodem en zwevend stof niet gelijk. In Lanaken zijn 
de waarden voor beide matrices opnieuw vergelijkbaar, maar in Veurne en Weerde is vooral het 
zwevend stof gecontamineerd (net zoals voor PCBs), terwijl in Lommel en Wervik vooral de 
waterbodem vervuild is (idem PCBs).  Deze verschillen tussen beide matrices tonen aan dat het 
belangrijk is om beide te monitoren. 
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Figuur 18: Overzicht van de Kd waarden voor metalen  op de verschillende staalnameplaatsen in de lente. 

(gegevens op zwevend stof voor KBL en WEE ontbreken).SS = zwevend stof, Wb = waterbodem. 
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Figuur 19: Overzicht van de Kd waarden voor metalen op de verschillende staalnameplaatsen in de 
herfst.(SS = zwevend stof, Wb = waterbodem). 

 
 
 
Bioconcentratie/ - magnificatie van metalen 
 
Voor de meeste metalen en organismen zijn de BCF waarden grillig en is er geen eenduidige 
correlatie tussen de hoeveelheden in de abiotische en biotische compartimenten (zie figuur  20). 
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Figuur 20: BCF voor de verschillende trofische niveau’s voor metalen op de verschillende 
staalnameplaatsen (herfst). 

 
 
 
Enkel bij kwik treedt biomagnificatie op. Opnieuw is er geen correlatie tussen de 
kwikconcentraties die in paling voorkomen en de concentraties in de abiotische compartimenten 
(figuren 21 en 22). 
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Figuur 21: kwikconcentraties in waterbodem en paling 
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Figuur 22: kwikconcentraties in water en paling 
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5.2.4. Classificatie van de staalnameplaatsen op basis van chemische 
parameters. 

 
In bijlage 4 wordt per staalnameplaats, per tijdstip en per compartiment een overzicht gegeven 
van de toetsing aan de chemische normen/referentiewaarden. 
 

5.2.4.1. Water  
 
De classificatie van de waterkolom gebeurde door toetsing van 11 gemeten parameters aan de 
Vlarem – basiswaterkwaliteitsnormen voor de waterkolom, volgens het VTR systeem (tabel 7). 
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Figuur 23: Overzicht van de chemische scores voor de kwaliteit van de waterkolom in lente (links) en herfst 

(rechts).De kleur staat voor de maximale score (1-5) die behaald werd, de hoogte geeft de procentuele 
score (20-100). 

 
 

Op basis van de chemische toetsing zijn er vooral in de lente overschrijdingen, maar in de herfst 
wordt de waterkwaliteit volgens deze toetsing als niet verontreinigd geklasseerd. 

 

5.2.4.2. Waterbodem  
 
Voor VTR classificatie van de waterbodem op basis van chemische waarden, werden 11 
gemeten parameters getoetst aan referentiewaarden die gedefinieerd werden in het handboek 
voor sedimentbeoordeling (AMINAL/AWZ, 2000) (met omrekening van de gemeten waarden op 
waterbodem naar 10% lutum en 2 % organische stof). De resultaten staan samengevat in figuur 
25. 
 
 
Op basis van deze chemische toetsing zijn er vaak overschrijdingen van de referentiewaarden. 
De toestand is in de herfst op alle staalnameplaatsen ernstig (3) tot extreem (5). In de lente zijn 
op WEE en OAV minder ernstige overschrijdingen gemeten. 
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Figuur 24: Overzicht van de chemische scores voor de kwaliteit van de waterbodem in lente (links) en 

herfst (rechts).De kleur staat voor de maximale score (1-5) die behaald werd, de hoogte geeft de 
procentuele score (20-100). 

 
 

 

5.2.4.3. Zwevend stof 
 
Ook de gemeten waarden op zwevend stof worden via VTR getoetst aan dezelfde chemische 
waarden uit de triade methode voor waterbodems (Aminal/AWZ, 2000), maar met een 
omrekening van de gemeten waarden naar 40% lutum en 20 % organische stof. 
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Figuur 25: Overzicht van de chemische scores voor de kwaliteit van de zwevend stof in lente (links) en 

herfst (rechts).De kleur staat voor de maximale score (1-5) die behaald werd, de hoogte geeft de 
procentuele score (20-100). 
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Er zijn geen gegevens over zwevend stof van KBL en WEE voor de lente, maar op de overige 3 
staalnameplaatsen komen ernstige overschrijdingen van de referentiewaarden voor. Ook in de 
herfst zijn ernstige overschrijdingen op de meeste staalnameplaatsen gemeten, behalve op de 
Leie, waar de toestand een lichte overschrijding vertoont. 
 

5.2.4.4. Vis 
 
 
Concentraties in vis vergeleken met ADI/TDI waarden 
 
Om het risico bij consumptie van vis, gevangen op de staalnameplaatsen te kunnen inschatten 
werden de weefselconcentraties omgerekend naar dagelijkse inname (zie methoden) en deze 
werd vergeleken met de aanvaardbare dagelijkse inname van de bewuse polluent. De DI werd 
uitgedrukt als % van ADI.  
 
Tabel 23: Verhouding van DI tov ADI/TDI voor een aantal polluenten (uitgedrukt in % van ADI) 
 
Lente ZWV  KBL  WEE  OAV  LE1  
 paling roofvis paling roofvis paling roofvis paling roofvis paling roofvis
Lindaan 1,86 0,07 1,51 0,05 0,21 0,01 36,67 5,62 8,08 na 
HCB 2,99 0,11 1,16 0,04 0,25 0,03 0,32 0,01 2,82 na 
som-
DDT 

4,80 0,59 9,01 0,60 8,91 1,35 2,57 0,12 5,66 na 

Hg 6,31 5,61 7,10 12,66 20,64 5,94 5,37 17,44 8,77 na 
Cd 0,30 0,70 5,97 0,20 1,74 1,31 1,55 0,20 0,45 na 
Zn 3,17 1,30 3,60 0,84 3,75 1,92 3,29 1,30 4,48 na 
           
           
Herfst ZWV  KBL  WEE  OAV  LE1  
 paling roofvis paling roofvis paling roofvis paling roofvis paling roofvis
Lindaan 0,81 0,03 1,11 0,02 0,10 0,01 6,71 0,30 3,45 na 
HCB 2,93 0,10 1,35 0,06 0,17 0,01 0,22 0,03 2,62 na 
som-
DDT 

3,22 0,18 8,11 0,51 8,98 1,07 2,69 0,49 6,30 na 

Hg 7,62 4,90 7,30 16,30 17,40 19,11 7,65 13,95 8,94 na 
Cd 1,61 0,20 5,87 0,40 0,66 0,20 0,34 0,20 1,14 na 
Zn 4,13 0,89 4,23 0,90 3,57 1,32 3,65 0,88 5,02 na 
 
 
 
Uit deze tabel blijkt dat voor deze staalnameplaatsen geen enkele van de onderzochte 
polluenten de ADI wordt bereikt bij normale consumptie van vis. 
 
Voor alle polluenten (met uitzondering van lindaan) blijft de inname van polluenten via het eten 
van vis uit Vlaamse oppervlaktewaters gedurende het jaar constant, in tegenstelling tot de 
verschillen die optreden tussen lente en herfst in de abiotische compartimenten. 
 
VTR- Classificatie  voor vis  
De verschillende polluentconcentraties worden ingedeeld in 4 kwaliteitsklassen afhankelijk van 
de mate van afwijking t.o.v. de referentietoestand, dit gebeurt naar analogie van, de Triade-
methode.(1 = niet afwijkend, 2 = licht afwijkend, 3 = afwijkend en 4 = sterk afwijkend) 
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Tabellen 24 en 25 tonen aan dat op alle plaatsen - behalve te OAV - een sterke afwijking bestaat 
voor PCB's t.o.v. de referentietoestand. Leie en KBL scoren het slechtst, zowel voor pesticiden 
als voor zware metalen.  
 
Ook hier weinig verschil tussen lente en herfst. De enige afwijkingen die optreden tussen lente 
en herfst komen voor bij de zware metalen en zijn vermoedelijk toe te schrijven aan het niet 
toepassen van wegingsfactoren. 
 
Tabel 24: Overzicht van de kwaliteitsklassen voor palingvlees in de lente (afwijking t.o.v. de 
referentietoestand : VTR-klassen (min = 1 ; max = 4 ; totaal scores : voor PCBs : min.=1 ; max = 4 ; voor 
pesticiden : min. = 3 ; max. = 12 ; voor zware metalen : min = 9 ; max. = 36) 
 
lente ZWV KBL WEE OAV LE1 
som PCB's 4 4 4 1 4 
Pesticiden      
som DDT's 2 3 3 2 2 
gHCH 3 3 1 4 4 
HCB 4 4 3 3 4 
Tot pesticiden 4-9 4-10 3-7 4-9 4-10 
Zware metalen      
Hg 2 2 3 2 2 
Pb 3 4 4 3 2 
Cd 1 4 3 3 1 
Cr 1 1 1 1 1 
Cu 1 1 1 1 1 
Ni 2 2 2 2 4 
Zn 1 1 1 1 1 
As 1 1 1 1 1 
Se 1 3 1 1 2 
Tot zware metalen 3-13 4-19 4-17 3-15 4-15 
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Tabel 25 : Overzicht van de kwaliteitsklassen voor palingvlees in de herfst (afwijking t.o.v. de 
referentietoestand : VTR-klassen) (voor uitleg : zie tabel 24) 
 
herfst ZWV KBL WEE OAV LE1 
som PCB's 4 4 4 1 4 
Pesticiden      
som DDT's 2 3 3 2 3 
gHCH 2 3 1 4 4 
HCB 4 4 2 3 4 
Tot pesticiden 4-8 4-10 3-6 4-9 4-11 
Zware metalen      
Hg 2 2 3 2 2 
Pb 3 4 4 2 4 
Cd 3 4 2 1 2 
Cr 1 1 1 1 1 
Cu 1 3 2 1 2 
Ni 2 3 3 4 3 
Zn 1 1 1 1 1 
As 1 1 1 2 2 
Se 1 3 1 1 3 
Tot zware metalen 3-15 4-22 4-18 4-15 4-20 
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5.3.  Toxicologische parameters 

5.3.1. Aquatische en waterbodemtesten 
 
De resultaten van de toxiciteitstesten op water en waterbodem worden samengevat in 
onderstaande tabellen. De effecten werden uitgedrukt in de overeenkomstige klassen op basis 
van effectgrootte (tabel 11) of aantal toxische eenheden (tabel 12). 
 
Tabel 26 : Overzicht van de resultaten van de toxiciteitstesten op water en waterbodem in de lente. (Dap = 
daphnia, rep = reproductie, chr = chronische mortaliteit,  inh. = inhibitie, mort. = mortaliteit, TU = Toxic 
Units (100% / EC50 (%)), LM = larvale mortaliteit, HT = hatching time, SD = spinale afwijkingen). %-
effecten geeft aan hoe groot het effect is bij de hoogste concentratie op het einde van de test. 
*Deze analysen werden pas in de herfst uitgevoerd. De stalen werden in hun oorspronkelijk recipiënt 
bewaard in de koele kamer  gedurende 6-7 maanden. 
 

lente ZWV KBL WEE OAV LE1 
Water 
 
Microtox 
Dap acuut 
Vis acuut 
Alg 
ELS 
Dap rep 
 
Dap chr 

 
 
geen 
geen 
geen 
< 1 TU 
28% LM 
geen 
 
geen 

 
 
geen 
geen 
63% sterfte 
2TU 
trager (HT) 
1.3 TU  
(98% 
inhibitie) 
60%  mort 

 
 
geen 
geen 
geen 
geen 
15% SD 
<1TU 
 (27 % 
inhibitie) 
geen 
 

 
 
geen 
geen 
geen 
<1TU 
15% LM 
geen 
 
geen 

 
 
geen 
geen 
geen 
<1TU 
geen 
geen 
 
geen 

Waterbodem* 
 
Hyalella 
Thamnotox 
Alg 

 
 
29% mort 
60% mort 
1 TU 

 
 
100%mort 
63% mort 
45 TU 

 
 
geen 
geen 
1 TU 
 

 
 
geen 
67% mort 
< 1TU 

 
 
36% mort 
100% mort 
<1 TU 
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Tabel 27: Overzicht van deresultaten van de toxiciteitstesten op water en waterbodem in de herfst. (voor 
uitleg : zie tabel 26 – legende) 
 

herfst ZWV KBL WEE OAV LE1 
Water 
 
Microtox 
Dap acuut 
Vis acuut 
Alg 
ELS 
Dap rep 
Dap chr 

 
 
geen 
geen 
geen 
10 TU 
20%LM 
geen 
geen 

 
 
geen 
geen 
geen 
10 TU 
100% LM 
<1 TU 
40%  mort 

 
 
geen 
geen 
geen 
geen 
20% LM 
geen 
geen 
 

 
 
geen 
geen 
geen 
< 1TU 
20% LM 
geen 
geen 

 
 
geen 
geen 
geen 
<1 TU 
geen 
geen 
geen 

Waterbode
m 
 
Hyalella 
Thamnotox 
Alg 

 
 
57% mort 
60% mort 
geen 

 
 
100%mort 
60% mort 
14 TU 

 
 
geen 
geen 
<1TU 
 

 
 
geen 
67% 
3 TU 

 
 
26% mort 
100% mort) 
geen 

 
 
 
De algentest is niet alleen gevoelig aan inhiberende stoffen, maar algengroei kan ook door de 
aanwezigheid van organische vervuiling (nutriënten) gestimuleerd worden (voorbeeld in figuur 
26). De resultaten van de algentesten op de waterstalen van Weerde en Veurne, vertonen 
duidelijk een combinatie van deze beide effecten. De score 2 (< 1TU) betekent bij deze test dat 
het resultaat van de inhiberende stoffen niet eenduidig geïnterpreteerd kan worden, maar dat het 
effect wel aanwezig is. 
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Figuur 26: Voorbeeld van de inhibitiecurve voor algengroei bij 3 dagen blootstelling aan rivierwater van 
OAV (lente). 

 
 
Microtox, Thamnotox, Daphnia en vis acute mortaliteitstesten worden als acute effecten 
beschouwd : de blootstellingstijd is kort in vergelijking met de levensduur van de organismen. De 
algentest wordt tot de chronische testen gerekend, omdat de blootstellingsduur vergelijkbaar is of 
hoger dan hun generatietijd. LT50, Daphnia reproductie, Hyalella mortaliteitstest en Early Life 
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stage testen worden tot de chronische testen gerekend omdat de blootstellingsduur de 7 dagen 
overschrijdt. 
 
Het is duidelijk dat acute testen niet geschikt zijn om in oppervlaktwaters eventuele effecten aan 
te tonen. Dit is te verwachten, gezien op de staalnameplaatsen in vorige meetcampagnes 
behoorlijke BBI waarden en vis teruggevonden worden. Deze veldwaarneming betekent immers 
dat de concentraties aan polluenten niet van die aard zijn dat organismen er onmiddellijk aan 
sterven. 
Effecten worden in water echter wel in de chronische testen gevonden. De polluentconcentraties 
zijn dus duidelijk wel van die aard dat zij op lange termijn de gezondheid van blootgestelde 
organismen aantasten. Vooral algen blijken een gevoelig testorganisme, en ook de effecten op 
vislarven zijn duidelijk.  
 
Waterbodem en poriewater blijken erg toxisch voor de testorganimsen, zelfs in de acute testen.  
In het poriewater werden een aantal fysicochemische parameters gemeten, die moeten toelaten 
of bij de waargenomen ecotoxiciteitseffecten, niet te wijten zijn aan overschrijding van een aantal 
randvoorwaarden. Dit bleek niet het geval te zijn. 
 
 
Tabel 28:  Overzicht van de randvoorwaarden, gemeten in poriewater van de lentestalen (Opm: deze 
metingen werden pas na 6 maanden uitgevoerd, tegelijk met het opstarten van de Hyalellatest.) 

 ZWV KBL WEE OAV LE1 

PH 7.23 7.25 7.53 7.59 7.89 

Zuurstof (%) 46 63 42 78 73 
Conductiviteit 
(µS/cm) 942 856 1091 1989 1163 

Hardheid 
(mg Ca CO3/l) 481 477 552 829 509 

NH4 (mg N/l) 
 12.8 2.31 3.97 5.2 19.43 

 
 
Tabel 29:  Overzicht van de randvoorwaarden gemeten in poriewater van de herfststalen. 

 ZWV KBL WEE OAV LE1 

pH  7.07 7.4 7.4 7.7  7.66  
O2 (%) 
 56 64 42 64  60  

Conductiviteit 
(µS/cm) 872 644 785 2030 1570 

Hardheid (mg 
Ca CO3/l) 360 253 356 740 774 

NH4 (mg N/l) 
 18.8 3.42 4.5 5.88 15.09 
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5.3.2. Classificatie op basis van toxicologische gegevens 
 
 

Tabel 30: Overzicht van de toxiciteitsklassen voor de lentestalen.(vooruitleg : zie tabel 26). 
lente ZWV KBL WEE OAV LE1 
Water 
 
Microtox 
Dap acuut 
Vis acuut 
Alg 
ELS 
Dap rep 
Dap chr 

 
 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

 
 

1 
1 
2 
4 
2 
3 
3 

 
 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
 

 
 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Waterbodem* 
 
Hyalella 
Thamnotox 
Alg 

 
 

2 
3 
3 

 
 

5 
3 
5 

 
 

1 
1 
3 
 

 
 

1 
3 
2 

 
 

2 
5 
2 

 
 
 
 
 

Tabel 31: Overzicht van de toxiciteitsklassen voor de herfststalen.(voor uitleg : zie tabel 26). 
herfst ZWV KBL WEE OAV LE1 
Water 
 
Microtox 
Dap acuut 
Vis acuut 
Alg 
ELS 
Dap rep 
Dap chr 

 
 

1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
5 
5 
2 
2 

 
 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
 

 
 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Waterbodem 
 
Hyalella 
Thamnotox 
Alg 

 
 

3 
3 
1 

 
 

5 
3 
5 

 
 

1 
1 
2 
 

 
 

1 
3 
3 

 
 

2 
5 
1 

 
 
Om een globale score voor de toxiciteit per compartiment en per staalnameplaats toe te kennen 
werd opnieuw het dubbelscoresysteem gebruikt. Dit systeem duidt enerzijds de meest ernstige 
effecten aan door de maximale score (1-5), en de totaal score (20-100) die afgeleid wordt als % 
t.o.v. de maximale score.  Om het discriminerend vermogen te verhogen worden de acute testen 
(daphnia en vis) voor de waterkolom in deze score niet meegerekend, omdat zij over de hele lijn 
1 bedraagt.  
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Figuur 27: Overzicht van de globale toxiciteitsclassificatie voor de waterkolom in lente (links) en herfst 
(rechts).De kleur staat voor de maximale score (1-5) die behaald werd, de hoogte geeft de procentuele 

score (20-100).  
 

Op basis van de toxiciteitsklassen wordt de waterkolom van de onderzochte staalnameplaatsen, 
van “licht” (2) tot “sterk(4) vervuild” beoordeeld in de lente, en van “licht” (2) tot “extreem (5) 
vervuild” in de herfst. 
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Figuur 28: Overzicht van de globale toxiciteitsclassificatie voor de waterbodem in lente (links) en herfst 
(rechts).De kleur staat voor de maximale score (1-5) die behaald werd, de hoogte geeft de procentuele 

score (20-100). 
 
Op basis van de ecotoxiciteitstesten worden de waterbodems van de staalnameplaatsen uit deze 
studie, van “niet” tot “extreem” vervuild  beoordeeld in de lente, en van “ernstig” tot “extreem” in 
de herfst. 
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5.4. Screeningstesten 
Stoffen met specifiek werkingsmechanismen (bv. DNA schadelijke stoffen, immunologisch 
actieve stoffen, hormonaal akteive stoffen, fytotoxische stoffen….) kunnen via biologische 
meetsystemen opgespoord worden.  Met zulke screeningstesten kan men niet de stoffen 
individueel aanduiden, maar zij kunnen wel als een vangnet fungeren doordat zij alle stoffen met 
deze werkingsmechanimsen “voelen”, terwijl bij stofgerichte analysen alleen deze “gezien” 
worden die in het analysepakket zitten. 
Screening kan mogelijk  tijds- en  kostenbesparend zijn: in plaats van een uitgebreid stofgericht 
analysepakket kan men trapsgewijs werken. In de eerste stap wordt met een screeningsbatterij 
“gevoeld” of en welke stofgroepen in het ondbekende staal voorkomen. Enkel indien de 
screeningstesten positief scoren, wordt een gerichte chemische analyse uitgevoerd naar de 
aangewezen  stofgroepen.  
In het kader van deze studie werden 3 screeningstesten uitgevoerd: een hormonale assay 
(YES), een assay voor neurotoxische stoffen (acetylcholinesterase inhibitie) en een assay voor 
fytotoxische stoffen rwortelgroei- inhibitie). 
 

5.4.1. YES assay 
De detectie van oestrogene activiteit in oppervlaktewaters resulteerde voor alle 
monsternamepunten, met uitzondering van Wervik, in concentraties lager dan of in de buurt van 
1 ng E2 equivalent/l (oestradiol equivalenten) (fig. 29).  Dit zijn relatief lage concentraties in 
vergelijking met metingen op andere Vlaamse oppervlaktewaters (meetpunten uit het VMM-
meetnet, monitoring 1999, Berckmans et al., 1999).  Enkel in Wervik wordt bij beide 
monsternamecampagnes hogere oestrogene activiteit gedetecteerd ( 3.5 ng E2 eq/l in het 
voorjaar en 6.1 ng E2 eq/l in het najaar). Met uitzondering van het laatst genoemde punt, word 
en geensignificante effecten voor reproductie-gerelateerde eindpunten verwacht in een 3 weken 
blootstellingsexperiment met vissen. Een meer uitgebreide monitoringcampagne ter hoogte van 
Wervik met in eerste instantie de in vitro screeningstest zou kunnen toelaten om toch effecten 
voor vispopulaties op te sporen, indien het gemiddelde signaal voor oestrogene activiteit hoger is 
dan 5 ng E2 eq/l. Op basis van labostudies met zuivere stoffen (Van den Belt et al., in 
preparation) wordt verwacht dat de concentratie van xeno-oestrogene stoffen t.h.v. LE1 wel van 
die aard is dat een maandenlange blootstelling een negatieve invloed kan hebben op de 
reproductiecapaciteit van vispopulaties en de sexuele ontwikkeling van vislarven.  
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Figuur 29 : Overzicht 
van de resultaten met de 

YES assay op de 
waterstalen van de 

verschillende 
staalnameplaatsen 

tijdens de lente en de 
herfst (* : een signaal 
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5.4.2. Acetylcholinesterase inhibitie 
 

5.4.2.1. Metingen in oppervlakte- en poriewater 
In geen enkel waterstaal werd een significante inhibitie van de cholinesterase-aktiviteit gemeten. 
 

5.4.2.2. Metingen in visweefsels (hersenen en spieren) 
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Figuur 30: Resultaten van de acetylcholinesteraseaktiviteit in hersenen van verschillende soorten vissen 
(voorn = blankvoorn, baars = baars, snoek ..). Op de y-as staat de activiteit uitgedrukt in ∆E/min. Voor 

Weerde zijn voor  de herfst geen waarden voor voorn beschikbaar, en voor  Wervik zijn geen resultaten 
voor baars/snoek ter beschikking. 

 
 
De absolute waarden van de beide campagnes  waren in deze testen niet betrouwbaar. Enkel 
een onderlinge vergelijking per staalnameperiode is toegelaten (fig.30). 
De acetylcholinesterase-aktiviteit is op alle staalnameplaatsten het hoogst in Blankvoorn. In ZWV 
(Lanaken) en LE1 (Wervik) liggen de waarden lager dan elders. De standaardafwijking op de 
resultaten is echter zo groot dat er ook hieromtrent geen conclusies kunnen getrokken worden.  
In spieren werden geen significante verschillen voor de vissen van verschillende 
staalnameplaatsen onderling gevonden (zie figuur 31). 
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Figuur 31: Acetylcholinesterase aktiviteit in spieren van paling van verschillende staalnameplaatsen 

(lentestalen). 
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5.4.3. Wortelgroei-inhibitietest 
Deze test wordt gebruikt om de aanwezigheid van stoffen met een schadelijke werking op 
macrofyten op te sporen (fytotoxische stoffen). 
De onderstaande figuren (fig.32 en 33)  illustreren de effecten van rivierwater op de wortelgroei 
van tuinkers in de lente. 
 
De resultaten tonen de aanwezigheid van zulke schadelijke stoffen aan in rivierwater  van ZWV 
en KBL. In de stalen van OAV en in lichtere mate in LE1, doet zich opnieuw het fenomeen voor 
van groeistoornissen door de samenwerking van stimulerende en inhiberende stoffen (zie 
algentesten). 
 
In de herfststalen zijn de inhiberende effecten in alle stalen verdwenen. In het rivierwater van de 
Leie (LE1) wordt nog een lichte, maar niet statistisch significante inhibitie waargenomen (zie 
figuur 33). Het hogere verbruik van herbiciden in de landbouw tijdens het lenteseizoen is 
vermoedelijk de verklaring voor deze seizoensgebonden verschillen. 
 
 

WEE

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

0 20 40 60 80 100 120

concentratie (%)

w
or

te
lle

ng
te

 (c
m

)

KBL

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

0 20 40 60 80 100 120

concentratie (%)

w
or

te
lle

ng
te

 (c
m

)

WEE

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

0 20 40 60 80 100 120

concentratie (%)

w
or

te
lle

ng
te

 (c
m

)

OAV

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

0 20 40 60 80 100 120

concentratie (%)

w
or

te
lle

ng
te

 (c
m

)

LE1

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

0 20 40 60 80 100 120

concentratie (%)

w
or

te
lle

ng
te

 (c
m

)

 
Figuur 32: Overzicht van de effecten op de wortelgroei van tuinkers door oppervlaktewater van de 

verschillende staalnameplaatsen in de lente. 
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Figuur 33:  Inhibitie van de wortellengte van tuinkers door rivierwater van de Leie (herfststalen). 

 
 

5.5. Onderlinge vergelijking van de indicatoren 
 
Onderstaande tabellen 32 en 33 geven een overzicht van de scores voor de verschillende 
kwaliteitsindicatoren en het resultaat van de screeningstesten  in lente en herfst. 
 
Tabel 32 : Overzicht van de verschillende scores voor water, waterbodem en zwevend stof kwaliteit in de 
lente. Het eerste getal geeft telkens de maximale score die behaald werd (1-5 ; behalve voor vis : 1-4). Het 
tweede getal geeft de procentuele score (20-100), behalve bij de visgegevens (7-100). (WG = 
wordtelgroei, n = geen effect, gg = geen gegevens) 
 
Lente ZWV KBL WEE OAV LE1 
Water 
Chemisch 
Ecotoxicologisch 
Ecologisch BBI 
Ecologisch IBI 
Screening 
YES 
WG 
 

 
1        20 
2        30 
2 
3 
 
+ 
+ 

 
3        27 
4        60 
gg 
3-4 
 
+ 
+ 

 
1       20 
2       35 
gg 
3 
 
+ 
n 

 
5        27 
2        30 
2 
gg 
 
+ 
+ 

 
4       25 
2       25 
3 
gg 
 
++ 
n 

Waterbodem 
Chemisch 
Ecotoxicologisch 

 
4        49 
3        40 

 
5        78 
5        87 

 
2       29 
3       33 

 
2        22 
3        40 

 
4        42 
5        53 
 

Zwevend stof 
Chemisch 

 
5        62 
   

 
gg 
  

 
5        gg 

 
5        33 

 
5        67 

VIS 
Tot pesticiden 
som PCB's 
Tot zware metalen 
TOTAAL 

 
4          9 
4          4 
3         13 
4         48 

 
4       10 
4         4 
4       19 
4       59 

 
3         7 
4         4 
4       17 
4       50 

 
4         9 
1         4 
3        15 
4        50 

 
4       10 
4         4 
4       15 
4       52 
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Tabel 33: Overzicht van de chemische water, waterbodem en zwevend stof kwaliteit in de herfst.  Het 
eerste getal geeft telkens de maximale score die behaald werd (1-5 ; behalve voor vis : 1-4). Het tweede 
getal geeft de procentuele score (20-100), behalve bij de visgegevens waar het tweede getal de totaal som 
is. (WG = wordtelgroei, n = geen effect,gg = geen gegevens) 
 
Herfst ZWV KBL WEE OAV LE1 
Water 
Chemisch 
Ecotoxicologisch 
Ecologisch 
 
Screening 
YES 
 WG 
 

 
1        20 
5        45 
2 
3 
 
+ 
- 

 
1        20 
5        70 
gg 
3-4 
 
+ 
- 

 
1        20 
2        30 
gg 
3 
 
+ 
- 

 
1        20 
2        30 
2 
gg 
 
+ 
- 

 
1        20 
2        25 
3 
gg 
 
+ 
+ 

Waterbodem 
Chemisch 
Ecotoxicologisch 
 

 
4        53 
3        47 

 
5        76 
5        87 

 
4        42 
2        27 

 
3        25 
3        47 

 
4        51 
5        53 

Zwevend stof 
Chemisch 

 
5        65 

 
5        67 

 
4        50 

 
5        64 

 
2        29 
 

VIS 
Som PCBs 
Totaal pesticiden 
Totaal zware metalen 
TOTAAL 

 
4 
4           8 
3         15 
4         23 

 
4 
4        10 
4        22 
4        32 

 
4 
3          6 
4        18 
4        24 

 
1 
4           9 
4         15 
4         24 

 
4 
4         11 
4         20 
4         31 

 
 

5.5.1.1. Water 
 
Deze tabellen  en de onderstaande figuren illustreren duidelijk dat de chemische normering voor 
water onvoldoende streng is om de gezondheidstoestand van het ecosysteem te beschermen : 
bv.  in de herfst worden op geen enkele staalnameplaats de chemische normen in het water 
overschreden, terwijl er in ZWV en KBL ernstige schadelijke biologische effecten optreden in 
meerdere soorten van organismen die aan dit water worden blootgesteld. Bovendien is de 
contaminatie van vis met accumulerende stoffen  op alle plaatsen duidelijk. 
Hieruit moet men besluiten dat in het water van deze staalnameplaatsen stoffen aanwezig zijn 
die onvoldoende streng of niet  genormeerd worden. De gehanteerde chemische normering mag 
daarom zeker niet de enige gebruikte indicator voor de waterkwalteit zijn. 
 
Anderzijds treden slechts lichte toxische effecten op bij sterk vervuilde waters : 
bv. Bij de lentestalen OAV; in deze stalen is de som van de organochloorpesticiden verhoogd in 
het water, hetgeen leidt tot een max. chemische score van 5. Deze overschrijding veroorzaakt 
blijkbaar geen effecten in de biotesten. Mogelijk zijn de biotesten onvoldoende gevoelig voor 
deze componenten.  
 
De concentraties in vissen zijn op alle plaatsen, in beide sezoenen sterk verhoogd t.o.v. de 
referentiewaarden, met telkens een maximale score van 5.  In visweefsel komen 
overschrijdingen voor op plaatsen waar de waterkolom geen overschrijdingen vertoont. Dit is te 
wijten aan het voordurend evenwicht tussen vis en alle abiotische compartimenten en 
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bioaccumulatiefenomenen. Idealiter is de norm van het ene compartiment (bv. water) voldoende 
streng om te vermijden dat andere compartimenten worden aangetast. De huidige situatie is 
zeker niet zo. 
 
In onderstaande figuren staan de indicatoren naast elkaar geplaatst. Figuur 34 geeft de 
maximaal voorkomende scores weer voor water in lente en herfst. Voor vis werden 
oorspronkelijk 4 klassen gedefinieerd. Om vergelijking te vergemakkelijken werd de maximale 
score (die overal voor vis gehaald werd) omgezet naar 5 i.p.v. 4. 
 
Fig. 34: Overzicht van de maximale scores die op de verschillende staalnameplaatsen voor de 
verschillende indicatoren gehaald werden in lente (boven) en herfst (beneden). 
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Op basis van dit score systeem wordt de waterkwaliteit op elk van de staalnameplaatsen sterk 
verschillend beoordeeld naargelang de indicator: Vooral in de herfst wijst de chemische indicator 
helemaal geen slechte kwaliteit aan, terwijl vis en ecotoxtesten op extreme vervuiling wijzen. De 
score hangt uiteraard samen met de kwaliteit van het toetsingskader dat men hanteert. Voor 
chemie zijn de Vlaremnormen het kader. Voor vis is dit een referentiekader, gebaseerd op de 
laagste metingen in vis in Vlaanderen (Goemans et al, in voorbereiding). Voor ecotoxicologische 
effecten is de score een rechtstreekse weergave van de ernst van de effecten, en voor 
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ecologische effecten is de score een weergave van de afwijking t.o.v. de ideale 
biodiversiteitsstatus van een waterloop. 
 
Er zijn onvoldoende gegevens omtrent de ecologische parameter om een goede vergelijking met 
de andere indicatoren te maken. 
 

5.5.1.2. Waterbodem en zwevend stof  
Waterbodem en zwevend stof  zijn – net als vis -  op elk van de 5 staalnameplaatsen sterk 
vervuild (minst in OAV), hetgeen zich uit in hoge chemische scores (zie figuur 35).  De 
ecologische score – een maat voor de ernst van de effecten – verschilt van plaats tot plaats, 
maar wijst ook op elk van de plaatsen op ernstige vervuiling. 
 
De overschrijdingen gaan effectief gepaard met schadelijke effecten (minst in Weerde). Het 
gebruikte normeringskader voor waterbodem is voor deze staalnameplaatsen beter afgestemd 
op de effectwaarden, dan de wettelijke normen voor de  waterkolom. 
 
 
Fig. 35 : Maximale score voor vis, waterbodem en zwevend stof op de verschillende staalnameplaatsen in 
de herfst. 
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5.5.1.3. Onderlinge correlaties tussen de verschillende indicatoren 
In onderstaande figuren staan de totale scores (tussen 20 en 100) van de verschillende 
indicatoren naast elkaar voor de verschillende staalnameplaatsen. De totale score voor vis werd 
voor deze figuren eveneens genormaliseerd naar 100. 
 
De waterbodem vertoont overschrijdingen op plaatsen waar de waterkolom geen 
overschrijdingen vertoont. De kwaliteit van de waterbodem kan dus niet afgeleid worden uit 
ander compartimenten.  
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Fig: 36: Overzicht van de totale scores voor de verschillende indicatoren op de verschillende 
staalnameplaatsen in lente (boven) en herfst (beneden). 
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Het simultaan meten van verschillende indicatoren in verschillende compartimenten is wellicht de 
enige manier om de kwaliteit van het aquatisch milieu te kunnen beoordelen. Op sommige 
plaatsen wijzen alle indicatoren in dezelfde richting (bv. KBL –herfst: alle indicatoren zijn hoog, 
behalve de chemische score). Op andere plaatsen zijn er duidelijk verschillen in de intensiteit 
waarmee de indicatoren kwaliteitsverslechteringen aanvoelen en is informatie van verschillende 
aard nodig. 
 
 

5.6. Modelberekening 
 
Een andere doelstelling van dit rapport was de partitiemodellen die in de risico-evaluatie gebruikt 
worden, te toetsen aan de gemeten waarden. Het belang van goede modellen is dat wanneer 
theoretisch voorspeld kan worden hoe de polluenten zich verdelen, het niet nodig is om in 
verschillende compartimenten te meten. Het volstaat dan een geschikt compartiment te 
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bemonsteren en de overige waarden daarvan af te leiden. Normering hoevt in dat geval slechts 
op 1 compartiment te gebeuren, namelijk het meest “gevoelige”. Indien dit door de opgelegde 
norm beschermd wordt, liggen meteen alle normen voor de andere compartimenten vast via het 
partitiemodel. 
 
 Uit de gemeten concentraties in water, waterbodem en zwevend stof (zie bijlage 3) kunnen voor 
de verschillende staalnameplaatsen de Kp waarden voor waterbodem en water berekend worden 
voor de verschillende componenten (tabel 34). 
 
 
Tabel 34: Overzicht van de organische koolstoffractie (foc) in waterbodem en zwevend stof, de log Koc en 
BCFwaarden voor de organische componenten en de berekende Kp waarden (foc * Koc). 
 
 

foc sed foc SS
Kp 
PCB153 sediment

zwevend 
stof

ZWV 0,055 0,19 ZWV 131936 455778
KBL 0,021 0,46 KBL 50375 1103463
WEE 0,083 0,29 WEE 199103 695662
OAV 0,042 0,16 OAV 100751 383813
LE1 0,026 0,13 LE1 62370 311848

log Koc BCF Kp B(a)P sediment
zwevend 
stof

PCB153 6,38 5800 - 109*E+6 ZWV 10974 37910
B(a)P 5,3 4900 (vis) KBL 4190 91782
gHCH 3 10-25000 WEE 16561 57863

OAV 8380 31924
LE1 5188 25938

Kp gHCH sediment
zwevend 
stof

ZWV 55 190
KBL 21 460
WEE 83 290
OAV 42 160
LE1 26 130  

 
 
 
 
Met deze Kp waarden werden de concentraties voor waterbodem en zwevend stof berekend 
vanuit de waterconcentratie voor B(a)P en gHCH. Omgekeerd werden vanuit de concentraties op 
waterbodem en zwevend stof de concentraties in water berekend voor PCBs. Vanuit de 
waterconcentraties werden, met de laagste BCF, de concentraties in vis voorspeld. Deze 
waarden staan aangegeven in tabel 35. 
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Tabel 35: Links: Overzicht van de concentraties aan PCB 153, B(a)P en gHCH op de verschillende 
staalnameplaatsen en de verschillende compartimenten. Concentraties in water zijn uitgedrukt in ng/L, 
concentraties in waterbodem en zwevend stof in µg/kg droge stof, concentraties in vis (paling) zijn 
uitgedrukt in µg/kg vers gewicht. 
Rechts: een overzicht van de concentraties zoals die met een eenvoudig partitiemodel berekend worden 
(TGD, 1996). RHO waterbodem  = 1300 kg/m³; RHO ss = 1150 kg/m³ 
 
gemeten concentraties berekende concentraties

PCB 153
water 
(ng/L)

Csed 
(µg/kg 
DS)

Css 
(µg/kg 
DS)

Cvis 
(µg/kg 
vers)

PCB153  IN 
WATER

Cwater 
(uit Csed) 

(ng/L)

Cwater 
(uit Css) 

(ng/L)

vis (Cwater 
* BCF) 
(ng/kg)

ZWV <DL <DL 16 436 ZWV 0,004 23
KBL <DL 13 ? 142 KBL 0,067 389
WEE <DL 12 54 429 WEE 0,016 0,009 52
OAV <DL <DL <DL 13,5 OAV
LE1 <DL 5,2 16 128 LE1 0,022 0,006 34

B(a)P
water 
(ng/L)

Csed 
(µg/kg 
DS)

Css 
(µg/kg 
DS)

Cvis 
(µg/kg 
vers) B(a)P 

Csed 
(µg/kg 
DS)

Css 
(µg/kg 
DS)

vis (Cwater 
* BCF) 
(ng/kg)

ZWV 12 860 1200 ? ZWV 506 3956 58800
KBL 5 600 ? ? KBL 81 3991 24500
WEE 6 180 510 ? WEE 382 3019 29400
OAV <DL 57 48 ? OAV
LE1 15 350 470 ? LE1 299 3383 73500

gHCH
water 
(ng/L)

Csed 
(µg/kg 
DS)

Css 
(µg/kg 
DS)

Cvis 
(µg/kg 
vers) g HCH 

Csed 
(µg/kg 
DS)

Css 
(µg/kg 
DS)

vis (Cwater 
* BCF) 
(ng/kg)

ZWV 6 <DL <DL 9,31 ZWV 1,269 9,913 60
KBL <DL <DL <DL 7,5 KBL
WEE <DL <DL <DL 1,07 WEE
OAV 300 <DL 210 216 OAV 48,5 417,4 3000
LE1 57 0,7 7,9 40,41 LE1 5,7 64,4 570  

 
 
De modelberekeningen geven voor deze staalnameplaatsen een erg slechte benadering van de 
werkelijke waarden: Partitiemodellen op basis van Koc, voorspellen in welke compartimenten de 
hoogste concentraties zullen voorkomen, maar de berekende absolute waarden zijn niet 
betrouwbaar. 
 
 
Tabel 36: Overzicht van de Cadmium (links) en Zink (rechts)-concentraties op de verschillende 
staalnameplaatsen in de verschillende matrices (gegevens lente). 

Cd
water 
µg/L)

Csed 
(mg/kg 

DS)

Css 
(mg/kg 

DS)
C vis ( 

µg/kg vers) Zn
water 
µg/L)

Csed 
(mg/kg 

DS)

Css 
(mg/kg 

DS)
C vis ( 

µg/kg vers)
ZWV <DL 8 10 1,5 ZWV 19 900 890 16
KBL 12 570 350 30 KBL 820 22690 18880 18
WEE <DL <DL 6 8,7 WEE 9,6 140 640 19
OAV <DL <DL <DL 7,8 OAV 14 100 190 16
LE1 <DL 0,95 16 2,2 LE1 39 210 870 22  
 
 
De partitiemodellen op basis van Kow zijn uiteraard niet van toepassing voor metalen. Andere 
descriptoren worden in modellen voor metaaldistributie gebruikt: pH, hardheid, granulometrie, 
oppervlaktelading, redoxpotentiaal, aanwezigheid van biofilm, fytoplankton, huminezuren, Fe-, 
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Mg- en aluminiumoxyden,…..  Deze factoren kunnen niet eenvoudig gemodelleerd worden. De 
metingen van bv. cadmium en zink in de verschillende compartimenten, illustreren de invloed van 
de lokale parameters (zie tabel 36).  
De huidige partitiemodellen voorspellen veel te onnauwkeurig de concentratieverhoudingen 
tussen de verschillende compartimenten. Het blijft nodig om metingen uit te voeren op 
verschillende compartimenten. 
De normen voor de verschillende compartimenten zouden in theorie op elkaar afgestemd moeten 
zijn, maar het ontbreken van de vaste relaties tussen de compartimenten houdt in dat voor elk 
compartiment normen ontwikkeld moeten worden en gecontroleerd.  

5.7. Hoe te normeren? 
 

5.7.1. Dit project en normering. 
 
Een norm is bedoeld om het risico te vermijden dat door de vervuiling schadelijke effecten voor 
de mens of het ecosysteem ontstaan. Om een goede norm te kunnen ontwikkelen moet het risico 
daarom correct gemeten worden. Onderstaand schema geeft aan welke parameters kunnen 
bijdragen om een onderbouwde norm af te leiden.  
 
. 
   

RISICO 
 
 
 
 
 

Blootstelling                                    vs.                                    Gevoeligheid 
van de doelwitorganismen                                                       van de doelwitorganismen 

 
 

 
 
Chemie van de omgeving (abiotisch)    Effectmetingen: 

Water        -  PNEC waarden voor 
Zwevend stof        blootstelling via water, 
Sediment                                                                   zwevend stof, sediment, 

voeding voor verschillende 
Chemie van de voeding (biotisch)                relevante organismen (incl. 

Planten                                   predatoren) 
Lagere trofische niveaus                      -  effectmetingen op 
Hogere trofische niveaus                                                    milieustalen 
(=> predatoren; mens )                       - ADI waarden voor humane  
                                                                                             consumptie  
                                 - macroscopische ecologische 

          waarnemingen 
Screeningstesten (stofgroepen met     
specifieke werkingsmechanismen)                 
 
 

 95



 
 

Om de blootstelling correct te kunnen inschatten moeten de concentraties gekend zijn voor alle 
blootstellingsroutes voor (a) de verschillende organismen in het waterecosysteem en (b) voor 
predatoren en de mens.   
Om de gevoeligheid correct te kunnen inschatten moet de gevoeligheid van (a) relevante 
organismen uit verschillende niches, verschillende trofische niveaus en verschillende 
voedingswijzen gemeten of gekend zijn, en (b) ook de gevoeligheid van predatoren en de mens. 
 
Risico ontstaat wanneer de blootstellingsconcentraties boven de tolerantiegrenzen van de 
respectievelijke doelwitorganismen uitstijgen. De tolerantiegrens voor doelwitorganismen in de 
natuur wordt klassiek afgeleid als PNEC waarde uit de resultaten van ecotoxiciteitstesten op 
zuivere producten uitgevoerd op verschillende relevante organismen (zie ook verder – 
kaderrichtlijn voor water). De tolerantiegrens voor de mens wordt bepaald door de ADI of RfD 
waarde, die eveneens wordt afgeleid uit experimentele toedieningen via verschillende 
blootstellingswegen bij proefdieren. 
Een norm voor de blootstellingszijde moet dus afgestemd zijn op de gevoeligheid van de 
betrokken doelwitorganismen: normen voor water moeten waterorganismen beschermen, 
normen voor voeding moeten de predatoren beschermen etc… . 
Een belangrijk nadeel van chemische normering is de stofgerichte aanpak. Het is onmogelijk om 
alle potentieel gevaarlijke stoffen te meten. Vandaar dat in deze studie een aantal biologische 
screeningstesten werden opgenomen die als een soort vangnet worden gebruikt en stofgroepen 
kunnen opsporen met een gezamenlijk biologisch mechanisme (bv. genotoxisch, neurotoxisch, 
phytotoxisch). 
Ook aan effectzijde zijn de PNEC en ADI waarden stofspecifiek en voor heel wat stoffen niet 
bekend. Directe toxiciteitsmetingen op de milieustalen en uitgevoerd op relevante 
doelwitorganismen vormen hier een vangnet dat belet dat schadelijke stoffen in de stalen 
voorkomen maar niet gemeten en genormeerd worden. Voor deze parameters moeten de 
normen direct voor de effectzijde worden opgelegd (bv. geen acute toxiciteit in milieustalen; geen 
zichtbare aantasting van de ecologische parameters). 
 
Het huidige normenstelsel bestaat voor water enkel uit totaalconcentraties van een (beperkt) 
aantal parameters (blootstellingszijde). Voor sediment wordt de triade gehanteerd waarbij een 
combinatie van concentratienormen (blootstellingszijde), ecologische en ecotoxicologische 
normen (effectzijde) wordt gehanteerd. Voor de compartimenten zwevend stof en biota zijn er 
geen normen, terwijl zij toch een belangrijk blootstellingscompartiment vormen. 
 
Het doel van deze studie was om op 5 plaatsen alle parameters die op het bovenstaand schema 
vermeld staan, te bepalen en hun belang voor de risico-beoordeling te evalueren. 
Dit om de belangrijkste parameters te kunnen onderscheiden en op basis daarvan 
aanbevelingen te doen met betrekking tot meetprogramma’s en normaanpassingen. 
Er werd gezocht naar mogelijke onderlinge correlaties die het schema zouden kunnen 
vereenvoudigen, doordat wetmatigheden zouden toelaten om het risico (deels) via modellen te 
berekenen. 
Met betrekking tot het beperkt aantal staalnameplaatsen dat in deze studie grondig onderzocht 
werd is de voorlopige conclusie simpel: het schema kan niet vereenvoudigd worden omdat er 
weinig van de gehoopte wetmatigheden in het veld overeind bleven. Dit betekent dat voorlopig 
alle informatie uit het schema nodig is om correct het risico in te kunnen schatten. 
 
Aan blootstellingszijde: 
- blijft de beperkte parameterset een belangrijk tekort (dat zich vooral voor water manifesteert). 
- moeten metingen in alle 3 de abiotische compartimenten gebeuren omdat onderling geen 

goede correlatie bestaat. Het is wel mogelijk om te selecteren welke stoffen niet in alle 3 de 
compartimenten gemeten moeten worden. 

- moeten absoluut metingen in biota uitgevoerd worden om de doorvergiftiging en het risico 
voor mens en andere predatoren te kunnen inschatten. 
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- Zijn screeningstesten nuttig als vangnet. Mogelijk kunnen zij belangrijk zijn om de chemische 
analysen te begeleiden. 

 
Aan effectzijde: 
- ontbreken de PNEC waarden grotendeels zodat op basis hiervan weinig nuttige 

onderbouwing kan verwacht worden, tenzij voor de waterkolom. 
- waar PNEC waarden ter beschikking zijn, lijken deze een veilige normonderbouwing te 

bieden. Mogelijk een beetje onnodig streng. 
- zijn daardoor directe toxiciteitsmetingen voorlopig onmisbaar om het effectief risico voor 

waterorganismen te kennen. De metingen zouden moeten uitgebreid worden voor alle 
blootstellingsroutes en relevante doelwitorganismen. 

- hebben directe toxiciteitsmetingen een belangrijke vangnetfunctie. 
- zijn ADI waarden noodzakelijk zodat uit de concentraties in biota (paling = goede predictie 

voor andere vis) consumptieadvies kan worden gegeven. 
- werden de ecologische parameters in deze studie onvoldoende gevolgd om hun waarde te 

kunnen inschatten. 
 
Doordat de correlaties tussen de verschillende compartimenten niet eenduidig is, moeten er op 
verschillende niveaus normen worden opgelegd. Normen aan de blootstellingszijde moeten 
afgestemd zijn op hun evenknie aan de effectzijde. In principe komt dit er op neer dat: 
 

• Normen voor componenten in water < PNEC water  
• Normen voor componenten in sediment < PNEC sediment  
• Normen voor componenten op zwevend stof < PNEC zwevend stof 
• Normen voor componenten in vis < ADI humaan  

 
Ondanks de aanbevelingen in de kaderrichtlijn water (zie verder) om bij voorkeur PNEC 
onderbouwde normen te ontwikkelen is het - bij gebrek aan ecotoxicologische gegevens - 
voorlopig niet mogelijk om op deze manier goede normen aan de blootstellingszijde vast te 
leggen, tenzij voor water. 
 
Een andere aanpak om de blootstellingszijde te kunnen beoordelen of normeren is de keuze van 
een referentietoestand. Deze methode wordt gebruikt bij de beoordeling van de waterbodems 
(Aminal/AWZ, 2000), en werd ook in deze studie toegepast op waterbodem (figuur 24) , zwevend 
stof (figuur 25) en vis (tabellen 24 en 25; zie ook onder). Door materiaal van elke meetplaats te 
vergelijken met deze referentietoestand wordt het mogelijk om de grootte van de onderlinge 
verschillen te normeren (zie methoden: tabel 7). Deze afwijkingen kunnen niet rechtstreeks 
gerelateerd worden aan een tolerantiewaarde, maar door simultane metingen van schadelijke 
effecten en afwijking t.o.v. de referentietoestand krijgt men door ervaring een inzicht in de 
tolereerbare afwijking en kan men daar de norm leggen. 
 
Normen aan de effectzijde zijn intrinsiek: zij meten rechtstreeks schade waarvan de grootte in 
klassen kan onderverdeeld worden (zie methoden: tabellen 11 en 12). De 
aanvaardbaarheidsgrens voor schade moet door de beleidsmakers worden vastgelegd. Ook hier 
zal men, door simultane waarnemingen tussen ecotoxiciteitstesten en de ecologische toestand in 
het veld, door experimentele ervaring leren wat aanvaardbare effecten zijn. Opnieuw kan men 
daar de norm leggen. 
 
Een aantal polluenten hoeven slechts in 1 van de compartimenten worden genormeerd (omdat 
zij niet voorkomen in de andere), maar een aantal zullen in meerdere compartimenten simultaan 
moeten gemeten en genormeerd worden. 
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Extra aandachtspunten bij het ontwikkelen van normering zijn persistentie en accumulatie van 
stoffen. Concentratiemetingen in biota leveren intrinsiek informatie omtrent accumulatie. 
 

5.7.2. Kaderrichtlijn water. 
5.7.2.1. PNEC onderbouwingsstrategie. 

 
De Kaderrichtlijn water (EG, 2000) geeft een procedure voor het vaststellen van chemische 
kwaliteitsnormen uit ecotoxicologische stofgegevens aan, die gevolgd dient te worden door de 
lidstaten, nl. het afleiden van PNEC waarden (TGD, 1996).  De methode wordt hieronder kort 
beschreven. Er wordt aanbevolen aan om zowel acute als chronische stofgerichte 
ecotoxiciteitsgegevens te verzamelen voor biota van verschillende trofische niveaus. 
 
Procedure voor de vaststelling van chemische kwaliteitsnormen door de lidstaten 
 
Bij de afleiding van milieukwaliteitsnormen voor de in de punten 1-9 van bijlage VIII bedoelde 
verontreinigende stoffen ten behoeve van de bescherming van aquatische biota handelen de 
lidstaten overeenkomstig de volgende bepalingen. Er kunnen normen worden vastgesteld voor 
water, sedimenten of biota. 
Waar mogelijk moeten zowel acute als chronische gegevens worden verzameld voor de 
onderstaande taxa die relevant zijn voor het betrokken type waterlichaam, en voor elk ander 
watertaxon waarvoor gegevens beschikbaar zijn. De standaardreeks van taxa zijn: 
- algen en/of macrofyten; 
- daphnia of voor zout water representatieve organismen; 
- vis. 
 
Vaststelling van de milieukwaliteitsnorm 
 
Voor de vaststelling van een maximum voor het jaargemiddelde van de concentratie geldt de 
volgende procedure. 
 
1. De lidstaten bepalen geschikte veiligheidsfactoren die steeds moeten stroken met de 

aard en kwaliteit van de beschikbare gegevens en de richtsnoeren in punt 3.3.1 van deel 
II van de Technische handleiding bij Richtlijn 93/67/EEG van de Commissie inzake de 
beoordeling van de risico's van nieuw aangemelde stoffen en Verordening (EG) nr. 
1488/94 van de Commissie inzake de beoordeling van de risico’s van bestaande stoffen 
en de veiligheidsfactoren in de onderstaande tabel (tabel.  

2. Indien er gegevens over persistentie en bioaccumulatie beschikbaar zijn, worden die in 
aanmerking genomen bij de afleiding van de eindwaarde van de milieukwaliteitsnorm 

3. De aldus afgeleide norm wordt vergeleken met gegevens uit veldstudies. Bij abnormale 
resultaten wordt de afleiding getoetst met het oog op de berekening van een 
nauwkeuriger veiligheidsfactor.i 

4. De afgeleide norm wordt onderworpen aan een toetsing door vakgenoten en publieke 
inspraak, onder meer om de berekening van een nauwkeuriger veiligheidsfactor mogelijk 
te maken. 

 
 
Kaderrichtlijn Water (EG, 2000) 
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Tabel 37: Overzicht van de veiligheidsfactoren die gebruikt moeten worden bij de afleiding van PNEC 
waarden uit een beperkte gegevens set aan ecotoxicologische stofgegevens. 

 Veiligheidsfactor 

Ten minste een acute L(E)C50 van elk van de drie trofische niveaus 
van de standaardreeks 
 

1 000 
 

Een chronische NOEC (vis of daphnia of een voor zout water 
representatief organisme) 

100 

Twee chronische NOEC's van soorten die twee trofische niveaus 
vertegenwoordigen (vis en/of daphnia of voor zout water een 
representatief organisme en/of algen) 

50 
 

Chronische NOEC's van ten minste drie soorten (gewoonlijk vis, 
daphnia of een voor zout water representatief organisme en algen) 
die drie trofische niveaus vertegenwoordigen 

10 
 

Andere gevallen, inclusief veldgegevens of modelecosystemen, 
waarmee nauwkeuriger veiligheidsfactoren berekend en toegepast 
kunnen worden 

Evaluatie per geval 
 

 
 
Voorts stelt de Kaderrichtlijn dat (voor het vaststellen van typespecifieke 
referentieomstandigheden voor typen oppervlaktewater) voor het bepalen van een zeer goede 
ecologische toestand met betrekking tot de concentraties van specifieke synthetische 
verontreinigende stoffen de detectielimieten gelden die haalbaar zijn met de technieken die 
beschikbaar zijn op het tijdstip dat de typespecifieke omstandigheden moeten worden bepaald. 
 

5.7.2.2. Termen en definities 
 
In navolging van de adviezen van de Commissie Evaluatie Milieu-uitvoeringsreglementering  kan 
men streefnormen, richtnormen en grensnormen onderscheiden (CEM, 1998). 
  
Streefnorm 
 
Streefnormen : normen die het milieukwaliteitsniveau aangeven waarbij geen nadelige effecten 
te verwachten zijn. 
 
Criteria : 

 
• streefnormen zijn planningsnormen die beleidsmatig worden gehanteerd; 
• streefnormen zijn ideaalnormen die - al dan niet gekoppeld aan een bepaalde 

functie - de maximale potenties van een bepaalde toestand weergeven, en kunnen 
in die zin ook wetenschappelijk onderbouwd worden ; 

• streefnormen bepalen de maximale saneringsinspanning van de doelgroepen, 
uitgaande van de achtergrondwaarden voor de milieukwaliteit (bijvoorbeeld via 
modellering); 

• streefnormen leggen de lange termijndoelstellingen vast (meerdere jaren tot 
decennia); 

• streefnormen worden aangewend in beleids- en beheersplannen.  
• streefnormen zijn gebiedsgericht en kunnen zowel van toepassing zijn op het 

Vlaamse Gewest, een bekken of een (deel van) een waterloop of kunnen 
gediversifieerd worden naar bijvoorbeeld industriegebieden of natuurgebieden.  

 
 
Voor oppervlaktewateren wordt deze streefnorm als volgt gedefinieerd (CEM, 1998). 

 99



 
 

 
Streefnorm voor oppervlaktewateren :  
de in de huidige of toekomstige omstandigheden maximaal haalbare norm voor een 
oppervlaktewater, of minimaal te bereiken norm voor een bepaalde watergebonden functie, die 
vooropgesteld kan worden voor een geografische entiteit en waarbij geen nadelig te waarderen 
effecten tengevolge van milieubelasting te verwachten zijn. 

 
 
Hierop voortbouwend kan een streefnorm voor biota als volgt geformuleerd worden :  

 
 

Streefnorm voor biota (paling): 
Het gehalte aan verontreinigende stoffen in paling dat als normale achtergrondwaarde in 
niet-verontreinigde paling aanwezig is.  In principe komt deze waarde heel vaak overeen 
met de detectielimiet.  Voor bepaalde elementen die op natuurlijke wijze in ons milieu 
voorkomen, zoals bepaalde (essentiële) metalen, kan die waarde afwijken van de 
detectielimiet.  Voor die elementen kunnen indien nodig, gebiedseigen streefwaarden 
vastgelegd worden. 

 
Richtnorm 
 
Richtnormen : normen die het milieukwaliteitsniveau bepalen dat zoveel mogelijk moet worden 
bereikt of gehandhaafd. 
 
Criteria : 

 
• richtnormen zijn een sturend of regulerend beleidsinstrument en situeren zich tussen 

grens- en streefnormen ; 
• richtnormen bepalen een haalbaarheidsniveau in functie van emissies,  

kwaliteitsdoelstellingen, de economische of sociale toestand (haalbaar-heidsnormen) en 
kunnen in die zin ook wetenschappelijk onderbouwd worden ; 

• richtnormen zijn een omzetting (bijvoorbeeld via modellering) van de technische en socio-
economische haalbaarheid door de doelgroepen naar de kwaliteit van het 
milieucompartiment ; 

• richtnormen leggen - al dan niet gefaseerd - korte termijndoelstellingen vast (maanden tot 
enkele jaren). 

 
 
Richtnorm voor oppervlaktewateren :  
normen die het milieukwaliteitsniveau voor een bepaald oppervlaktewater bepalen dat zoveel 
mogelijk moet worden bereikt of gehandhaafd. 
 

Hierop voortbouwend kan een richtorm voor biota als volgt geformuleerd worden :  
 

Richtnorm in biota (paling) 
Het gehalte aan verontreinigende stoffen in paling, waarbij geen nadelige effecten voor de 
volksgezondheid of het leefmilieu worden vastgesteld. 

 
 
Grensnorm 
 
Grensnormen zijn wetenschappelijk onderbouwde milieukwaliteitsnormen die niet mogen worden 
overschreden. (CEM) 
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Criteria  : 
 

- grensnormen zijn wetenschappelijk onderbouwd, bijvoorbeeld via ecotoxicologisch of 
epidemiologisch onderzoek ; 

- grensnormen geven een schadelijkheidsniveau of het maximum toelaatbaar risico 
(MTR) weer ten aanzien van organismen of functies; 

-  grensnormen kunnen worden vertaald (bijvoorbeeld via modellering) naar een 
minimale saneringsinspanning voor de doelgroep ; 

-  grensnormen worden opgenomen in decreten en besluiten; 
-  grensnormen zijn onmiddellijk van toepassing. 
 
 

Het begrip grensnorm dient nader genuanceerd naargelang het milieucompartiment.  
 
Grensnorm voor oppervlaktewateren :  
een wetenschappelijk onderbouwde norm die het schadelijkheidsniveau ten aanzien van de aan 
de oppervlaktewateren gebonden organismen en voor een bepaalde watergebonden functie, 
vastlegt (schadelijkheidsnorm) en die in beginsel niet mag overschreden worden. 
 
 
De CEM stelt dat, gezien de definitie (wetenschappelijke onderbouwing, schadelijkheidsniveau) 
het aangewezen lijkt grensnormen als een dwingend instrument te beschouwen. In dit geval is de 
relatie naar een saneringsverplichting duidelijk. Het is dan ook logisch te stellen dat de 
grensnorm overeenkomt met de saneringsnorm. Grensnormen zijn wetenschappelijk 
onderbouwd, vooral via ecotoxicologisch onderzoek.  De grensnormen voor oppervlaktewateren 
stemmen overeen met een goede (minimale) ecologische toestand volgens de EU-Kaderrichtlijn 
Waterbeleid of met de basiskwaliteit volgens VLAREM II ;  
 

Hierop voortbouwend kan een grensnorm voor biota als volgt geformuleerd worden :  
 

Grensnorm in paling:  
Het gehalte aan verontreinigende stoffen in paling, dat niet mag overschreden worden 
wegens het risico van ernstige nadelige effecten voor de volksgezondheid of het leefmilieu  

 
Referentiewaarden 
Het geometrisch gemiddelde van de laagste 12 waarden gemeten in een meetnet dat voldoende 
geografisch verspreid is en dat bestaat uit een voldoende aantal meetplaatsen. 
 
 
Consumptienorm 
Consumptienormen in paling worden vastgelegd door het federaal Ministerie voor 
Volksgezondheid.  Deze normen worden gekozen in functie van ADI richtwaarden of op basis 
van het ALARA principe (‘As low as reasonably achievable’).  Een aantal consumptienormen zijn 
zodanig gekozen dat ze stellen dat contaminanten niet in levensmiddelen mogen voorkomen. Dit 
komt in principe neer op de detectielimiet. 
 
 
Saneringsnorm 
Concentratie in paling of in andere indicatoren van één of een combinatie van verontreinigende 
stoffen, waarbij, bij overschrijding tot sanering dient te worden overgegaan.  Meestal is een 
saneringsnorm indicatief en wordt deze afgewogen ten opzichte van andere meetgegevens.  Ook 
andere aspecten (bv ecologie, economie , volksgezondheid, budgettaire implicaties, technische 
realiseerbaarheid, …) spelen een rol in dit afwegingskader. 
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5.7.2.3. Normzetting  in de Kaderrichtlijn Water 
 

De Kaderrichtlijn Water (EG, 2000) geeft normatieve definities, ook voor de fysisch-chemische 
kwaliteitselementen, en dit zowel voor specifieke synthetische als niet synthetische 
verontreinigende stoffen.  
De omschrijvingen door de KRLW zijn vooral duidelijk voor wat betreft de definiëring van een 
zeer goede kwaliteitstoestand van zowel synthetische als niet-synthetische verontreinigende 
stoffen.  
 
Voor de afgrenzing van de klassen goed en matig is de KRLW veel minder duidelijk.  Voor de 
normatieve definitie van matige chemische kwaliteit verwijst de KRLW naar de relatie (impact?) 
met de biologische kwaliteitselementen. 
 
Vermeldenswaardig is ook het feit dat de KRLW voor de chemische kwaliteitselementen geen 
slechtere (ontoereikend en slecht) klassen onderscheidt. 
 
Schematisch staat de indeling van de KRLW voor wat betreft de synthetische en niet-
synthetische verontreinigende stoffen, voorgesteld in onderstaande figuur 37. 
 
Tabel 38: Overzicht van de indeling die de KRLW  hanteert voor de kwaliteitsbeoordeling van milieustalen. 
Element Zeer goed Goed Matig 
Specifieke 
synthetische 
verontreinigen
de stoffen 

Concentraties van bijna 
nul en ten minste onder 
de detectielimieten van 
de meest geavanceerde 
analytische technieken 
die algemeen worden 
gebruikt. 

De concentraties liggen 
niet boven de normen 
die zijn vastgesteld 
volgens de procedure 
van punt 1.2.6, 
onverminderd de 
Richtlijnen 91/414/EEG 
en 98/8/EG (< mkn). 
 

Omstandigheden die 
erop wijzen dat de 
bovenvermelde 
waarden voor de 
biologische 
kwaliteitselementen zijn 
bereikt. 
 

Specifieke 
niet-
synthetische 
verontreinigen
de 
stoffen 
 

De concentraties blijven 
binnen de grenzen die 
normaal zijn voor de 
onverstoorde staat (an).

De concentraties liggen 
niet boven de normen 
die zijn vastgesteld 
volgens de procedure 
van punt 1.2.6 ( 2), 
onverminderd de 
Richtlijnen 91/414/EEG 
en 98/8/EG (< mkn). 

Omstandigheden die 
erop wijzen dat de 
bovenvermelde 
waarden voor de 
biologische 
kwaliteitselementen zijn 
bereikt. 
 

( 1 ) Afkortingen: an = achtergrondniveau, mkn = milieukwaliteitsnorm. 
( 2 ) Voor de toepassing van de uit hoofde van dit protocol afgeleide normen is geen verlaging van de  
concentraties van verontreinigende stoffen tot onder het achtergrondniveau nodig. 
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Fig. 37: Schematische voorstelling van de klassen bij de indeling van de KRLW voor wat betreft specifieke 
verontreinigende stoffen Boven: Synthetische stoffen Onder: Niet-synthetische stoffen (DL detectielimiet; 
RV referentiewaarde). 

 
 
Naast risico-gerichte bedenkingen spelen ook analytische beperkingen een belangrijke rol. Een 
ander obstakel dat dient overwonnen te worden zijn de verschillen te wijten aan biotische of 
fysische variatie binnen de compartimenten (bv aard en samenstelling van de bodem of leeftijd 
van de vis) en problemen gerelateerd aan de bemonsteringsmethodiek - en strategie.  
 
Hieronder worden de aangehaalde normeringsstrategieën (PNEC en VTR) en hun 
toepasbaarheid geïllustreerd. Tenslotte wordt ook de effectgerichte normering geïllustreerd. 
 
 

5.7.3. Mogelijk scenario voor normering in biota (paling) op basis van de afwijking 
t.o.v. een referentietoestand. 

 
In deze studie werden in elk geval indicaties gevonden dat voor sommige contaminanten 
normeringen in biota het meest geschikt zijn: bepaalde contaminanten zijn in biota het best 
kwantificeerbaar en de metingen vertonen de kleinste seizoenale variatie. In water zijn de 
concentraties nauwelijks traceerbaar en variëren in de tijd. In sediment zijn de gemeten 
concentraties sterk afhankelijk van onder andere de textuur van de bodem.  Bovendien biedt 
normering in biota ook het voordeel rechtsreeks extrapoleerbaar te zijn naar eventuele risico's 
voor de volksgezondheid. 
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Hierna volgt - voorbeeldmatig - een mogelijke werkwijze voor normering binnen biota uitgaande 
van de dataset van bioaccumulatiegegevens in paling en volgens de VTR methode de biota te 
classificeren. 
 
Zoals gesteld door de KRLW (zie hoger) is het mogelijk om uit veldstudies en uit gegevens van 
persistentie en bioaccumulatie ook normeringen af te leiden. Het palingmeetnet van het IBW 
beschikt momenteel over gegevens van een reeks van 244 meetplaatsen waarbij +/- 1100 
individuele palingen geanalyseerd werden.  Hieruit is het mogelijk om op een gelijkaardige wijze 
als bij de TRIADE beoordeling (De Deckere et al., 2000) voor elk van de geanalyseerde 
verontreinigende stoffen de referentiewaarde te bepalen.  De nodige voorwaarden zijn daartoe 
vervuld (geografisch ruim verspreid en een voldoende aantal meetplaatsen).  Op basis van deze 
referentiewaarden (RV van Reference Value) ) worden de gemeten gemiddelde concentraties 
van de stof ingedeeld in vier klassen gebaseerd op de mate van afwijking t.o.v. deze 
referentiewaarden (zie tabel 7). Voor iedere gemiddelde meetwaarde wordt de verhouding t.o.v. 
de referentie berekend, variërend van 1 tot 100. Waarden < 1 of > 100 worden respectievelijk als 
1 of 100 beschouwd. Het logaritme van deze verhouding (‘log V’) varieert tussen de grenzen 0 en 
2, waartussen 4 klassen gedefinieerd werden. 
 
Figuur 38 geeft een voorbeeld van deze benadering voor PCB's (Som van de zeven merker 
PCB's).  De referentiewaarde en de grenzen van de afwijkingsklassen zijn bepaald door IBW 
(2002, in voorbereiding).   
 

 
Fig. 38: Schematische voorstelling van de klassen bij de indeling van de kwaliteitstoestand voor som 
zeven merker PCB's in paling (uitgedrukt in versgewicht) volgens afwijkingsklassen t.o.v. de 
referentietoestand en aanduiding van streefwaarde, richtwaarde en grenswaarde (DL detectielimiet; RV 
referentiewaarde, CN consumptienorm). 

 
 
Klassen 1 tot 4 komen respectievelijk overeen met niet afwijkend, licht afwijkend, afwijkend en 
sterk afwijkend van de referentiewaarde.  De bovengrens van Klasse 1 wordt beschouwd als 
streefwaarde, die van Klasse 2 als richtwaarde.  De recent ingestelde consumptienorm voor 
PCB's in vis (75 ng/g BW) valt binnen Klasse 2.  Alle meetplaatsen van Klasse 4 overschrijden 
de grenswaarde, op deze grenswaarde kan de saneringsnorm gekozen worden. In dit specifieke 
geval voor PCB's zou dit betekenen dat op basis van de concentraties gemeten in paling 45% 
van de sites (of 110 meetplaatsen) gesaneerd dienen te worden.  Zoals eerder gesteld dienen bij 
deze beslissing ook andere meetwaarden vergeleken te worden (TRIADE beoordeling) en zal de 
keuze om al dan niet te saneren nog van andere faktoren afhangen. 
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Volgens CEM (1998) moeten de kwaliteitsdoelstellingen voor de waterkolom in overeenstemming 
zijn (dit wil zeggen gecorreleerd worden) met de normen voor de waterbodem.  Analoog is het 
wenselijk dat de normen voor biota in overeenstemming zijn met de normen in waterbodem en in 
de waterkolom.  Bovendien worden deze normen ook best getoetst aan het ecotoxicologische 
normstelsel. 
 
Vergelijking van deze indeling op basis van de palingkwaliteitsklassen met de overige 
classificaties dient in de toekomst nog verder uitgewerkt te worden. 
 
 

5.7.4. Toetsing aan PNEC waarden 
 
In deze studie werd aangetoond dat de huidige chemische normen voor de basiswaterkwaliteit 
onvoldoende zijn om het ecosysteem te beschermen (zie hoger). 
 
Om na te gaan of PNEC waarden een betere overeenstemming vormen met de waargenomen 
biologische effecten (en dus een betere onderbouwing vormen voor milieugerichte normering), 
werd voor de verschillende staalnameplaatsen in de herfst het aantal PNEC overschrijdingen 
bepaald, i.e. het aantal stoffen dat aan concentraties hoger dan zijn overeenkomstige PNEC 
voorkomt. Indien er een goede overeenkomst is tussen de classificaties van de staalnameplaats 
op basis van PNEC overschrijdingen en die op basis van directe toxiciteiteismetingen, kan men 
besluiten dat PNEC een goede normwaarde is.  
 
Van 19 stoffen die in deze studie gemeten werden,  is een PNEC voor water bekend (zie tabel 
17). De verhouding tussen de gemeten waterconcentratie en de PNEC werd gemaakt. Net als bij 
de VTR methode werd de log genomen van deze verhouding, en deze waarde werd gekoppeld 
aan een score van 1 tot 5. De minimale totaal score voor deze vergelijking is 19 en de hoogste is 
8O ; dit werd genormaliseerd naar een schaal voor de totaalscore tussen 20 en 100. 
Deze vergelijking levert op alle staalnameplaatsen hoge overschrijdingen, vooral van de 
metaalconcentraties (zie figuur 39c).  
 
 
De PNEC waarden die gebruikt werden voor deze toetsing voor metalen zijn streng.  De toetsing 
levert sterke overschrijdingen voor plaatsen die toxicologisch weinig reageren.  
 
Als alternatief werden voor metalen PNEC waarden afgeleid volgens de TGD (1996) uit de 
rudimentaire gegevens voor daphnia, algen en vis zoals op de milieukaarten staan aangegeven 
(VMM, 1994). Voor Hg werd de waarde overgenomen uit Crommentuyn (1991) en voor Zn werd 
de waarde overgenomen uit Mira –T (1998) : 
As 0.4 µg/L 
Cd 0.065 
Cr 0.05 
Cu 0.3 
Hg 0.23 
Ni 0.510 
Pb 0.45 
Zn 6.5 
 
Toetsing aan deze PNEC waarden levert  gelijkaardige resultaten (figuur 39d). 
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Figuur 39: Overzicht van de klassen voor de waterkolom (herfstgegevens) op basis van (a) chemische 
parameters, (b) toxiciteitsgegevens, (c) PNEC toetsing aan literatuurgegevens en (d) PNEC toetsing aan 
afgeleide (minder strenge) waarden.(1 = blauw; 2 =  groen, 3 = geel, 4 = rood, 5 = zwart). 

 
 
Deze resultaten illustreren dat PNEC waarden een betere basis zijn voor normering dan de tot nu 
toe gehanteerde fysicochemische normen: overschrijdingen van de PNEC worden waargenomen 
op alle plaatsen waar effectief schadelijke effecten worden waargenomen bij directe 
toxiciteitsmeting. 
De PNEC klassificatie is echter wel beduidend strenger dan de toxicologische (zie figuur 39: bij 
OAV en LEI toont PNEC een zwart balkje (extreme overschrijding) terwijl enkel milde effecten 
gemeten worden (groene balkjes)). Dit kan het gevolg zijn van ofwel onnodig strenge PNEC 
waarden of een onvoldoende streng  toxicologisch klassificatiekader (misschien moet elk effect 
zwart ingekleurd).  
 
Er ontbreken voor veel stoffen en voor veel compartimenten PNEC-waarden, en de beschikbare 
waarden zijn vaak gebaseerd op het minimum gegevensset. PNEC waarden die op basis van 
een grotere en relevantere dataset zijn afgeleid zijn realistischer (en vaak minder streng) dan 
deze rudimentaire PNEC waarden.  
 
Normering op basis van de PNEC waarden kan gebeuren door de grootte van de 
normoverschrijding in klassen onder te verdelen.  Over de stappen van de indeling kan 
gediscuteerd worden en zal vooral praktijkervaring helpen. De aangegeven getallen in de 
onderstaande tabel zijn dan ook louter fictief. 10 is de kleinste veiligheidsfactor die gebruikt wordt 
bij een PNEC afleiding. 
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Tabel 39: Mogelijke klasseindeling voor de milieukwaliteit op basis van PNEC overschrijding. 
Concentratie/PNEC Klasse  interpretatie  
< 1 1 Geen effect Streefnorm = <1 
1- < 5 2 matig Richtnorm = 5 
5 -10 3 erstig Grenswaarde = 10 
> 10 4 extreem  
 
 

5.7.5. Mogelijk scenario voor effectgerichte normering op basis van directe 
toxiciteitsmetingen. 

 
De resultaten van deze studie tonen aan dat de chemische normen die momenteel gebruikt 
worden voor water onvoldoende bescherming bieden voor het ecosysteem. PNEC onderbouwing 
kan dit verbeteren, maar gezien het grote tekort aan gegevens zal dit in de nabije toekomst niet 
mogelijk zijn. Maar zelfs wanneer de waarden van de genormeerde stoffen zouden aangepast 
zijn, dan zijn er nog een aantal belangrijke nadelen verbonden aan de stofgerichte chemische 
normering: 
- de beperkte parameterset. Het is onmogelijk om alle potentieel schadelijke stoffen na te 

meten. 
- er wordt geen rekening gehouden met mengseltoxiciteit. 
- er wordt geen rekening gehouden met biobeschikbaarheid. 
 
De resultaten in deze studie hebben aangetoond dat het simultaan meten van het milieustaal in 
een geschikte testbatterij van biotesten, als een “vangnet” kan dienst doen en alarm kan slaan 
wanneer chemisch een stofje wordt overgeslaan. Dit was vooral zo voor het compartiment water 
(zie figuur 37). 
Biotesten meten intrinsiek de mengseltoxiciteit en - mits relevante organismen worden gekozen 
uit verschillende trofische niveau’s maar ook met verschillende blootstellingsroutes – wordt ook 
intrinsiek rekening gehouden met de biobeschikbaarheid. 
 
Een normering op basis van effecten is eenvoudig: men begrenst het maximaal biologisch effect 
dat een milieustaal mag hebben. Waar de grens gelegd moet worden is echter een beleidsoptie. 
Er bestaat reeds een belangrijke ervaring bij het beoordelen van de afvalwaterkwalteit: op basis 
van het aantal toxische eenheden (TU) in het afvalwaterstaal zal  bv. een milieuheffing worden 
bepaald.  
Op dezelfde manier kan men het aantal TU in een staal als norm gebruiken: indien men 
beleidsmatig absoluut geen toxiciteit duldt moet de norm TU = 0 worden. Indien met beleidsmatig 
een zekere aantasting van het milieu tolereert moet de norm hoger liggen.  
 
In de hier beschreven studie werd op basis van de effecten een kwaliteitsscore uitgerekend op 
basis van de uitgevoerde testen (zie tabellen 11 en 12). Ook dat is een mogelijkheid om te 
normeren. Indien het beleid opteert voor een volledige bescherming moet de norm klasse 1 zijn, 
indien een zekere kwaliteitsopoffering aanvaardbaar is kan men 2 als grens nemen. 
 
Om kosten te sparen - door niet bij alle testen een verdunningsreeks te hoeven uittesten - kan 
men ook opteren om enkel het 100% staal te onderzoeken en de grootte van het effect t.o.v. de 
controle te meten en te kwantificeren zoals dat in deze studie met het effect “sterfte” is gebeurd 
(zie tabel 11). Opnieuw kan men aan de hand daarvan een index aan het staal geven die men 
kan normeren. 
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5.8. Selectie van milieu-indicatoren. 
 
Een van de doelstellingen van deze studie was – door parallel verschillende parameters te meten 
– de meest geschikte milieu-indicator aan te duiden.  
Een milieu-indicator moet een goede weergave zijn van de integrale kwaliteit van het milieu en is 
bij voorkeur op een eenvoudige manier te meten. “Kwaliteit” kan echter op verschillende wijzen 
ingevuld worden. Onderstaand schema geeft, voor de parameters die in deze studie gemeten 
werden, aan dat de waarde van een indicator afhangt van het doel dat hij heeft. Er is geen 
“beste” indicator, maar een aantal parallelle indicatoren die elk hun eigen belang hebben en elk 
hun eigen voor- en nadelen.  
 
 

Milieu-indicator 
 
 
 
 
 
 
Geen vervuiling             Geen zichtbare schade        Geen effecten            Geen risico 
    Chemisch         ecologisch          ecotoxicologisch       visconcentratie 
                                                                                                                    ecotoxicologisch 
 
 
Chemische metingen hebben het onmiskenbare voordeel dat zij duidelijk aangeven om welke 
vervuiling het gaat, maar het nadeel dat het parameterset beperkt is.  
Biologische metingen bieden het voordeel dat zij meer integraal meten, maar het nadeel dat men 
niet direct een oorzakelijk verband kan leggen en dus ook de bron niet onmiddellijk kan 
aanduiden. 
 
Zoals uit de onderlinge correlaties van de verschillende indicatoren in deze studie bleek (zie 
paragraaf 5.5.1.3.) is het niet mogelijk om een “beste” indicator aan te wijzen. Niet alleen de 
resultaten van deze studie wijzen in deze richting, maar ervaring met de triade beoordeling van 
waterbodems leert dat indicatoren simultaan gemeten moeten worden. 
 
 
 
In de onderstaande tabel (tabel 40) worden een aantal aspecten van de verschillende 
indicatoren, die in deze studie werden meegenomen, opgesomd. 
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Tabel 38: Overzicht van mogelijke milieu-indicatoren. 
Indicator integratie tijd veiligheid Reaktiesnel-

heid 
Oorzakelijk 
verband 

Belang 

Chemisch: 
abiotisch 

Totale 
hoeveelheden per 
compartiment 

Moment-opname     Geen garantie Snel Duidelijk Opvolging,
alarmfunctie 
 

Chemisch biotisch Biobeschikbare 
hoeveelheden, 
fysiologische 
aspecten 

tijdsintegratie     Geen garantie Traag Duidelijk Consumptie,
Biologisch 
relevante 
immissie 

Ecotoxicologisch       Biobeschikbare
hoeveelheden, 
Fysicochemische 
en fysiologische 
aspecten, 

Moment-opname Alle stoffen
Niet alle organismen 

Snel Onduidelijk Impactopvolging,
alarmfunctie 

Ecologisch  Diverse
biologische en 
niet-biologische 
aspecten 

tijdsintegratie Alle parameters Traag Zeer onduidelijk Opvolging van de 
algemene 
kwaliteit. 

- Integratie: geeft weer welke parameters intrinsiek in de meting mee worden overwogen. 
- Tijd: geef aan of de meting een momentopname van de situatie is, of een integratie van gebeurtenissen in de tijd. 
- Veiligheid: geeft aan of een indicator voldoende zekerheid biedt dat alle kwaliteitsbepalende parameters worden meegenomen. 
- Reactiesnelheid: geeft aan of de indicator snel reageert op veranderingen 
- Oorzakelijk verband: geeft aan of de indicator een rechtstreekse verwijzing naar de oorzaak van de kwaliteitsverslechtering geeft 
- Belang: elk type van indicator is van belang. 
 



 
 

5.9. Meetstrategie/methodologie 
 
De veldmetingen in deze studie zijn voor ecotoxicologische en ecologische parameters 2 maa 
gebeurd (herfst en lente) en voor een aantal chemische parameters 4 maal.  Voor 
sedimentstalen werd de staalnamestrategie gebruikt die door het triade handboek wordt 
voorgeschreven, voor ecotoxicologische testen op water werd water gecollecteerd aan de 
bypass van de doorstroomcentrifuge en voor chemische analysen op water werd water vanaf de 
boot met een emmer geschept. Voor de beoordeling van de kwaliteit van een aquatisch 
compartiment (biota, waterbodem, water,...) wordt telkens een mengstaal gemaakt. Over de 
variabiliteit tussen  verschillende deelstalen is nog weinig of niets gekend. 
Het is nodig om een kritische analyse van de consistentie en de betrouwbaarheid van de 
verschillende meetmethodieken in de verschillende compartimenten uit te voeren. 
 
Bv. een onderzoek naar de variabiliteit in een 50 meter zone bij de bemonstering van 
waterbodems heeft aangetoond dat hoe zandiger het monster, hoe meer deelmonsters moeten 
genomen worden, m.a.w.  hoe zandiger de waterbodem, hoe groter de variabiliteit (De Cooman 
et al., 1995).  
Ook voor de beoordeling van polluenten in palingen wordt een mengstaal gemaakt, maar tot nu 
toe is nog niets gekend over de variabiliteit binnen één monster. Hoeveel palingen moeten bv. 
genomen/geanalyseerd worden om een representatief beeld te krijgen van een bepaalde 
bemonsteringsplaats, en over welke afstand etc… 
 
Naast de ruimtelijke variabilteit, is er uiteraard ook nog de temporele variabiliteit. Hoeveel tijd 
kan/mag tussen twee bemonsteringsperioden genomen worden (zonder rekening te houden met 
seizoenseffecten). Is het zinvol om verschillende metingen per jaar te doen in de compartimenten 
waterbodem en biota? Hoeveel variabiliteit is er binnen een korte periode voor deze 
compartimenten? 
 
Een correcte controle op de waterkwaliteit vereist een correcte meetstrategie. Het is belangrijk 
meer onderzoek naar deze variabiliteitsfactoren uit te voeren en op basis daarvan een geschikte 
strategie op te zetten. 
 
 
 
 

6. Conclusies en aanbevelingen 
 

6.1. Deliverables: 
De deliverables voor dit project waren: 
- de protectiewaarde voor het ecosysteem van de huidige chemische normen evalueren door 

de relatie te onderzoeken tussen normoverschrijding en biologische schadelijke effecten. 
- een relevante selectie maken uit chemische, biologische en ecologische indicatoren voor 

waterkolom en waterbodem, voor een optimale opvolging van de waterkwaliteit. 
- de bestaande waterkwaliteitsnormen vergelijken met de PNEC waarden. 
- voor een aantal polluentgroepen de in situ verdeling beschrijven en vergelijken met de 

uitkomst van partitiemodellen die op basis van fysische gegevens en literatuurgegevens 
omtrent bioconcentratie- en biomagnificatiefactoren, de verdeling over de verschillende 
compartimenten voorspellen.  

- voorstellen en aanbevelingen formuleren voor een aanpassing van het bestaande Vlaamse 
meetnet voor water met relevante indicatoren. 
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- Voorstellen voor de aanpak van een onderbouwde normering voor het aquatisch 
ecosysteem. 

 
 
 

6.2. Conclusies en aanbevelingen 
EVALUATIE VAN DE NORMEN 
 

De in Vlaanderen gehanteerde waterkwaliteitsnormen voor basiskwaliteit (Vlarem II) liggen 
beduidend hoger dan de in de literatuur teruggevonden PNEC-waarden. De ecotoxicologische 
resultaten in deze studie bevestigen dat de Vlaamse waterkwaliteitsnormen onvoldoende streng 
zijn en/of dat onvoldoende parameters genormeerd worden: op verschillende plaatsen werd het 
water fysicochemisch als “zeer goed” beoordeeld, terwijl er duidelijk schadelijke effecten werden 
waargenomen en het water ecotoxicologisch in de hoogste klasse tot “erg toxisch” werd 
beoordeeld.  
 
Een dringende herziening van de normen voor de waterkolom is dan ook een belangrijke 
aanbeveling van dit rapport.  
 
De studie toont echter ook aan (zie onder) dat het onzinnig is om de waterkolom als afzonderlijk 
compartiment te normeren, zonder de overige compartimenten (organismen, waterbodem en 
zwevend stof) te beschouwen. Er is een dynamische interactie tussen deze compartimenten 
zodat normen voor het ene compartiment steeds in relatie tot normen voor de andere 
compartimenten moeten staan. Bovendien moet in relatie tot verdeling van de milieugevaarlijke 
stoffen per compartiment de meest relevante normering voor elk compartiment voorgesteld 
worden.  Partitiemodellen proberen de verdeling te voorspellen op basis van een aantal 
fysicochemische wetmatigheden. Toetsing van de gegevens die in dit project bekomen werden 
tonen echter aan dat zulke modellen niet altijd correcte voorspellingen doen, vermoedelijk omdat 
niet alle descriptoren opgenomen zijn. Parameters moeten daarom op verschillende 
compartimenten opgevolgd worden, maar een aantal keuzen kunnen gemaakt worden (zie 
verder: aanpassingen van het meetnet). 
 
De fysicochemische beoordeling van de waterbodem kwam voor de onderzochte plaatsen goed 
overeen met de ecotoxicologische resultaten. In alle gevallen kwamen een aantal 
polluentconcentraties aan hogere concentraties voor dan op de referentieplaatsen, zodat de 
waterbodem van de onderzochte plaatsen chemisch op zijn minst als “licht vervuild” tot “extreem 
vervuild” werd beoordeeld. De resultaten werden bevestigd in de ecotoxiciteitstesten: in alle 
gevallen was de bulk van de waterbodem of het poriewater toxisch voor de testorganismen en de 
ernst van de toxiciteit (volgens klasse-indeling) kwam voor de onderzochte staalnameplaatsen 
inderdaad overeen met de ernst van de fysicochemische beoordeling. Het aantal 
staalnamepunten in deze studie is beperkt, maar in het sedimentmeetnet werd reeds vaak 
aangetoond dat dit niet altijd het geval is en dat indicatoren parallel moeten gemeten worden. De 
Triade blijkt de beste manier om de kwaliteit van de waterbodems integraal te beoorden, met een 
gelijkwaardige inbreng van ecologische, ecotoxicologische en chemische parameters. 
 
Voor zwevend stof werd voor de meeste van de onderzochte plaatsen een extreem slechte 
kwaliteit waargenomen op basis van de fysicochemische score. Toxiciteitstesten werden in het 
kader van het huidige project niet op zwevend stof materiaal uitgevoerd. Verder onderzoek naar 
het risico op de ecosysteemgezondheid van dit compartiment is noodzakelijk. Eenzelfde 
aanbeveling werd in het kader van onderzoek naar de ecotoxicologische effecten door vervuild 
zwevend stof in oppervlaktewater geformuleerd (Weltens et al. 2000). In deze studie is opnieuw 
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gebleken dat het zwevend stof compartiment fysicochemisch geen weerspiegeling is van de 
waterbodem, en de normering dient dan ook specifiek op zwevend stof te worden afgestemd. 
 

HOE NORMEREN? 
 

Deze studie maakt duidelijk dat het opvolgen van de waterkwaliteit door enkel fysicochemische 
metingen van een beperkte parameterset in de waterkolom, onvoldoende is om de kwaliteit van 
een oppervlaktewater te kunnen beoordelen.  
De wettelijke chemische normen omvatten te weinig parameters en zijn bovendien onvoldoende 
streng. Bij wijze van toetsing werden voor 11 parameters PNEC waarden als norm genomen en 
werden chemische overschrijdingen van deze waarden vergeleken met het optreden van 
toxicologische effecten. Dit bleek een goede basis: schadelijke effecten gingen inderdaad 
gepaard met PNEC overschrijdingen. PNEC waarden vormen een goede basis voor normering 
(Kaderrichtlijn water), maar blijken voor de parameters die in deze studie getoetst werden streng. 
Deze “strengheid” moet op grotere schaal geëvalueerd worden door een uitgebreidere 
vergelijking met de toxicologische effecten die effectief optreden bij PNECoverschrijdingen.  
PNEC waarden ontbreken voor waterbodem of zwevend stof, en ook voor water zijn niet alle 
PNEC waarden beschikbaar, zodat een volledig normeringsstelsel op basis van PNEC waarden 
daarom niet mogelijk is. 
 
De resultaten van deze studie maken duidelijk dat chemische metingen in biota en effectgerichte 
metingen noodzakelijk zijn om de kwaliteit integraal te kunnen beoordelen: 
- Concentraties van schadelijke stoffen in vis bleken, in deze studie, niet strikt gerelateerd aan 

de concentraties in water, sediment of zwevend stof. Om zinnig advies in verband met 
consumptie van vis te kunnen geven is het daarom noodzakelijk om concentratiemetingen in 
het visweefsel zelf uit te voeren. 
Uit deze studie blijkt dat van de onderzochte biota, paling een van de meest geschikte 
indicatorsoorten is. Dit omwille van volgende bevindingen (1) voor o.a. PCB's bestaat er een 
goede tot zeer goede correlatie tussen de gehalten in paling en in andere biota, (2) voor de 
lipofiele stoffen zijn de concentraties in paling het hoogst wat zeker analytische voordelen 
biedt, (3) door de afwezigheid van een jaarlijkse reproductiecyclus bij paling zijn seizoenale 
effecten hier minder uitgesproken dan bij andere soorten die een normale jaarlijkse 
voortplantingscyclus vertonen. Een bijkomend voordeel van meten in paling, is dat polluenten 
zoals bijvoorbeeld lindaan, ook buiten hun toepassingsperiode in verhoogde concentraties in 
paling wordt aangetroffen, in tegenstelling tot alle andere indicatoren. 

 
- Deze studie maakt opnieuw onmiskenbaar het nut van ecotoxiciteitstesten – als aanvulling 

van chemische parameters – zichtbaar. Ecotoxiciteitstesten integreren de effecten van 
aanwezige schadelijke stoffen en zijn op die manier een “vangnet” voor ontbrekende 
chemische metingen. Het is daarom een aanbeveling van het rapport, om een batterij van 
ecotoxiciteitstesten te selecteren voor kwaliteitsmetingen op de waterkolom en zwevend stof.  
Resultaten van deze studie tonen aan dat acute testen niet geschikt zijn voor de beoordeling 
van de waterkolom. Een eerdere studie in opdracht van VMM bevat aanbevelingen voor de 
effectgerichte kwaliteitsbeoordeling van zwevend stof. 

 
 
De bijdrage tot de kwaliteitsbeoordeling van de ecologische parameters (BBI, IBI) kon niet uit de 
gegevens van deze studie worden afgeleid.  Ecologische parameters zijn uiteraard nuttig omdat 
zij de enige indicatoren zijn die een integrale meting vormen van alle kwaliteitsaspecten: 
fysicochemisch (klimaat, pH, zuurstof, debiet,…), habitatparameters (infrastructuurwerken, 
reliëf…),  toxicologische (aanwezigheid van schadelijke stoffen),..  
 
Net zoals de triade beoordeling voor waterbodem, wordt ook in dit rapport een combinatie van 
tenminste chemische metingen in de relevante abiotische compartimenten en in paling, met 
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effectgerichte metingen te gebruiken om de waterkwaliteit te kunnen beoordelen. De 
meerwaarde van ecologische metingen kon – bij gebrek aan gegevens - onvoldoende worden 
aangetoond in deze studie. 
 
De aanpassing van de waterkwaliteitsnormen en de meetstrategieën moet gezien worden in het 
licht van deze bevindingen.  
 
Zoals gesteld door de Kaderrichtlijn Water moeten normen ook op basis van gegevens over 
persistentie en bioaccumulatie, en gegevens uit de meetnetten, gestoeld worden.  Het is 
aangewezen rekening te houden met de normatieve definities zoals gesteld in deze 
kaderrichtlijn.  
 
In het rapport wordt – bij wijze van voorbeeld voor PCB's in biota - een aanzet gegeven hoe 
streefnormen, richtnormen en grensnormen kunnen afgeleid worden uit meetnetgegevens, door 
toetsing aan referentiewaarden.  Een verdere uitwerking van de nomering voor de verschillende 
stoffen in biota wordt in het rapport aanbevolen. 
 
Daarnaast wordt geïllustreerd hoe PNEC waarden als basis voor normering kunnen worden 
gebruikt. En tot slot wordt de mogelijkheid van effectgerichte normering voorgesteld.  

 
NUT VAN BIOLOGISCHE SCREENINGSTESTEN 

 
De gebruikte screeningstesten tonen aan dat op alle plaatsen hormoonachtige stoffen 
voorkomen. Acetylcholinesteraseremming kon nergens worden aangetoond, terwijl fytotoxiciteit 
vooral aangetoond werd in de lente – wanneer inderdaad het gebruik van herbiciden het hoogst 
is – maar niet alleen op de plaatsen waar chemisch de aanwezigheid van herbiciden in de 
abiotische compartimenten werd aangetoond. Deze biologische metingen werden inderdaad niet 
steeds onderbouwd door  chemische metingen, vermoedelijk doordat slechts een beperkt 
parameterpakket wordt gemeten.  
Deze screeningstesten – die stoffen  aantonen met een gelijkaardig werkingsmechanisme of 
effect - zijn opnieuw een “vangnet” voor ontbrekende chemische metingen. Het zou nuttig zijn te 
onderzoeken of uitgebreide chemische parameterpaketten niet vervangen kunnen worden door 
een aantal goed uitgekozen biologische screeningstesten. Bij een goede screening hoeven 
uitgebreide chemische analysen enkel voor stofgroepen die effectief worden aangetoond, te 
worden uitgevoerd.  

 
AANBEVOLEN AANPASSINGEN VAN HET HUIDIGE MEETNET 
 

M.b.t. het fysicochemische meetnet en consumptie-advies kunnen volgende besluiten en 
aanbevelingen worden genomen: 
- De meetnetten op water, waterbodem, zwevend stof en paling moeten op elkaar worden 

afgestemd zodat ervaring met de integrale beoordeling mogelijk wordt. 
- De meetnetten moeten worden aangevuld met effectgerichte biologische metingen (a) als 

vangnet en (b) als meetinstrument. Bijpassende effectgerichte normen moeten worden 
ontwikkeld. 

- PCBs hoeven niet in het analysepakket voor de waterkolom te worden opgenomen. Zij zitten 
verdeeld over waterbodem, zwevend stof en biota en worden beter op deze compartimenten 
gemeten en genormeerd. Er is verder onderzoek nodig om te beslissen of één van de drie 
compartimenten de voorkeur geniet, dan wel een parallelle bemonstering van de 3 
compartimenten. De resultaten in de huidige studie tonen nl. grote variatie tussen de 
verschillende staalnameplaatsen in de verdeling van de PCBs die niet eenvoudig - zoals 
partitiemodellen hanteren – met de organische koolstofinhoud kan worden gecorreleerd.  

- Vermits de PCB-concentraties in vis niet eenvoudig kunnen afgeleid worden uit concentraties 
op zwevend stof en waterbodem, is het noodzakelijk het meetnet aan te vullen met metingen 
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in vis, of eventueel andere biota. Er werden goede correlaties gevonden tussen de PCB 
concentraties van de verschillende biota onderling (planten, invertebraten en vissen van 
verschillende trofische niveaus), afhankelijk van het trofisch niveau. PCB-concentraties in 
paling fluctueren minder tussen de lente- en herfstcampagnes, dan de concentraties 
gemeten in de waterbodem.  
Ook een aantal andere polluenten, zoals bijvoorbeeld HCB, DDT en zijn derivaten, die niet of 
zo goed als niet detecteerbaar zijn in de abiotische compartimenten, worden best in paling 
opgevolgd.  

- Zware metalen moeten in alle compartimenten gemeten worden: het toxicologisch risico van 
de zware metalen kan onmogelijk beperkt worden door een normering op basis van de 
concentratie in de waterkolom alleen: de totale hoeveelheid aan zware metalen per 
staalnameplaats is van belang, omdat het partitiegedrag tussen de verschillende 
compartimenten grillig is en niet voorspelbaar met de huidige inzichten. Er moet verder 
onderzoek gebeuren naar de aanpak van deze “totaalnormering” voor metalen. 

- Pesticiden als γ-HCH, komen vooral voor in water en stapelen niet op in de waterbodem en 
zwevend stof. Deze stoffen worden dus best opgevolgd in de waterkolom, of in biota. Om de 
impact van deze stoffen te kunnen inschatten moeten de metingen gebeuren in het 
toepassingsseizoen. De studie toonde aan dat γ-HCH bv. een korte halfwaardetijd heeft en 
enkel boven de detectielimiet voorkomt in de lente. In paling echter blijft lindaan gans het jaar 
door meetbaar. Deze stof bleek sterk te accumuleren in sommige soorten vis, maar opnieuw 
met een korte halfwaardetijd: het probleem doet zich vooral voor tijdens de 
toepassingsperiode (lente) en verdwijnt in de herfst. Dit is een belangrijke vaststelling in 
verband met consumptieadvies. Voorzichtigheid is echter geboden: metabolieten van deze 
stoffen werden niet nagemeten, maar kunnen wel langer aanwezig zijn. 

- PAKs komen vooral voor in waterbodem en op zwevend stof en weinig of niet in de 
waterkolom. Opnieuw worden deze stoffen daarom best genormeerd voor deze 
compartimenten. 

 
INDICATOR VOOR DE OPVOLGING VAN DE MILIEUKWALITEIT 

 
Door gebrek aan gegevens in verband met de ecologische beoordeling van de 
staalnameplaatsen uit deze studie, kon de waarde van deze integrale beoordeling niet worden 
afgewogen t.o.v. de chemische en ecotoxicologische beoordeling. 
Net zoals de ervaring met de Triade voor sedimentbeoordeling, zijn de beide andere 
beoordelingsmethoden in parallel noodzakelijk om een goed oordeel over de milieukwaliteit te 
kunnen krijgen. De metingen moeten simultaan op verschillende compartimenten worden 
uitgevoerd: water, waterbodem, zwevend stof en paling. 

 
AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

 
- PCBs bioaccumuleren sterk. Op plaatsen waar hoge PCB-gehalten in waterbodem en in 

zwevend stof gemeten worden, zijn ook de concentraties in vis en andere biota hoog. In deze 
studie werden slechts vijf meetplaatsen onderzocht: binnen deze beperkte gegevensset 
konden geen goede correlaties tussen de concentraties in afzonderlijke abiotische 
compartimenten en visweefsel worden aangetoond. Er werd wel een correlatie 
teruggevonden tussen de som van de concentraties in waterbodem èn zwevend stof en de 
concentratie in paling. Een uitgebreidere dataset moet het belang van deze waarneming 
aantonen. 

- PAKs werden in deze studie niet in biota gemeten, zodat de relatie tussen milieu- en 
weefselconcentraties niet werden bepaald. Dit dient nog verder onderzocht: partitiemodellen 
voorspellen hoge concentraties in biota. 

- In partitiemodellen worden concentraties in biota voorspeld aan de hand van Kow, BCF en 
BAF en de verdeling over de abiotische compartimenten op basis van stof- en 
matrixeigenschappen. De bruikbaarheid van deze factoren bleek niet uit de resultaten van 
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deze studie: er werd heel wat in situ informatie verzameld, meestal van zwaar gepollueerde 
sites. Voor deze dataset voorspellen de eenvoudige partitiemodellen in ieder geval 
onvoldoende de reële toestand. Meer onderzoek is nodig voor modelvalidatie en naar 
eventueel betere modelbenaderingen of standaardmetingen. 

- Onderzoek naar de plaatsgebonden verschillen en de temporele variatie van de metingen om 
een goede meetstrategie voor elke parameter te kunnen selecteren. 

- Verder onderzoek moet aantonen hoe (stoffen op) de verschillende compartimenten 
genormeerd moeten worden. Voor deze compartimenten moeten dan voor de verschillende 
stoffen PNEC waarden of referentiewaarden voorgesteld of experimenteel bepaald worden, 
of/en moeten effectgerichte normen ontwikkeld worden. 
Het risico dat gekoppeld is aan het vervuild zwevend stof moet verder onderzocht worden, en 
een gepaste normering voor dit compartiment moet ontwikkeld worden.   

- De mogelijke rol van screeningstesten voor het “leiden” van de chemische analysen. 

6.3. Samenvattend (aanbevelingen): 
 
Een dringende herziening van de fysicochemische normen voor de waterkolom waarbij PNEC als 
basis wordt genomen, en waarbij de onderlinge relatie van de compartimenten in acht wordt 
genomen.  
Verder onderzoek: 

- PNEC waarden genereren voor een aantal belangrijke stoffen en voor de verschillende 
compartimenten. 

- “strengheid” van PNEC onderzoeken door de relatie tussen “PNEC–overschrijding” en 
“schadelijke effecten in het veld” uitgebreider te onderzoeken. 

-  
Ecotoxiciteitstesten een vaste plaats geven in het meetnet, voor alle compartimenten.  
Verder onderzoek: 

- Samenstellen van een geschikte batterij van testen voor de verschillende compartimenten 
op basis van de ervaringen die werden opgedaan met de waterbodemonderzoek, bij het 
ecotoxicologisch onderzoek op zwevend stof, en de ervaringen uit deze studie. 

- Uitwerken van een ecotoxicologisch normerings- (of klassificatie)kader voor 
oppervlaktewater. 

 
Het meetnet aanvullen met metingen in vis voor bioaccumulerende componenten en zware 
metalen. 
Verder onderzoek: 

- Uitwerken van een normeringskader m.b.t. concentraties in vis. 
 
Rol van screeningstesten als kosteneffectief alternatief in het meetnet verder onderzoeken. 
Verder onderzoek: 

- Uitgebreider onderzoek naar de optimalisatie van screeningstesten, 
identificatiemogelijkheden via toxiciteitsidentificatie en aangepast parameterset. 

 
De spatiale en temporale variabiliteit van de verschillende metingen in kaart brengen om de 
meest geschikte meetstrategie(ën) te kunnen ontwikkelen. 
 
In het meetnet routinematig de 3 verschillende compartimenten bemonsteren (i.e. afstemmen 
van de verschillende meetnetten). 
 
De chemische parametersets afstemmen op de verschillende compartimenten: 

• PCBs en PAKs niet in water meten, maar op waterbodem en zwevend stof. 
• Pesticiden goed opvolgen in het toepassingsseizoen: 
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• Uitgebreider onderzoek naar andere pesticiden en de rol van de aanwezigheid van 
metabolieten bij de consumptie van vis. 

• In vis PCBs, PAKs, Organochloorpesticiden, kwik en andere zware metalen meten. 
• Uitgebreider onderzoek naar andere pesticiden en hun metabolieten. 
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