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1 SAMENVATTING 
 

De verspreiding van hormoonverstorende stoffen en de eventuele impact daarvan op 
mens en dier, is reeds geruime tijd, onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.  

Het effectief aantonen van nadelige effecten op de voortplanting van mens en dier en 
het verhoogd voorkomen van kankers van de geslachtsorganen, hebben geleid tot 
maatschappelijke discussies en acties op beleidsniveau.  

In Vlaanderen werd in het bekken van de Boven-Schelde reeds aangetoond dat 
hormoonverstorende stoffen met een pseudo-oestrogene activiteit voorkomen in het 
oppervlaktewater.   

Dit riep twee vragen op: (1) in hoeverre is de verspreiding van stoffen met 
oestrogeenachtige werking algemeen voor alle Vlaamse rivierbekkens, en (2) is er een 
meetbaar schadelijk effect op natuurlijke vispopulaties? 

In opdracht van de VMM, en via een samenwerking VITO-INBO, werd daarop een 
onderzoek in twee fasen opgezet.  

In een eerste luik van dit brede veldonderzoek werd de oestrogene activiteit in water 
gemeten met behulp van biotesten. In een tweede luik werden, op dezelfde plaatsen, 
vissen gevangen en onderzocht op biomerkers (tekenen) voor hormoonverstoring. 

Voor dit onderzoek werd de blankvoorn, Rutilus rutilus als testorganisme 
geselecteerd. Niet alleen is het een vissoort die een ruime verspreiding heeft over 
Vlaanderen, maar ook werd al eerder in internationaal onderzoek aangetoond dat deze 
soort geschikt is om hormoonverstoringen te meten.  

Voor dit project werden 36 meetpunten in Vlaamse waters geselecteerd. Er werden 
zowel kanalen, als rivieren en polderwaters uitgekozen. De selectie gebeurde op basis 
van het voorkomen van blankvoorn en beschikbare data voor de kwaliteit van water 
en waterbodem, de biologische integriteit volgens IBI (visindex), de BBI (macro 
invertebraten index) en het voorkomen van polluenten in paling.  

Eerst werd op 36 meetplaatsen tijdens 2 monsternames een screening uitgevoerd van 
de oestrogene activiteit. Dit gebeurde door middel van een gisttest die toegepast werd 
op extracten van de waterstalen. Op basis van deze resultaten met de gisttest werden 
23 plaatsen weerhouden voor een studie van de blankvoornpopulaties.  

Als biomerkers voor oestrogene effecten in de mannelijke vis werden (1) het 
dooiereiwit of vitellogenine (VTG) bepaald en (2) de gonaden van mannelijke 
blankvoorns histologisch onderzocht.  

De oestrogene activiteit, bepaald met de gisttest, bleek voor alle meetplaatsen 
meetbaar (boven de detectielimiet). De resultaten varieerden van 0.5 tot 8.7 ng/l 
E2-equivalent voor de 36 meetplaatsen. Zowel op plaatsen met goede, matige als 
slechte waterkwaliteit bleek de oestrogene activiteit verhoogd. Dit wijst duidelijk op 
het ontbreken van onverstoorde plaatsen die niet in aanraking komen met stoffen met 
oestrogeenverstorende werking. Het fenomeen ‘hormoonverstoring’ blijkt dus ruim 
verspreid over Vlaanderen. 
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In vergelijking met eerder gerapporteerde waarden voor enkele (biologisch dode) 
rivieren in het bekken van de Boven-Schelde, zijn de metingen voor oestrogene 
activiteit in huidige studie lager en in dezelfde grootteorde als metingen voor rivieren 
in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. In vergelijking met gerapporteerde gegevens 
voor riverien in Nederland, Portugal en U.K. scoren de Vlaamse oppervlaktewaters 
dan weer relatief hoog.  

Op 11 van de 18 locaties waar mannelijke blankvoorns voor studie van biomerkers 
beschikbaar waren, werd bij de meerderheid van de vissen een verhoogd 
vitellogenine gehalte gemeten. Dit is duidelijk een effect van blootstelling aan 
stoffen met oestrogeenachtige activiteit.  

Bovendien blijkt er een positief verband te bestaan tussen verhoogde oestrogene 
activiteit gemeten in het water (gisttest) en metingen van VTG in mannelijke 
blankvoorns.  

Bij weefselonderzoek van de geslachtsorganen van mannelijke blankvoorns werd de 
aanwezigheid van diverse rijpingsstadia van eicellen opgemerkt: in de helft van de 
bemonsterde mannelijke vissen waren er dergelijke tekenen van intersex of 
vervrouwelijking. Deze verstoring van de geslachtsorganen bleek algemeen 
verspreid over de bemonsterde Vlaamse waters. De aard en intensiteit van deze 
verstoring zijn gelijkaardig als de bevindingen in blankvoorn in de U.K. 

De metingen van hormoonverstoring (zowel in het water als in blankvoorn) waren het 
duidelijkst op de Schelde (Ringvaart; VMM nr. 173000), op het Afleidingskanaal van 
de Leie (VMM nr; 767500) en op het Kanaal van Stekene (VMM nr. 46000). Voor 
geen enkele van de locaties waar er mannelijke blankvoorns gevangen werden bleek 
totale afwezigheid van oestrogene verstoring.  

We hebben kunnen aantonen dat het voorkomen van stoffen met oestrogeen 
verstorende activiteit een vrij algemeen fenomeen is voor Vlaamse waters, en dit 
zowel voor waters die volgens de huidige chemische en biologische kwaliteitsindices 
van ‘goed’ tot ‘slecht’ scoren. De effecten van oestrogene verstoring zijn duidelijk 
aanwezig en meetbaar in onze Vlaamse blankvoornpopulaties in meerdere 
rivierbekkens.  

Dit onderzoek was een oriënterende studie en laat niet toe om causale verbanden te 
leggen tussen deze nieuwe resultaten voor hormoonverstoring en reeds bestaande 
metingen voor waterkwaliteit. Nochtans zijn er een aantal trends aangetoond, waarbij 
als belangrijkste het positief verband tussen parameters voor oestrogene 
verstoring (gisttest, VTG) en indices voor de evaluatie van 
levensgemeenschappen (IBI, BBI). Deze verbanden geven geenszins causaliteit 
weer. 

We besluiten dat deze studie duidelijk heeft aangetoond dat natuurlijke vispopulaties, 
zoals blankvoorns, aan stoffen met oestrogene activiteit worden blootgesteld met 
ingrijpende veranderingen in bloed en geslachtsorganen tot gevolg. Dit probleem 
vergt een gerichte aanpak in ons milieubeleid naar de aard en de bron van deze 
stoffen met oestrogeenachtige activiteit en een lange termijn studie op 
reproductiesucces van natuurlijke vispopulaties.  
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2 INLEIDING 
 

2.1 Situering en motivatie van de studie 
De verspreiding en de potentiële impact van milieugevaarlijke stoffen met een 
hormoonverstorende werking is onderwerp van diverse studies in de afgelopen 
decennia. De verhoogde blootstelling aan dergelijke stoffen in het milieu of via 
voeding wordt als oorzaak gesuggereerd voor waargenomen nadelige effecten op 
ondermeer het humane voortplantingssysteem en het voortbestaan van sommige 
wildpopulaties (Vos et al., 2000; Damstra et al., 2002). De stoffen met duidelijke 
aanwijzingen voor een hormonaal verstorende werking bevinden zich in een breed 
gamma van structureel verschillende stofgroepen. Ze behoren bijvoorbeeld tot de 
groep van bestrijdingsmiddelen (lindaan, methoxychloor, atrazine, endosulfan,..), 
gehalogeneerde koolwaterstoffen (polychloorbifenylen en dioxines), gebromeerde 
vlamvertragers, weekmakers van kunststoffen (ftalaten, bisfenol A), detergenten en 
hun afbraakproducten (alkylfenolen en hun ethoxylaten), tributyltinverbindingen en 
sommige zware metalen. Daarnaast zijn er nog de lichaamseigen hormonen zelf, met 
name het 17β-oestradiol, oestron en oestriol, synthetische hormonen zoals 17α-
ethinyloestradiol (component van de anticonceptiepil), en de plantenhormonen (fyto-
oestrogenen) die zich in het milieu kunnen verspreiden. 
 

Er zijn meerdere inventarisatiestudies die het belang tonen van de verspreiding van 
chemische stoffen met hormoonverstorende potentie voor Vlaanderen (Bayens & 
Goeyens, 1998; Witters et al., 2001; Witters et al., 2003). In vis (specifiek in paling) 
werden door INBO (vroeger IBW) een aantal studies uitgevoerd (waarvan sommige 
gebiedsdekkend over Vlaanderen) waarbij een uitgebreide reeks van 
milieugevaarlijke en potentieel hormoonverstorende stoffen in het visweefsel 
geanalyseerd werd (Van Thuyne et al., 1995 a en b, Weltens et al., 2002; Weltens et 
al., 2003; Goemans et al., 2003; Belpaire et al., 2003; Versonnen et al., 2003; Hoff et 
al., 2005; Morris et al., 2004; Roose et al., 2003, Goemans et al., 2007). 
Ontegensprekelijk kwam hieruit naar voor dat sommige milieugevaarlijke stoffen in 
zeer hoge mate aanwezig zijn in biota afkomstig van onze Vlaamse waters. 
Vermits het niet eenvoudig is om elk van die stoffen te meten werd in opdracht van 
de Vlaamse overheid een monitoringstudie uitgevoerd met behulp van biologische 
testen (Witters et al., 2003). Er werd aangetoond voor het bekken van de Boven-
Schelde dat er vooral in oppervlaktewaters een hoge oestrogene potentie aanwezig is, 
die meestal beduidend hoger is dan in rivieren in de ons omringende landen. De 
oestrogene belasting in effluenten van RWZI’s bleek dan relatief lager dan in 
ontvangende waters. Dit kan mogelijk te maken hebben met de niet volledige 
aansluiting van huishoudens in Vlaanderen. Toch wordt steeds via buitenlandse 
studies bevestigd dat de bijdrage van effluenten van RWZI’s belangrijke 
emissiebronnen zijn die een oestrogeen effect kunnen hebben op vissen (Van Aerle et 
al., 2001; Rodgers-Gray et al., 2001; Vethaak et al., 2002). Een monitoring van de 
vispopulaties in de buurt van RWZI-stations geldt bijgevolg regelmatig als 
aanbeveling. 
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Binnen Vlaanderen zijn recent enkele aanwijzingen gevonden voor effecten van 
xeno-oestrogene stoffen bij in het wild gevangen vissen, of vissen in kooi 
experimenten. Versonnen et al. (2003) toonde in blankvoorn (Rutilus rutilus) een 
significante correlatie aan tussen accumulatie van polluenten en de biomerker voor 
xeno-oestrogene blootstelling, vitellogenine (VTG). De paling daarentegen, bleek 
ondanks de hoge accumulatie van polluenten, weinig gevoelig te zijn voor inductie 
van VTG (Versonnen et al., 2004). Dit is te verklaren doordat het analyses betrof op 
gele paling, de sedentaire premature fase. Een studie uitgevoerd door UA toonde de 
inductie van VTG bij in het wild gevangen giebels, rietvoorns en blankvoorns, en bij 
gekooide karpers (Gillemot, 2003). De effecten waren meest uitgesproken bij de 
mannelijke blankvoorns met een verhoogd VTG-gehalte ten opzichte van het basale 
niveau voor 16 van in totaal 29 bemonsterde vissen (gecollecteerd in 8 verschillende 
oppervlaktewaters). Ook een recente studie in Wallonië beschrijft effecten van 
hormoonverstoring bij 2 vissoorten gevangen in de buurt van RWZI’s. Bij 
vergelijking bleken er echter geen systematisch significante verschillen te zijn tussen 
punten stroomopwaarts en stroomafwaarts van lozing (Douxfils et al., 2007).  

Voorgaande informatie betreffende Vlaamse studies voor hormoonverstoorders vormt 
een belangrijk uitgangspunt bij de vraagstelling binnen voorliggend project. De 
betekenis van metingen van hormoonverstoorders (biologische & chemische detectie) 
en biomerkers in organismen moet nog aangetoond worden in relatie tot populatie 
effecten.  

 

In elk geval is het wel duidelijk dat onze natuurlijke aquatische populaties onder grote 
druk staan. Vooral gegevens omtrent onze vispopulaties zijn goed gedocumenteerd. 
De INBO-databanken omvatten informatie over de verspreiding van de vissoorten, 
hun abundanties en hun leeftijdsstructuur. Daar waar er vanuit gegaan wordt dat in 
het verleden in alle Vlaamse oppervlaktewaters vis aanwezig was, blijkt nu dat op 
35% van de meetplaatsen (N= 861) geen vis meer leeft. Slechts 1,4% van de 
meetplaatsen vertonen een IBI-kwaliteit overeenkomend met uitstekend of zeer goed 
(Belpaire et al., 2000). Verschillende oorzaken worden verantwoordelijk gesteld voor 
de slechte toestand van onze vissen, maar momenteel ontbreekt wetenschappelijke 
evidentie omtrent het effectieve aandeel van deze oorzaken. Algemene waterkwaliteit 
en zuurstofhuishouding worden als belangrijkste factoren ervaren, maar ook 
habitatverloedering (rechttrekking en oeverversteviging) en compartimentering van 
onze waterlopen eisen hun tol. Een intensieve soortgerichte visserij kan voor 
specifieke soorten (roofvis) een probleem zijn. Maar wat is de invloed van 
milieugevaarlijke stoffen (waarvan de concentraties in Vlaanderen zeer hoog zijn), op 
de aanwezigheid en het reproductievermogen van onze zoetwatervissen? 
 

2.2 Doelstellingen 
In dit project wordt een aanpak van onderzoek voorgesteld die zal toelaten om een 
beter beeld te krijgen van de ecologische relevantie van het fenomeen 
‘hormoonverstoring’ in Vlaamse oppervlaktewateren. Globaal is het de bedoeling na 
te gaan of er een verband is tussen het voorkomen van hormoonverstorende stoffen en 
de ecologische toestand van Vlaamse waters. Die ecologische toestand zal vooral op 
basis van gegevens voor de visindex, een maat voor biologische integriteit afgeleid 



   14 

uit gegevens over vispopulaties in Vlaanderen in kaart gebracht worden. Uiteraard 
zullen ook de basisgegevens over het voorkomen en de abundantie (van bepaalde 
lengteklassen) van de vissoorten gebruikt worden. 
 

Meer concreet zal de aanpak informatie bieden voor volgende vragen: 

1) kan de aanwezigheid van hormoonverstoorders, op plaatsen met een redelijk 
tot goede fysisch-chemische waterkwaliteit, bijdragen tot een minder goede 
ecologische toestand (of IBI)? 

2) kan er ondanks het voorkomen van hormoonverstorende stoffen, toch een 
goede ecologische toestand aanwezig zijn? 

 

Om invulling te geven aan voorgaande doelstellingen werd een multidisciplinaire 
aanpak in 3 achtereenvolgende fasen voorgesteld.  Er werd  gekozen voor een 
pragmatische aanpak waarin de situatie voor Vlaanderen zo goed mogelijk 
geïllustreerd wordt. Deze aanpak wordt kort in volgende schema weergegeven.  
 

De keuze van 36 monsternamepunten werd gebaseerd op bestaande 
milieukwaliteitgegevens voor fysico-chemie van water en waterbodem, en biota en 
het voorkomen van blankvoorn. Een maximale spreiding over Vlaamse rivierbekkens 
werd nagestreefd, met waters van goede tot slechte kwaliteit. Vermits diverse 
buitenlandse studies duiden op de verspreiding van xeno-oestrogene stoffen via 
lozingen van RWZI’s werden er ook enkele monsternamepunten in de buurt van een 
RWZI geselecteerd. Ook werden enkele polderwaters geselecteerd omdat ondermeer 
in het Nederlandse LOES-project (Vethaak et al., 2002) de aandacht werd gevestigd 
op verhoogde oestrogene activiteit in landelijke beekjes, te wijten aan excretie van 
endogene hormonen door veehouderij.  

De bepaling van oestrogene potentie in 36 oppervlaktewaters gebeurde tijdens 2 
bemonsteringscampagnes met een biotest welke toelaat de  globale blootstelling aan 
xeno-oestrogene stoffen in beeld te brengen, zonder specifieke chemicaliën of 
bronnen te karakteriseren. 
Deze resultaten voor 36 meetpunten lieten toe om in een volgende fase, op basis van 
enkele criteria, de studie van blankvoorns op 20 plaatsen (en 3 reservepunten) uit te 
voeren. Enkele plaatsen met de laagste oestrogene activiteit en tegelijk goede 
kwaliteit volgens bestaande VMM en INBO parameters werden weerhouden als 
‘referentieplaatsen’ voor studie van hormoonverstoring. Deze plaatsen, die dan als 
controlepunten voor hormoonverstoring gelden konden dan vergeleken worden met 
plaatsen van lage tot hoge oestrogene activiteit binnen diverse klassen van matig tot 
slechte waterkwaliteit.  

Deze geïntegreerde strategie wordt voor de 1ste keer binnen Vlaanderen op dergelijke 
schaal toegepast. De combinatie van bestaande waterkwaliteitsgegevens, metingen in 
water en metingen in vissen voor blootstelling aan stoffen met xeno-oestrogene 
potentie zou moeten toelaten om een beeld te krijgen over de Vlaamse toestand 
inzake hormoonverstoring. De ruime opzet van het veldonderzoek moet eerder gezien 
worden als een verkennende studie, waarbij het niet de bedoeling was om 
oorzakelijke verbanden aan te tonen. 
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Vlaamse oppervlaktewaters 
Chemische vervuiling  
VMM-Fysico-chemie  
INBO-paling meetnet 

Selectie 20 punten  
 �blankvoornpopulaties 
 � range oestrogene potentie 

Selectie 36 punten: 
 � meerdere rivierbekkens 
 � nabijheid RWZI 
 � voorkomen blankvoorn 

Ecologische  
toestand 
VMM-biotische index  
INBO-visindex (of IBI) 

Fase I 

Fase II 

Campagne 1:  
In vitro screening  
Oestrogene potentie 

Campagne 2:  
In vitro screening  
Oestrogene potentie 

Metingen blank voorn  
Biomerker VTG 
Biometrie gonaden (GSI) 
Histopathologie gonaden 

Fase III 

Dataverwerking/interpretatie en beleidsadvies  

Campagne 3: 
In vitro screening  
Oestrogene potentie 

Afvissen van 20  
geselecteerde punten:  
Blankvoorns voor bemonstering 
Rekrutering blankvoorn 



   16 

3  FASE I: SELECTIE VAN 36 MEETPUNTEN VOOR 
SCREENING MET YES (INBO) 

 

De voorgestelde studie gaat na of er een verband bestaat tussen het voorkomen van 
hormoonverstorende stoffen en de ecologische toestand van Vlaamse wateren. Die 
ecologische toestand zal vooral op basis van gegevens voor de visindex, een maat 
voor biologische integriteit afgeleid uit gegevens over vispopulaties in Vlaanderen, in 
kaart gebracht worden.  
 
Het Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO) heeft voor elk type oppervlakte 
water een referentie beschreven voor de visfauna (Simoens et al., 2006). In dergelijke 
referentie moet voor de visfauna de samenstelling en abundantie van de soorten 
geheel of vrij geheel overeenkomen met de onverstoorde staat. Verder dienen de 
typespecifieke, voor verstoring gevoelige, soorten aanwezig te zijn en de 
leeftijdsopbouw mag slechts weinig tekenen van verstoring vertonen. Voor de sterk 
veranderde of kunstmatige waterlichamen werd door dezelfde auteurs een maximaal 
en goed ecologisch potentieel beschreven. In een toestand van maximaal ecologisch 
potentieel zijn de waarden voor de kwaliteitselementen zoveel mogelijk normaal in 
vergelijking tot het meest vergelijkbare type oppervlaktelichaam van de categorie 
waarin het hoort. Terwijl voor het goed ecologisch potentieel lichte veranderingen in 
de waarden van de kwaliteitselementen ten opzichte van de waarden bij maximaal 
ecologisch potentieel toegestaan zijn. 
Bij het ontwikkelen van beoordelingsystemen is het van groot belang dat er een 
gestandaardiseerde methodologie ontwikkeld wordt zowel wat betreft de 
monstername als wat betreft het vastleggen van de grenswaarden. Wetenschappers 
van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek hebben voor de verschillende types 
maatlatten of visindices (IBI) ontwikkeld (Belpaire et al., 2000, Breine et al., 2001, 
2004). Naargelang het type water bevat de IBI aangepaste metrieken. Een metriek is 
een meetbare parameter die informatie geeft over een welbepaalde ecologische 
eigenschap van het visbestand. Naargelang de gemeten metriekwaarde wordt een 
score toegekend ten opzichte van de referentie. De som van de metriek scores geeft 
de IBI waarde. Deze wordt omgerekend naar een Ecological Quality Ratio waarde 
(EQR) die varieert tussen 1 (uitstekend) en 0 (slecht). Naargelang de bekomen EQR 
waarde wordt een appreciatie gegeven. Deze indeling wordt samengevat in Tabel 1. 
Op Europees niveau werkt het INBO mee in verschillende intercalibratie groepen 
waarbij gepoogd wordt om op basis van gemeenschappelijke metrieken indices te 
ontwikkelen. 
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Tabel 1: Waardebeoordeling voor de verschillende IBI scores en EQR waarden 

IBI-score EQR Kaderrichtlijn 
indeling 

Kaderrichtlijn 
kleurcode 

beschrijving van de situatie 

>4 5-5 >0.9 uitstekend  Natuurlijke situatie zonder 
menselijke verstoring. Alle te 
verwachten soorten zijn aanwezig, 
ook de gevoeligste. Evenwichtige 
trofische structuur. 

>3.5-4 5 >0.7-0.9 goed  Soortenrijkdom lager dan verwacht. 
Er zijn minder vissen en minder 
gevoelige soorten aanwezig. De 
trofische structuur vertoont tekenen 
van stress. 

>2 5-3.5 >0.5-0.7 matig  Er komen slechts enkele tot geen 
gevoelige soorten meer voor. De 
trofische structuur is gebroken. 

≥1-2.5 
 

≥0.2-0.5 
 

ontoereikend  Er is weinig vis aanwezig. Er 
komen vooral geïntroduceerde en 
tolerante vissoorten voor. 

<1 <0.2 slecht  Er wordt geen of bijna geen vis 
aangetroffen. 

Bron: Breine et al., 2004. 

 

De selectie van meetpunten voor dit project is gebaseerd op een steekproef uit meer 
dan 100 monstername stations die potentieel in aanmerking kwamen voor deze studie. 
Na discussie binnen de stuurgroep werd een definitieve lijst van meetpunten 
geselecteerd.  
 

 

3.1  Methodologie 
 

Binnen de stuurgroep werd nagegaan welke locaties in Vlaanderen het meest geschikt 
zijn om de studie uit te voeren. De criteria waaraan potentiële meetpunten dienen te 
voldoen zijn: 
• De bevestigde aanwezigheid van blankvoorn. 
• Het meetpunt maakt deel uit van het paling polluenten netwerk van het INBO. 
• Het meetpunt maakt deel uit van het VMM waterkwaliteitsnetwerk voor het 

opstellen van de fysisch-chemische index. 
• De meetpunten worden zo gekozen dat de spreiding van de visindex (IBI) op 

basis van de meest recente metingen maximaal is. 
• Het meetpunt is niet gesitueerd in een stilstaand water. 
• De locaties liggen verspreid over Vlaanderen. 
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Uit de V.I.S. databank (INBO) werden 105 locaties getrokken die voldoen aan 
bovenstaande criteria. Uit deze groep punten werden 36 locaties geselecteerd die het 
eerste meetnet zullen vormen voor de uitvoering van dit project. De helft van deze 
meetpunten (18) bestaat uit locaties die vooraf werden geselecteerd omdat er binnen 
de stuurgroep consensus was om ze op te nemen in het voorstel. Het betreft zeven 
meetpunten waarvoor de IBI “goed” of “slecht” scoort. Dergelijke meetpunten zijn 
beperkt in aantal maar ze waarborgen de goede (statistische) spreiding van 
monstername stations over de IBI. Negen plaatsen werden weerhouden op basis van 
hun bepaalde geografische positie (bv. een punt dat gesitueerd is in grote rivieren of 
een extra polderwaterloop). Tenslotte werden nog twee punten vooraf geselecteerd op 
basis van hun nabijheid tot een RWZI. De overige 18 meetpunten werden via een 
Monte Carlo randomisatie procedure gekozen. De gebruikte procedure minimaliseert 
de som van de onderlinge gekwadrateerde correlaties tussen de concentraties aan 
potentieel endocriene verstoorders in paling (lindaan, dieldrin, som van zeven merker 
PCB’s en cadmium). Zo kunnen de projectresultaten achteraf geïnterpreteerd worden 
ten opzichte van deze vier individuele milieu-indicatoren zonder dat (hinderlijke) 
correlaties de waargenomen verbanden beïnvloeden.  
 

 

3.2 Lijst van 36 meetpunten 
Elk geselecteerd meetpunt wordt gekarakteriseerd door geografische coördinaten, 
verschillende stationcodes, gegevens met betrekking tot de vervuiling in paling, 
gegevens over de waterbodem en over de fysisch-chemische waterkwaliteit. Telkens 
werd opgeschreven of het meetpunt vooraf toegevoegd werd (RWZI, vast) of via de 
statistische trekking (at random). De ligging van de 36 meetpunten wordt op kaart 
voorgesteld in Figuur 1. Voor de volledigheid wordt Tabel 2 met de codes en 
waterlopen toegevoegd. 

Vermits er op de Damsloot geen gegevens van paling, IBI,…beschikbaar zijn, wordt 
voor dit punt gebruik gemaakt van de gegevens van de Loopsloot. Deze punten 
bevinden zich enkele kilometers uit elkaar, maar beide waterlopen staan in verbinding 
met elkaar (zie fiches in annex). Voor 1 punt op de Dender (DE4) verschilt het VMM 
en het INBO-punt volledig. Het VMM-punt is gelegen in een afgesloten arm van de 
Dender, terwijl het INBO-punt op de Dender zelf ligt. Deze afwijkingen worden 
aangegeven in Tabel 2. 
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Tabel 2:  Overzicht van het meetnet van 36 punten voor screening met de gisttest. 

 
Naam VMM code Palingmeetnet code INBO code 
Abeek 126000 AB 92130400 

Afleidingskanaal van de Leie 767500 AKL1 14224150 

Dender 508000 DE1 41012175 

Dender 500000 DE3B 43312100 

Dender 499900 DE3C 43312200 

Dender 514900 
(afgesloten arm) 

DE4 
 

43312300 

Demer 392300 DEM4 66516050 

Dijle 220000 DIJ6 71318300 

Dijle 216000 DIJ7  72118100 

Dommel 92100 DO1 93530350 

Dommel 91000 DO2 93530450 

Ede 762900 ED2 14347150 

Grote Beverdijkvaart 678050 GB1 01246100 

Itterbeek 115000 IB1 92231250 

Kanaal van Ieper naar Ijzer 946000 IK1 18030100 

Kanaal van Beverlo 849500 KB5 10539300 

Kanaal Bocholt-Herentals 848300 KBH2 10521650 

Dijlekanaal  Leuven - Mechelen 801000 KLD2 11030250 

Kleine Nete 277500 KN1 53014150 

Kanaal van Stekene 46000 KSE 13532450 

Laan 488000 LAA2 71041350 

Leie 582000 L   30111300 

Leie 572500 LE5 35111250 

Damsloot 561000  LO (Loopsloot) 47258150  

Maas 123000 MA2 92019050 

Maas 122100 MA3C 92019350 

Molse Nete 333000 MNB 50130150 

Moervaart 41000 MVD 13423100 

Martjevaart 955000 MVX 22130150 

Poperingevaart 979700 PV1 20120050 

Schelde (Ringvaart) 173000 SCH3A 45200750 

Schelde (Ringvaart) 160800 SCH7 85000100 

Warmbeek 100400 WA 93130450 

Willebroekse Vaart 351000 WBV7 11230600 

Witbeek 117000 WIK 92248400 

Ijzer 916000 YZ1 23110300 
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Figuur 1: Meetnet bestaande uit 36 locaties op Vlaamse oppervlaktewaters voor meting van 
hormoonverstoring 

 
 
 

3.3   Opmerkingen 
 

De hier voorgestelde aanpak om meetplaatsen te selecteren is vooringenomen. Er 
werd immers geselecteerd volgens welbepaalde criteria. Dit betekent dat de gegevens 
niet zonder bijkomende interpretatie gebruikt kunnen/mogen worden om ruimtelijke 
patronen in de concentraties van hormoonverstoorders binnen Vlaanderen te 
documenteren.  
De IBI klassen die werden gebruikt, waren de op dat moment (februari 2006) 
beschikbare gegevens. Momenteel, bij de eindrapportage (juli 2007) zijn er echter 
nieuwe gegevens beschikbaar voor enkele plaatsen. De verwijzing naar specifieke IBI 
klassen per locatie wordt verder in detail toegelicht in hoofdstuk 7 bij globale 
evaluatie van de resultaten per locatie. 
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4 FASE I: SCREENEN VAN 36 MEETPUNTEN VOOR 
OESTROGENE ACTIVITEIT MET DE YES-ASSAY: 
CAMPAGNE I EN II (VITO) 

 

4.1 Inleiding 
 
Voorgaande studies hebben de bruikbaarheid aangetoond van ondermeer de YES-
assay voor evaluatie van oestrogene activiteit in oppervlaktewater. Deze in vitro test 
met getransformeerde gistcellen is zeer robuust en heeft, mits extractie van stalen, een 
goed meetbereik voor toepassing op oppervlaktewaters (Witters et al., 1998; 
Berckmans et al., 1999; Berckmans et al., 2001, Witters et al., 2001; Witters et al., 
2003). 
 
 
4.2 Methodologie 
 
4.2.1 Monstername 
 
Elk monster werd gecollecteerd in 2 glazen flessen van 2 of 4 liter (Wheaton). Deze 
flessen werden in de Vito laboratoria voor gebruik twee maal gespoeld met ethanol 
absolute (pro analyse). Bij de monstername werden de flessen één keer gespoeld met 
water van de monstername plaats en vervolgens werden ze voor 3/4 gevuld en 
afgesloten met een schroefdop.  
 
Nadat de recipiënten van 2 of 4 liter gevuld werden, werden de monsters 
getransporteerd naar de Vito, laboratoria milieutoxicologie. De tijd tussen 
monstername en -behandeling was maximum 48 uur. De monsters werden, met 
uitzondering van de tijd van transport, donker bewaard in de koelkast (constante 
temperatuur van +4°C). 
 
4.2.2 Behandeling van de monsters 
 
4.2.2.1 Principe 
 
De methode van filtratie en extractie van de milieumonsters is grotendeels gebaseerd 
op een methode toegepast en aanbevolen door het I.V.M. (Instituut voor 
milieuvraagstukken, Amsterdam). Deze methode werd reeds gebruikt bij het RIWA 
monitoring programma (1998-1999), was gangbaar in het Nederlandse LOES-project 
(Landelijk Onderzoek Endocriene Stoorstoffen) en werd reeds toegepast in een eerste 
monitoringsstudie van Vlaamse Waters (Berckmans et al., 1999; Witters et al., 2001) 
en in de AWI studie omtrent opsporen van de verspreiding en effecten van stoffen 
met hormoonverstorende werking in Vlaamse waters (Witters et al., 2003). 
 
Binnen de 48u na monstername werden de milieumonsters gefiltreerd. De partikeltjes 
werden door een 3 stap filtratie uit de monsters verwijderd daar deze de extracties 
kunnen belemmeren. Eerdere studies met de gisttest hebben aangetoond dat de 
meerderheid van oestrogene actieve stoffen zich niet bevinden in de fractie 
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geassocieerd met particulair materiaal (Desbrow et al., 1998). De polaire tot matig-
polaire verbindingen zijn van overheersend belang (> 80 %) qua oestrogene potentie 
in milieumonsters. Voor extractie van deze stoffen werd SPE (Solid Phase Extraction) 
gekozen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de SDB (styrenedivinylbenzene) 
Empore disks. Deze disks zijn een snel en efficiënt alternatief voor 
vloeistofvloeistof extractie. Door deze extractie zal de matrix vereenvoudigd worden 
en worden de matig polaire tot apolaire stoffen uit de milieumonsters geconcentreerd, 
zodat lagere concentraties in milieumonsters toch gedetecteerd kunnen worden. 
 
4.2.2.2 Procedure 
 
Algemeen 
Om verontreinigingen te verwijderen werd al het glazen materiaal dat gebruikt werd 
bij de filtratie en de extractie voor gebruik twee maal gespoeld met ethanol (pro 
analyse). Tevens werd het gebruik van plastic materiaal zoveel mogelijk vermeden 
om mogelijke contaminatie met stoffen die een oestrogene potentie hebben uit te 
sluiten. 
 
Filtratie 
Per milieumonster werd er ongeveer 2.1 liter vloeistof gefiltreerd. De filtratie bestaat 
uit 3 stappen. Per filtratie stap werden er 2 filters gebruikt, er werd dus per filter 
ongeveer 1 liter gefiltreerd. In de eerste stap werd een GF/A filter (Whatman) 
gebruikt. Hierna werd het filtraat over een mixed cellulose ester (ME) filter met 
poriën van 1.2 µm (Millipore) gezogen. Als laatste stap in de filtratie werd een ME 
filter met poriën van 0.45 µm (Millipore) gebruikt. Voor gebruik werden de filters 
gespoeld met 250 ml bigedestilleerd water. 
De gedetailleerde procedure (standaard operating procedure) werd beschreven in de 
Vito SOP TREAG018 (Berckmans, 2001a). 
 
Extractie 
Na filtratie werden de milieumonsters geëxtraheerd d.m.v. SPE. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van een SDB-Empore® disk (Varian). Deze disk bestaat uit een inerte 
matrix (PTFE =polytetrafluoroethylene) met daarop als adsorberende fase SDB (poly- 
styrenedivinylbenzene). 
 
De extractie procedure bestaat uit 4 stappen. Eerst werd de disk geconditioneerd met 
aceton (5 ml), methanol (10 ml) en bigedistilleerd water (10 ml). Na de 
conditionering werd 2 liter gefiltreerd monster over de disk gezogen met een 
maximale flow van 1 liter/10 minuten. De geadsorbeerde stoffen werden van de disk 
geëlueerd met aceton (2 x 10 ml). Het eluaat werd uitgedampt bij 30 °C onder een 
zachte stikstofstroom. Juist voordat het eluaat volledig verdampt was, werd er 100 µl 
DMSO (=solvent) toegevoegd. Daarna werd de overblijvende aceton uitgedampt. Aan 
de hand van deze procedure werden de monsters 20.000 keer geconcentreerd (SOP 
TREAG018, Berckmans, 2001a).  
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4.2.3 In vitro biotest: YES-assay 
 
4.2.3.1 Principe 
 
De YES-assay of Yeast Estrogen Screen (gisttest) werd uitgevoerd met een 
recombinante giststam die ontwikkeld werd door Glaxo, UK en ons ter beschikking 
werd gesteld door Prof. J. Sumpter (University of Brunel, U.K.). De toepassing van 
deze test wordt beschreven in Routledge & Sumpter (1996) en technische details 
i.v.m. de giststam en het protocol zijn afkomstig van Dr. N. Beresfroid (University of 
Brunel, U.K.). 
De recombinante giststam bevat de DNA-sequentie van de humane oestrogen 
receptor die stabiel in het genoom geïntegreerd werd. Het plasmide bevat eveneens 
het reportergen Lac-Z, welk codeert voor het enzym β-galactosidase. Binding van een 
actieve stof op de oestrogen receptor leidt tot gentranscriptie. Dit veroorzaakt 
expressie van het reportergen Lac-Z en het geproduceerde β-galactosidase wordt 
geëxcreteerd in het groeimedium. Aan het medium wordt het gele substraat CPRG 
(chlorophenol red-β-D-galactopyranoside) toegevoegd, dat door aanwezigheid van 
het enzym omgezet wordt tot een rood product, dat spectrofotometrisch kan gemeten 
worden. 
 

 
Figuur 2: Principe YES-test 

 
 
 
 

RNA

B-galactosidase

agonisten

antagonisten

ER

Geel substraat                                      rode kleur

(CPRG)                                             (OD540)

ERE

Plasmide

Groeimedium

Lac-Z reporter

Xeno-oestrogenen



   24 

4.2.3.2 Procedure 
 
De hER-recombinante gist wordt 10x geconcentreerd bewaard bij –20 °C voor 
maximum 4 maanden (SOP TCELV023, Vangenechten, 1999a) en bij – 80 °C voor 
langere tijd. 
Telkens voor aanvang van een test werd een ingevroren preparaat ontdooid en onder 
steriele omstandigheden werd hiervan 125 µl in 50 ml groeimedium gebracht. De 
gistcultuur werd in een warmwaterbad (± 28 °C) geplaatst onder voortdurend 
schudden. Na 24 uur werd de turbiditeit gemeten. Juist voor de test werd uitgevoerd, 
werd het assay medium bereid. Hiervoor werd de gistsuspensie, met een turbiditeit 
van ongeveer 0.5, 100 keer verdund in vers groeimedium. Na het toevoegen van de 
gisten werd er ook CPRG, vanuit een CPRG-stock (10 mg/ml), toegevoegd 
(verdunning 1/100). Van ieder monster werden er minstens 6 verdunningen getest. De 
verdunningsfactor die gebruikt werd was 3. Voor de stalen werd er vertrokken van 20 
ml equivalent monster/well. De eindconcentratie van DMSO was steeds 0.5%. Per 
reeks van  monsters die getest werden, werden er in een afzonderlijke 96-well plaat 
ook 6 concentraties van 17β-oestradiol getest.  
 
Per verdunning werden er 6 replica wells gevuld. Op elke plaat werden er ook 6 wells 
gevuld met een solvent controle (= assay medium + DMSO), een blanco (= assay 
medium + bigedestilleerd water) en een background (= groeimedium + DMSO). 
Zodra de platen gevuld waren, werden ze met tape dichtgeplakt en in een 
luchtgeventileerde incubator bij ± 32 °C geplaatst. Op de 3de dag van de incubatie 
werden de platen 1 minuut geschud en afgelezen m.b.v. een fotometer (Multiskan 
Ascent, Labsystems), bij 620 nm (turbiditeit = maat voor groei) en bij 540 nm voor de 
kleurabsorptie van het omgezette CPRG.  
Voor elke well werd er een gecorrigeerde absorptiewaarde berekend gebruik makend 
van volgende formule: 
 
Berekende absorptie = gecorrigeerde Abstestst. (540 nm) – [gecorrigeerde Abstestst. (620 nm)- 

gecorrigeerde gemiddelde Abssolvent controle (620 nm)] 
 
Het gemiddelde van de berekende waardes bekomen voor de solvent controle werd 
gelijkgesteld aan 100% en alle andere berekende waardes werden uitgedrukt als % 
inductie t.o.v. de solvent controle.  
De YES-assay werd uitgevoerd volgens details beschreven in SOP TCELE018 
(Vangenechten, 1999b).  
 
4.2.3.3 Standaardreeks en positieve controle 
 
Voor de YES-test werd er steeds een afzonderlijke microtiterplaat opgezet met een 
volledige standaardreeks voor 17 β-oestradiol (E2). Er werd een stockoplossing van 
17 β-oestradiol (2.72 g/l of 10-2 M) gemaakt in DMSO. Van deze stockoplossing 
werd er per reeks stalen die geanalyseerd werden, een verdunningsreeks van 17 β-
oestradiol in DMSO mee getest. Deze verdunningsreeks had een bereik van  1362 
t.e.m. 0.44 ng/l E2 (5 10-9 t.e.m. 1.6 10-12 M; verdunningsfactor 1/5). Van elke 
concentratie werden er 6 wells gevuld. Door het opstellen van een oestradiol 



   25 

concentratie-respons curve was het mogelijk om de resultaten van de milieumonsters 
te kwantificeren en uit te drukken als oestradiol-equivalenten. 
 
4.2.4 Verwerking van de gegevens 
 
4.2.4.1 Standaardcurves: GraphPad Prism 
 
Voor de fitting van de sigmoidale oestradiol standaardcurves werd er gebruik 
gemaakt van GraphPad Prism. Dit is een programma waarin statistiek, fitting van 
curven en het maken van grafieken gecombineerd worden (GraphPad Software Inc., 
versie 2.01, 1994-1995). 
Bij de fitting van de curven werd er gebruik gemaakt van een sigmoidale fitting met 
variabele helling  
 
4.2.4.2 Evaluatie van toxiciteit in biotesten door toevoeging van milieumonsters 
 
Voor elk van de geteste extracten werd er nagegaan of deze toxisch waren voor de  
gisten. Deze informatie is nodig bij de interpretatie van meetresultaten voor 
genexpressie, die eveneens afhankelijk kan zijn van het aantal nog levende cellen. 
 
Bij de YES-assay werd er arbitrair gesteld dat er toxiciteit optreed wanneer de 
gemiddelde turbiditeitswaarde van de blootgestelde cellen lager is dan de gemiddelde 
turbiditeit van de solventcontrole verminderd met 4 keer de standaarddeviatie. Omdat 
er bij de gisttest correctie is voor toxiciteit werden, enkel indien er geen andere 
punten beschikbaar waren, uitzonderlijk de punten waar er toxiciteit waargenomen 
werd wel gebruikt voor de berekening. 
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4.3 Resultaten en bespreking 
 
4.3.1 Opstellen van de oestradiol standaardcurven 
 
De bekomen extracten werden getest met de YES-assay. De respons werd uitgedrukt 
als een procentuele inductie ten opzichte van de solvent controle (SC). 
Per reeks van stalen werd er één oestradiol ijklijn gemaakt. Met behulp van het 
software-programma GraphPad Prism (versie 2.01) werd door deze gegevens een 
concentratierespons curve gefit die de vorm heeft van een sigmoide curve: 
 
Y=Bodem + (Top-Bodem)/(1+10^((LogEC50-X)hellingsfactor)). 
 
Een voorbeeld van een gefitte concentratie-respons curve wordt in Figuur 3 
weergegeven voor de YES-assay.  
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Figuur 3: Gefitte concentratierespons curve voor 17ββββ-oestradiol, bekomen met de YES-assay 

(gemiddelde ±±±± 95% confidentielimiet)  

 
 
4.3.2 Kwantitatieve benadering: berekening van oestradiol-equivalenten voor 

de verschillende monsters 
 
Deze  benadering laat toe om de oestrogene potentie van de verschillende 
milieumonsters te vergelijken en om deze monsters te rangschikken volgens 
toenemende oestrogene potentie. 
 
Voor de berekening van het aantal oestradiol-equivalenten voor de verschillende 
monsters werd er gebruik gemaakt van de individuele standaardcurves per reeks van 
monsters . 
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Aan de hand van deze standaardcurves kan er een detectielimiet (LOD = limit of 
detection) bepaald worden. Deze werd gedefinieerd als de gemiddelde waarde van de 
solvent controle vermeerderd met 3 keer de standaardafwijking (SD). Voor de YES-
assay werd per standaard curve de bijhorende LOD berekend. De gemiddelde LOD 
waarde van E2 voor de meetcampagnes in fase 1 van het project, wordt weergegeven 
in Tabel 3.  

Tabel 3: Gemiddelde detectielimiet (LOD) van 17 ß-oestradiol (ng/l) voor de YES-test (±±±± SD) 

 
YES-assay 

n = 12 

LOD (ng/l) 2.20 (± 2.66) 
 
Vermits de gefitte oestradiol standaardcurven een sigmoidaal verloop hebben werd er 
besloten om enkel de steile helling (lineaire gedeelte) van de curve te gebruiken voor 
de berekeningen van de onbekenden omdat hier de betrouwbaarheid van aflezen het 
grootst is. Daardoor is er een begrenzing van de waardes die kunnen berekend 
worden, nl. een ondergrens (LLOQ = lower limit of quantitation) en een bovengrens 
(HLOQ = higher limit of quantitation). In Tabel 4 worden deze waardes weergegeven 
zoals genoteerd voor een meerderheid van de testen. 
 

Tabel 4: LLOQ en HLOQ voor de YES-assay (ng/l oestradiol). 

 YES-assay 

LLOQ (ng/l) 10.91 

HLOQ (ng/l) 272.42  
 
Vermits het verloop van de concentratierespons curven van de milieumonsters 
verschilt van het verloop van de standaardcurven die opgesteld werd voor oestradiol, 
werden er een aantal voorwaarden gesteld bij de berekening van de oestrogene 
potentie of de hoeveelheid oestradiolequivalenten in de milieumonsters. 
Zoals hierboven reeds vermeld, werden enkel deze waardes ingevuld in de 
vergelijking die in het lineaire stuk van de sigmoïdale curve liggen. Dit omdat de 
berekening op dit stuk het nauwkeurigste is. 
Per monster kunnen er meestal verschillende y-waarden ingevuld worden in de 
vergelijking van de standaardcurve. Indien mogelijk werden er enkel waardes 
ingevuld die niet op het plateau van de concentratierespons curve van het monster 
liggen. Deze waardes kunnen immers een onderschatting geven van het aantal 
oestradiolequivalenten. Indien er echter geen andere waardes konden gebruikt 
worden, werd de berekening wel gedaan met de plateauwaarde. Vooral voor monsters 
met een zeer lage inductie is het mogelijk dat er enkel een plateauwaarde boven de 
LLOQ ligt. Dit werd dan wel vermeld in Tabel 5. 

                                                        
1 Bij 1 standaardcurve was de LLOQ = 2.2 ng/l oestradiol 
2 Bij 1 standaardcurve was de HLOQ = 54.5 ng/l oestradiol  
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De waardes bekomen bij de hoogste testconcentratie werden enkel gebruikt als er 
geen andere punten beschikbaar waren en als er geen daling van het signaal 
waargenomen werd zonder dat er toxiciteit vastgesteld werd (matrix effect). Vermits 
de waarde bekomen bij de hoogste testconcentratie het laatste punt van de curve is, 
kan er dus niet uitgesloten worden dat het al dan niet om een plateauwaarde gaat, 
vandaar dat de berekende waarde een onderschatting kan zijn van het aantal 
oestradiolequivalenten. 
 
Al de berekende waardes worden uitgedrukt als Log (pg/well oestradiol). Door van 
deze waardes het inverse logaritme te nemen en deze waarde te delen door het aantal 
ml equivalent monster/well krijgen we een waarde, die wordt uitgedrukt als 
oestradiolequivalenten (ng/l E2-eq). Bij deze omrekening werd er dus steeds rekening 
gehouden met de opconcentratie van de monsters. 
 
Wanneer er voor één monster meerdere punten op de helling van de standaard curve 
liggen, zal er in de tabel hierna een interval weergegeven worden met de minimum en 
de maximum afgelezen waarde. Deze waardes worden zowel voor campagne 1 (C1) 
als voor campagne 2 (C2) weergegeven in Tabel 5. Wanneer er meer dan één punt 
kan gebruikt worden voor de berekening wordt ook dit aantal weergegeven in de 
tabel. Tevens wordt de gemiddelde oestrogene potentie bekomen in campagne 1 en  2 
berekend en weergegeven in Tabel 5. 
  
De berekende waardes voor de oppervlaktewater monsters  (gemiddelde van 
campagne 1 en 2) worden weergegeven in Figuur 4. 
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Tabel 5: Berekende oestradiol-equivalenten (ng/l E2-eq) uitgedrukt als een minimum-maximum range en als gemiddelde waarde voor verschillende 
milieumonsters in de verschillende campagnes, bekomen met de YES-assay. Ook wordt het aantal punten (n) dat gebruikt werd voor de 
berekening van de gemiddelde E2-eq gegeven. 

 
 

Campagne 1 
 

 
Campagne 2 

 

Gemidd 
C1 &C2 

GEGEVENS 
IBI Monsternamepunt Paling-

meetnet 
VMM-

meetnet 
E2-eq (ng/l) E2-eq (ng/l) 

 code code interval Gemidd. 
n 

interval Gemidd. 
n E2-eq (ng/l) klasse 

Watertype 

Abeek AB 126000 0.44-1.01 0.72 3 1.27-1.96 1.62 2 1.17 matig rivier 

Afleidingskanaal van de Leie AKL1 767500 9.37-11.14 10.10 3 1.5-3.23 2.41 3 6.26 ontoereikend kanaal 

Dender DE1 508000 4.62-9.46 6.46 4 1.35-1.79 1.57 2 4.02 ontoereikend rivier 

Dender DE3B 500000 5.26-10.42 7.00 4 0.99-1.54 1.27 2 4.14 slecht rivier 

Dender DE3C 499900 4.91-10.42 6.95 4 0.99-3.47 1.98 3 4.47 slecht rivier/RWZI 

Dender DE4 514900 0.58 0.58 1 1.31-1.71 1.51 2 1.05 slecht rivier 

Demer DEM4 392300 4.28-4.96 4.62 3 1.05-1.34 1.17 3 2.90 ontoereikend rivier/RWZI 

Dijle DIJ6 220000 2.90-3.99 3.29 3 0.36-0.46 0.41 2 1.85 matig rivier 

Dijle DIJ7 216000 2.85-3.99 3.35 3 1.25-2.03 1.52 3 2.44 ontoereikend rivier 

Dommel DO1 92100 0.63 0.63 1 0.69-1.05 0.87 2 0.75 goed rivier 

Dommel DO2 91000 1.75-1.90 1.83 2 1.12-1.65 1.39 2 1.61 ontoereikend rivier 

Ede ED2 762900 1.25-1.58 1.42 2 1.08-1.54 1.31 2 1.37 matig rivier 

Grote Beverdijkvaart GB1 678050 0.66 0.66 1 3.11-4.24 3.56 3 2.11 matig polder 

Itterbeek IB1 115000 0.11* 0.11 1 0.20* 0.20 1 0.16 matig rivier 

Kanaal van Ieper naar Ijzer IK1 946000 0.46 0.46 1 0.47 0.47 1 0.47 matig kanaal 

Kanaal van Beverlo KB5 849500 0.48 0.48 1 0.43 0.43 1 0.46 ontoereikend kanaal 

Kanaal Bocholt-Herentals KBH2 848300 0.5 0.50 1 0.38 0.38 1 0.44 ontoereikend kanaal 

Dijlekanaal  Leuven – 
Mechelen 

KLD2 801000 0.8-1.05 0.93 2 0.8-1.23 1.02 2 0.97 ontoereikend kanaal 

Kleine Nete KN1 277500 0.22* 0.22 1 0.64-1.04 0.84 2 0.53 goed rivier 

Kanaal van Stekene KSE 46000 2.93-4.13 3.38 3 4.18-5.87 5.03 2 4.21 ontoereikend kanaal 

Laan LAA2 488000 1.5-1.71 1.61 2 0.34-0.40 0.37 2 0.99 matig Rivier 
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Monsternamepunt Paling-
meetnet 

VMM-
meetnet 

 
Campagne 1 

 

 
Campagne 2 

 

Gemidd 
C1 &C2 

GEGEVENS 
IBI 

 code code 
E2-eq (ng/l) 

 
n 

E2-eq (ng/l) 
 

n 
E2-eq 
(ng/l) 

klasse  

Watertype 

Leie L 582000 5.43-9.09 7.04 3 1.94-3.00 2.46 3 4.75 ontoereikend Rivier 

Leie LE5 572500 11.26-16.33 13.72 3 1.01-1.79 1.40 2 7.56 matig Rivier 

Damsloot LO 561000 1.14-1.55 1.35 2 1.25-1.92 1.59 2 1.47 goed Polder 

Maas MA2 123000 0.68 0.68 1 0.35-0.37 0.36 2 0.52 matig Rivier 

Maas MA3C 122100 0.21* 0.21 1 0.58 0.58 1 0.40 matig Rivier 

Molse Nete MNB 333000 0.4 0.40 1 1.75-3.45 2.60 2 1.50 ontoereikend Rivier 

Moervaart MVD 41000 0.96-1.51 1.24 2 1.43-2.15 1.79 2 1.52 ontoereikend Polder 

Martjevaart MVX 955000 4.01-4.26 4.14 2 2.11-2.22 2.17 2 3.16 ontoereikend Polder 

Poperingevaart PV1 979700 3.26-6.85 4.51 3 1.89-3.00 2.38 3 3.45 matig Rivier 

Schelde (Ringvaart) SCH3A 173000 9.00-11.29 9.84 3 3.94-4.35 4.15 2 7.00 ontoereikend Rivier 

Schelde (Ringvaart) SCH7 160800 3.44-4.30 3.94 3 1.21-3.13 2.07 3 3.01 matig Rivier 

Warmbeek WA 100400 0.58 0.58 1 0.43 0.43 1 0.51 goed Rivier 

Willebroekse Vaart WBV7 351000 1.57-2.00 1.79 2 0.35 0.35 1 1.07 ontoereikend Kanaal 

Witbeek WIK 117000 1.32-1.55 1.44 2 3.14-4.53 3.85 3 2.65 matig Rivier 

Ijzer YZ1 916000 0.91-1.2 1.06 2 0.80-1.15 0.98 2 1.02 matig Rivier 

* kan een plateauwaarde zijn
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Figuur 4: Het gemiddelde aantal oestradiol-equivalenten (ng/l) bekomen in campagne 1 en campagne 2 voor de verschillende monsters,  bepaald met de YES - 
assay.  De monsternamepunten werden per IBI-klasse  van laag naar hoog gerangschikt. 

 

Vlaamse w aters: in vitro screening YES-test (2006)
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4.4 Besluit 
 
Wanneer de gemiddelde oestrogene potentie bekomen in campagne 1 vergeleken wordt met 
deze bekomen in campagne 2 dan blijkt uit Tabel 5 dat er voor een aantal punten een 
beduidend verschil is tussen de resultaten van beide campagnes. De resultaten in campagne 
2 zijn meestal lager dan deze van campagne 1. Deze verschillen kunnen eventueel verklaard 
worden door de grote hoeveelheid neerslag die er gevallen is tijdens de tweede campagne. 
In beide campagnes  was de oestrogene potentie gemeten in de Itterbeek de laagste, 
respectievelijk 0.11 en 0.20 ng/l E2-eq. In campagne 1 werd de hoogste oestrogene potentie 
gemeten in de Leie (LE5) nl. 13.72 ng/l E2-eq. In campagne 2 was dit in het Kanaal van 
Stekene (KSE): 5.03 nl/l E2-eq. Wanneer per locatie de gemiddelde oestrogene potentie van 
beide campagnes berekend wordt, dan is de Itterbeek de locatie met de laagste oestrogene 
potentie ( 0.16 ng/l E2-eq) en de Schelde (SCH3A) de locatie met de hoogste oestrogene 
potentie ( 7.00 ng/l E2-eq). 
Wanneer de monsternamepunten gerangschikt worden per IBI klasse en wanneer per 
monstername punt de gemiddelde oestrogene potentie bekomen in campagnes 1 & 2 wordt 
uitgezet, dan blijkt uit Figuur 4 dat de punten met een IBI ‘goed’ allen een lage oestrogene 
potentie vertonen (< 2 ng E2-eq/l). In de klasse ‘matig’, ‘ontoereikend’ en ‘slecht’ is er een 
gelijkaardige spreiding van de punten van de oestrogene potentie van de stalen. Binnen elk 
van die 3 klassen zijn er stalen  met een lage tot relatief hoge oestrogene potentie. In de 
klasse ‘ontoereikend’ zijn er relatief meer stalen met een hoge potentie. Dit is minder 
uitgesproken in campagne 2, doordat in deze campagne de gemeten waardes lager liggen en 
er ook minder spreiding is tussen de oestrogene potentie gemeten op de verschillende 
monsternameplaatsen. 
We merken op dat de gemeten oestrogene potentie in de geselecteerde rivieren nergens het 
niveau bereikt van enkele rivieren zoals de Grote en Zwarte Spierebeek in het bekken van 
de Boven-Schelde (Witters et al. 2003). In deze laatste studie werden regelmatig waarden 
hoger dan 10 ng E2-eq/l tot 100 ng E2 eq/l gemeten. Deze rivieren zijn biologisch dood. 
Daar de grote premisse voor deze studie de aanwezigheid van blankvoorn was konden deze 
waters dan ook onmogelijk mee opgenomen worden in deze studie. 
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5 FASE II: SELECTIE VAN 20 MONSTERNAMEPUNTEN VOOR 
STUDIE VAN BLANKVOORNS (VITO-INBO) 

 
Voor de selectie van de 20 monsternamepunten voor fase II werd er vertrokken van Figuur 4 
waar het gemiddelde aantal oestradiolequivalenten (ng/l) bekomen in campagne 1 en 
campagne 2 voor de verschillende monsters wordt weergegeven. In deze grafiek werden de 
monsters weergegeven per IBI klasse. Er werd geopteerd om uit elke IBI klasse een aantal 
punten te selecteren. 
De geselecteerde punten worden weergegeven op kaart in Figuur 5 en met specificaties per 
monsternamepunt in Tabel 6. De kaart werd opgemaakt op basis van de coördinaten van het 
polluenten meetnet in palingen. 
 
Zo werden er uit de 4 punten met een IBI ‘goed’ 3 geselecteerd nl. Warmbeek (WA), 
Dommel (DO1) en Damsloot (LO). Deze punten moeten dienen als controle punten 
(achtergrond waarden voor Vlaamse rivieren). 
Uit de 14 punten met een IBI ‘matig’ werden er 4 geselecteerd nl. Itterbeek (IB1), Maas 
(MA3C), Ijzer (YZ1) en de Leie (LE5). IB1 werd geselecteerd omdat dit het punt is met de 
laagste oestrogene potentie van de 36 monsters gescreend met de YES-test. LE5 werd 
geselecteerd omdat dit het punt is met de hoogste oestrogene potentie van de 36 monsters 
gescreend met de YES-test. MA3C en YZ1 werden opgenomen omwille van het belang van 
deze waterlopen als grote Vlaamse rivieren. 
Uit de 15 punten met een IBI ‘ontoereikend’ werden er tenslotte 10 geselecteerd nl. Kanaal 
van Beverlo (KB5), Dijlekanaal Leuven – Mechelen (KLD2), Moervaart (MVD), Demer 
(DEM4), Martjevaart (MVX), Dender (DE1), Kanaal Stekene (KSE), Leie (L), 
Afleidingskanaal van de Leie (AKL1), Schelde Ringvaart (SCH3A). DEM4, MVX, DE1, 
KSE, L, AKL1 en SCH3A omdat dit de 7 punten zijn met de hoogste oestrogene potentie uit 
de groep met een IBI ‘ontoereikend’. MVD omdat dit een polderwater is. KB5 en KLD2 
omdat dit 2 punten zijn met een IBI ‘ontoereikend’ en een lage oestrogene potentie. 
De 3 punten met een IBI ‘slecht’ werden geselecteerd. DE3C is een punt op de Dender in de 
buurt van een RWZI en werd daarom opgenomen in de selectie. De andere 2 punten DE4 en 
DE3B zijn ook punten op de Dender en juist daarom interessant ter vergelijking voor 
éénzelfde waterloop. 
Er werden nog 3 reserve punten gekozen voor het geval er problemen mochten optreden bij 
de bevissing van bovenstaande punten. Als reservepunten werden er geselecteerd: Kleine 
Nete (KN1), Kanaal Bocholt-Herentals (KBH2) en Dijle (DIJ7). 
 
Vermits er voor de geselecteerde punten een verschil in afstand kan zijn tussen het VMM 
meetpunt waarvoor er resultaten zijn voor de oestrogene potentie van het monster en tussen 
het INBO meetpunt (polluenten in palingen), zal er getracht worden de afstand tussen beide 
punten te minimaliseren. Indien de afstand groter is dan de afstand waarover afgevist wordt, 
zal er gecontroleerd worden op aanwezigheid van industriële lozingspunten of overstorten. 
De geselecteerde punten voor Fase II en de werkelijke afstand tussen het VMM meetpunt en 
het INBO meetpunt worden weergegeven in Tabel 6. 
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Figuur 5:  20 geselecteerde locaties voor Fase II + 3 reserve locaties  
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Tabel 6 : De 20 geselecteerde punten en reservepunten voor studie van blankvoorns in parallel met screening mbv de YES-assay. 

Monsternamepunt Watertype VMM-
code  

Palingmeetnet  
code  

Werkelijke 
afstand (m)  

gemidd. C1 &C2 
E2-eq (ng/l) IBI klasse Selectiecriteria 

Afleidingskanaal van de Leie kanaal 767500 AKL1 idem 6.26 ontoereikend IBI ontoereikend, hoge 
oestrogene potentie 

Dender rivier 508000 DE1 1356 4.02 ontoereikend 
IBI ontoereikend, hoge 
oestrogene potentie;              

1 waterloop 

Dender rivier 500000 DE3B 383 4.14 slecht 1 waterloop 

Dender rivier/RWZI 499900 DE3C 2471 4.47 slecht 1 waterloop; RWZI 

Dender rivier 514900 DE4 afgesloten arm 1.05 slecht 1 waterloop 

Demer rivier/RWZI 392300 DEM4 927 2.90 ontoereikend IBI ontoereikend, hoge 
oestrogene potentie; RWZI 

Dommel rivier 92100 DO1 1326 0.75 goed controle punt 

Itterbeek rivier 115000 IB1 idem 0.16 matig laagste oestrogene 
potentie 

Kanaal van Beverlo kanaal 849500 KB5 463 0.46 ontoereikend IBI ontoereikend, lage 
oestrogene potentie 

Dijlekanaal  Leuven - 
Mechelen kanaal 801000 KLD2 idem 0.97 ontoereikend IBI ontoereikend, lage 

oestrogene potentie 

Kanaal van Stekene kanaal 46000 KSE 400 4.21 ontoereikend IBI ontoereikend, hoge 
oestrogene potentie 

Leie rivier 582000 L 2690 4.75 ontoereikend IBI ontoereikend, hoge 
oestrogene potentie 

Leie rivier 572500 LE5 idem 7.56 matig hoogste oestrogene 
potentie 

Damsloot  polder 561000 LO 2010 1.47 goed controle punt 

Maas rivier 122100 MA3C idem 0.40 matig belang waterloop 

Moervaart polder 41000 MVD idem 1.52 ontoereikend 
polderwater; IBI 

ontoereikend, lage 
oestrogene potentie 

Martjevaart polder 955000 MVX idem 3.16 ontoereikend 
polderwater;  IBI 

ontoereikend, hoge 
oestrogene potentie 

Schelde (Ringvaart) rivier 173000 SCH3A 1041 7.00 ontoereikend IBI ontoereikend, hoge 
oestrogene potentie 

Warmbeek rivier 100400 WA 1211 0.51 goed controle punt 

Ijzer rivier 916000 YZ1 idem 1.02 matig belang waterloop 

Dijle  rivier 216000 DIJ7 6315 2.44 ontoereikend Reserve punt 

Kanaal Bocholt-Herentals   kanaal 848300 KBH2 350 0.44 ontoereikend Reserve punt 

Kleine Nete   rivier 277500 KN1 550 0.53 goed Reserve punt 
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6 FASE II: EVALUATIE VAN BLANKVOORNS OP 20 
GESELECTEERDE PUNTEN IN PARALLEL MET YES 
SCREENING (INBO-VITO) 

 

6.1 Afvissen van de geselecteerde punten (INBO) 
 
6.1.1 Methodologie 
 

Er werd gebruik gemaakt van twee technieken om blankvoorns te vangen voor studie van 
biomerkers. Waar mogelijk werden vooraf steeds fuiken geplaatst, en wanneer onvoldoende 
blankvoorns dan werd alsnog electrovisserij toegepast. Zoals beschreven in annex in de 
fiches per locatie, werd er voor sommige locaties enkel via electrovisserij blankvoorns 
gevangen. 
 
Elektrovisserij 
Aan een generator wordt er een kathode, een pedaal (Moeller) en anoden (vangstnetten; 
Bosch type KSA 42) gekoppeld. De conductiviteit (µS/cm) van de te bemonsteren 
waterloop wordt gemeten en afhankelijk van de gemeten waarde wordt vervolgens het 
aantal Ampère op de generator ingesteld (standaard 5A). Een elektrisch veld zorgt ervoor 
dat vissen, in een straal van enkele meters, worden verdoofd. Men vist altijd 
stroomopwaarts en afhankelijk van de breedte en de structuur van de waterloop doet men dit 
wadend of van op de boot. Het gebruikte aantal elektroden hangt ook samen met de breedte 
van de waterloop. 
 
Fuiken 
Een schietfuik bestaat uit 2 grote kegelvormige tunnels, vervaardigd uit net dat bevestigd 
wordt op ringen of hoepels, waartussen een tussenvleugel gespannen staat. Een schietfuik is 
in zijn totaliteit 19m lang.  
Een palingfuik is veel kleiner (3.5m), heeft één tunnel en vleugel die bevestigd is aan een 
ijzeren staaf. De fuiken worden door gewichten op de bodem van de waterloop gehouden en 
moeten zeer goed opgespannen worden. 
In grote rivieren en kanalen, waar er een grote stroming heerst of een grote golfslag kan 
voorkomen gebruikt men het best schietfuiken, die men evenwijdig met en langs de oever 
plaatst.  
De geplaatste fuiken bleven twee dagen onaangeroerd in het water liggen en werden 
vervolgens opgehaald. 
De maaswijdte van de gebruikte schietfuiken bedraagt 10mm op 20mm. De palingfuiken 
hebben een maaswijdte van 15mm op 15mm. 
 
Op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats als de afvissing werden er volgende parameters 
opgenomen: pH, zuurstofgehalte, watertemperatuur, conductiviteit, stroomsnelheid, breedte 
van de waterloop. Deze werden vermeld op een invulfiche. Hierop werden ook de abiotische 
factoren eigen aan de locatie ingevuld. Er werd een schets van de bevissing gemaakt waarop 
opvallende kenmerken werden genoteerd. Deze kunnen een invloed uitoefenen op de 
waterloop en de fauna die er zich in bevind. Bij het analyseren van de stalen kunnen ze een 
mogelijke verklaring geven van afwijkende resultaten. Verder werd de exacte positie 
bepaald met behulp van GPS (Garmin GPS 12 MAP). De gevangen blankvoorns werden 
allen gemeten en gewogen. Indien er afwijkingen voorkomen in de groei worden die 
genoteerd. Als er palingen en roofvis gevangen werden, gebeurde er een selectie of deze al 
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dan niet werden meegenomen voor polluent analyse. Indien deze werden meegenomen werd 
er een polluenten fiche, onder de vorm van een doordrukformulier, ingevuld waarvan één 
exemplaar (het blauwe) bij de vis blijft.  
 
 
6.1.2 Resultaten en bespreking 
 
In eerste instantie werd er op de 20 geselecteerde locaties voor campagne II gevist, op 18 
locaties werd er blankvoorn aangetroffen, op een aantal van deze locaties werden er echter 
te weinig vissen gevangen, daarom werden ook  de drie reserve locaties afgevist. De 
aangetroffen soorten per locatie worden weergegeven in Tabel 7. In Tabel A5 in Annex 
worden de vissoorten gespecificeerd. Er werd steeds op het VMM-punt gevist, behalve voor 
2 locaties, nl DE4 en L. 
Het INBO-punt DE4 is het meest stroomafwaarts gelegen punt op de Dender. Het VMM-
punt ligt enkele meters verder, op een afgesloten arm van de Dender en niet op de Dender 
zelf. Op deze afgesloten arm werden fuiken geplaatst, maar er werden geen blankvoorns 
gevangen. Vandaar dat er dan ook op het INBO-punt gevist werd, hier werden wel 
blankvoorns gevangen. Vermits het over 2 verschillende waters gaat, mogen de VMM 
gegevens hier echter niet gekoppeld worden aan de blankvoorn gegevens. De stalen van 
oestrogene potentie werden op het VMM-punt genomen en kunnen dus enkel gekoppeld 
worden aan de VMM-gegevens, niet aan de blankvoorn gegevens en aan INBO-gegevens. 
Tijdens de bevissing werd er ook een waterstaal voor de bepaling van de oestrogene 
potentie genomen op het INBO-punt. Deze oestrogene potentie mag wel gekoppeld worden 
aan de visgegevens en aan de INBO-gegevens. 
Ook op 1 locatie op de Leie werd er op het INBO ipv op het VMM-punt gevist. Beide 
punten liggen bijna 3 km uit elkaar. 
Ook voor een aantal andere waters (L, DE3C, DE1, WA en DO1) liggen het VMM-punt 
(waterbodem- en watergegevens) en het INBO-punt (IBI- en gegevens polluenten in paling) 
relatief ver van elkaar verwijderd (zie Tabel 6). Omdat er niet verwacht wordt dat de IBI en 
palinggegevens dermate zullen veranderen over enkele km, werd er besloten om de INBO-
gegevens toch te koppelen met de VMM-gegevens en de  blankvoorn gegevens. 
 
Voor één locatie nl. Damsloot zijn er geen gegevens voor wat betreft palingpolluenten en 
IBI. De IBI en palinggegevens werden genomen van de Loopsloot (LO), er moet hier wel 
opgemerkt worden dat de Loopsloot in verbinding staat met de Damsloot, maar dat beide 
locaties ongeveer 2 km uit elkaar liggen.  
Voor een uitgebreide bespreking van de individuele afvissingen verwijzen we naar de 
locatiefiches in bijlage. 
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Tabel 7: Aantal vissoorten gevangen per locatie 

Monsternamepunt Code 
Aantal 

soorten 
vissen 

Afleidingskanaal van de Leie AKL1 10 
Dender DE1 6 
Dender DE3B 4 
Dender DE3C 7 
Dender DE4 6 
Demer DEM4 >3 
Dijle DIJ7 8 
Dommel DO1 7 
Itterbeek IB1 8 
Kanaal van Beverlo KB5 4 
Kanaal Bocholt-Herentals KBH2 5 
Dijlekanaal  Leuven - Mechelen KLD2 4 
Kleine Nete  KN1 >8 
Kanaal van Stekene KSE 10 
Leie L 8 
Leie LE5 >3 
Loopsloot LO 7 
Maas MA3C >10 
Moervaart MVD 13 
Martjevaart MVX 2 
Schelde (Ringvaart) SCH3A 12 
Warmbeek WA 14 
Ijzer YZ1 9 
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6.2 Screenen van Vlaamse waters voor oestrogene activiteit met de YES-
assay: 3de campagne (VITO) 

 
 
6.2.1 Methodologie 
 
Zie 4.2. 
 
 
6.2.2 Resultaten en bespreking 
 
Voor de plaatsen waar er bevissing gebeurd is, wordt in onderstaande tabel (Tabel 8) voor 
de laatste campagne (C3) het aantal berekende oestradiol-equivalenten bekomen met de 
YES-assay weergegeven. Dit als minimum-maximum range en als gemiddelde waarde. 
Tevens wordt ook het aantal punten gebruikt voor de berekening (n) vermeld. 
Uit de tabel blijkt dat in de 3de campagne de laagste oestrogene potentie (= 0.4 ng/l E2-eq) 
gemeten is in het Kanaal Bocholt-Herentals, terwijl het hoogste aantal E2-equivalenten 
gemeten werd in het Afleidingskanaal van de Leie, nl. 13.61 ng/l. Binnen elke elke IBI 
klasse is er een spreiding van laag naar hoog en in de klasse ontoereikend zijn er meerdere 
punten met een oestrogene potentie boven 5 ng/l E2-eq. 
  
De gemiddelde waarde van campagne 3 werd ook grafisch weergegeven in Figuur 6. 
Vermits er op de 20 geselecteerde plaatsen niet overal blankvoorn werd gevangen, werden 
ook de 3 reserve punten bevist. Deze plaatsen worden in de tabel en op de grafiek aangeduid 
met “R” (KN1, KBH2 en DIJ7). Het symbool $ bij L en DE4 wijst erop dat de plaats waar 
er bevist werd verschilt van de plaats waar er waterstalen genomen werden.  
Hier moet in de verdere analyse van de gegevens rekening mee gehouden worden. 
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Tabel 8: Berekende oestradiol-equivalenten (ng/l E2-eq) bekomen met de YES-assay in Campagne 3, uitgedrukt als minimum-maximum range en als 
gemiddelde waarde voor verschillende milieumonsters, bekomen met de YES-assay. Ook wordt het aantal punten (n) dat gebruikt werd voor de 
berekening van de gemiddelde E2-eq gegeven. 

Campagne 3 

E2-eq (ng/l) 
Monsternamepunt  

Paling-
meetnet  
code 

VMM-code 

interval gemidd. 
n 

IBI klasse 
 Watertype 

Afleidingskanaal van de Leie AKL1 767500 11.15-18.04 13.61 3 ontoereikend kanaal 
Dender DE1 508000 6.41-12.88 9.12 3 ontoereikend rivier 
Dender DE3B 500000 3.47 3.47 2 slecht rivier 
Dender DE3C 499900 1.94 1.94 1 slecht rivier/RWZI 
Dender $ DE4 514900 0.47 0.47 1 slecht rivier 
Demer DEM4 392300 1.76 1.76 1 ontoereikend rivier/RWZI 
Dijle (R) DIJ7 216000 2.04 2.04 1 ontoereikend rivier 
Dommel DO1 92100 2.24-2.26 2.25 2 goed rivier 
Itterbeek IB1 115000 0.73-3.07 1.73 3 matig rivier 
Kanaal van Beverlo KB5 849500 0.81* 0.81* 1 ontoereikend kanaal 
Kanaal Bocholt-Herentals (R) KBH2 848300 0.4 0.4 1 ontoereikend kanaal 
Dijlekanaal  Leuven – Mechelen KLD2 801000 0.93-1.13 1.03 2 ontoereikend kanaal 
Kleine Nete (R) KN1 277500 0.59 0.59 1 goed rivier 
Kanaal van Stekene KSE 46000 4.06-5.35 4.71 2 ontoereikend kanaal 
Leie $ L 582000 3.64-4.88 4.15 3 ontoereikend rivier 
Leie LE5 572500 7.08-10.62 8.61 3 matig rivier 
Damsloot LO 561000 1.95-3.54 2.75 3 goed polder 
Maas MA3C 122100 1.16-1.80 1.48 2 matig rivier 
Moervaart MVD 41000 0.77-2.95 1.65 3 ontoereikend polder 
Martjevaart MVX 955000 8.41-11.15 9.38 3 ontoereikend polder 
Schelde (Ringvaart) SCH3A 173000 7.36-13.07 9.78 3 ontoereikend rivier 
Warmbeek WA 100400 0.48 0.48 1 goed rivier 
IJzer YZ1 916000 1.93-3.11 2.39 3 matig rivier 
*  plateau waarde
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Figuur 6: Het gemiddeld aantal oestradiol-equivalenten (ng/l) bekomen in de derde campagne voor de verschillende monsters, bepaald met de YES-assay. De 
monsternamepunten werden per IBI-klasse  van laag naar hoog gerangschikt. R = reserve locatie; $ vispunt ≠ VMM-punt  
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6.3 Metingen van eindpunten voor hormoonverstoring in blankvoorns 
(VITO) 

 
6.3.1  Methodologie 
 
6.3.1.1 Blankvoorn als indicatororganisme voor hormoonverstoring 
 
Blankvoorn (Rutilus rutilus) is een van de meest voorkomende vissen in Vlaanderen. Hij 
ontbreekt enkel waar de waterkwaliteit te slecht is of de riviertjes te klein. De blankvoorn 
leeft in scholen en is een alleseter, aanvankelijk verkiest hij eerder zoöplankton en –benthos, 
maar naarmate hij ouder wordt, consumeert hij steeds meer planten. Blankvoorn kan zowel 
sedentair zijn als (beperkt) migreren (enkele km.). De voortplantingsperiode loopt van april 
tot juni, maar is voornamelijk afhankelijk van de watertemperatuur (12-15 °C). We hebben 
gekozen voor het late najaar om de bemonsteringen uit te voeren om er zeker van te zijn dat 
er geen paaiactiviteit meer is en dus geen bias kan ontstaan door verhoogde natuurlijke 
endocriene activiteit (Vandelannoote et al., 1998; Geeraerts et al., 2007). Tevens ligt de 
groei zo goed als stil tussen november en april (Mann, 1973). 
Bij bepaalde visfamilies ziet men dat hermafroditisme en sex omkering van nature 
voorkomt, of zeer gemakkelijk optreedt bij wisselende omgevingsomstandigheden. De 
blankvoorn is, zoals de meeste vissoorten van het type ‘gonochorist’. Dit betekent dat er een 
verschil is tussen vissen van mannelijk en vrouwelijk geslacht, en dat deze 
geslachtsdifferentiatie in normale omstandigheden stabiel is (Devil & Nagahama, 2002). Dit 
maakt de blankvoorn geschikt als vissoort om invloeden door blootstelling aan xeno-
oestrogene stoffen op geslachtsspecifieke kenmerken (biomerkers voor reproductie) te 
bestuderen. Verder blijkt uit studies in het buitenland dat bij wildpopulaties van blankvoorn 
effecten van hormoonverstoring gedetecteerd kunnen worden (Bjerregaard et al., 2005; 
Jobling et al.,2002). 
 
 
6.3.1.2  Bemonstering van blankvoorns 
 

Vooropgesteld werd dat 20 geselecteerde punten werden afgevist door INBO. Voor 
evaluatie van de gonaden en vitellogenine meting werd er gestreefd naar 7 mannelijke 
vissen van minimaal 15 gram. Voor studie van verstoring door stoffen met oestrogene 
potentie zijn mannelijke vissen het meest  aangewezen vermits bijvoorbeeld een biomerker 
VTG bij niet verstoorde mannelijke vissen niet aanwezig is of beneden detectielimiet is. 

Op de 20 geselecteerde monstername plaatsen werd echter niet overal blankvoorn gevangen, 
vandaar dat ook de 3 reserve plaatsen bevist werden. 
De gevangen blankvoorns werden ter plaatse verdoofd in kraanwater waaraan 2-
phenoxyethanol (1ml/l) werd toegevoegd. Daarna werden de vissen gewogen. Zowel de 
totale lengte als de vorklengte werden gemeten. De blankvoorns kregen elk een identificatie 
nummer. De eerste vis die gevangen werd op de eerste locatie kreeg nummer 1, op de 
volgende locaties werd er gewoon doorgenummerd, onafhankelijk van het geslacht.  Per vis 
werden al de gegevens genoteerd in een logboek. 
Er werd bloed getrokken met een gehepariniseerde spuit uit de ader, langs de buikvin. Het 
bloed werd in een eppendorf tube gebracht, het volume werd bepaald en er werd ijskoude 
aprotenine oplossing toegevoegd (eindconcentratie = 2 TIU/ml). Dit laatste moet 
degeneratie van eiwitten verhinderen. Het bloed werd bewaard op ijs. Wanneer er bloed 
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getrokken was bij al de vissen die gevangen werden op één locatie, werd het bloed 
afgecentrifugeerd (10’ op 11000 rpm). Het plasma werd afgepipetteerd en in cryovials 
gebracht, waarna deze in de vloeibare stikstof bewaard werden. Aangekomen in het labo 
werd het plasma gestockeerd op -80°C tot de ELISA voor VTG bepaling werd uitgevoerd. 
Nadat het bloed getrokken was, werd op locatie een dissectie uitgevoerd van elke vis, en de 
gonaden verwijderd. Deze werden gewogen en dan werden ze in Davidson’s fixatief 
bewaard. De volgende dag werden ze overgezet in Shandon Formal-Fixx en in deze fixator 
werden ze bewaard tot er coupes gemaakt werden. 
Visueel werd het geslacht van de vissen bepaald. Er werden op basis van macroscopische 
evaluatie van de gonaden 3 klassen gemaakt, nl. 1) mannetjes: vissen groter dan 12cm en 
zwaarder dan 15 gram, waarbij er macroscopisch geen eitjes te zien zijn in de gonaden; 2) 
vrouwtjes: vissen groter dan 12 cm en zwaarder dan 15 gram, waarbij er macroscopisch wel 
eitjes te zien zijn in de gonaden; 3) juveniele vissen:  dieren kleiner dan 12 cm en lichter dan 
15 gram.  
In het veld werden de vissen bewaard op ijs, in het labo toegekomen  werden de vissen in de 
diepvriezer geplaatst voor verdere bewaring. 
 
6.3.1.3 Bepaling van de relatieve conditiefactor 
 
Deze factor is een maat voor de conditie van de vis. Eerst werden de lengtes en gewichten 
van alle blankvoorns die ooit werden gevangen in de maanden september – november 
(1993-2006) door het INBO (V.I.S.-databank) tegen elkaar uitgezet en werd door deze 
gegevens een regressiecurve getrokken (zie Figuur 7).  
De vergelijking van deze curve is  

G = 0.007 x L3.17  
 

De relatieve CF wordt nu berekend door het gewicht (G) te delen door 0.007x de lengte tot 
de macht 3.17. 
 

 
Figuur 7: Regressiecurve van de lengte-gewichtsverhouding van de blankvoorns gevangen door INBO in 

de maanden september-november 
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6.3.1.4 Bepaling van gonado somatische index (GSI ) 
 
De uitgedisseceerde gonaden werden gewogen. Er werd berekend hoeveel % de testis (TSI) 
of de ovaria (OSI) uitmaakte van het totale lichaamsgewicht.  
Reproductie testen met adulte zebravissen in het laboratorium lieten toe om zowel bij 
mannelijke als vrouwelijke vissen significante effecten van blootstelling door bv. EE2 aan te 
tonen. EE2 leidde zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke vissen tot verschrompeling van 
de gonaden wat resulteerde in een afname van de GSI. Vermits het gewicht van de ovaria 
groter is als van de testis, was het effect duidelijker zichtbaar bij de ovaria somatische index 
(OSI) (Van den Belt et al, 2001 & 2002). In veldstudies zijn deze effecten tot nu toe echter 
nog niet aangetoond. 
 
 
 
 
6.3.1.5 Bepaling van VTG via ELISA methode 
 
Inductie van vitellogenine (VTG) , een voorloper van  het dooiereiwit,  in het bloed van 
vissen is een gevoelige biomerker voor de aanwezigheid van oestrogenen (Sumpter & 
Jobling, 1995). Verscheidene studies hebben gebruik gemaakt van dit VTG om de 
aanwezigheid van stoffen met een oestrogene potentie aan te tonen in oppervlakte water 
(Versonnen et al., 2004; Gillemot, 2003). Bij mannelijke en juveniele vissen blijkt deze 
biomerker het gevoeligst omdat deze vissen, in tegenstelling tot de vrouwelijke vissen, geen 
basaal VTG niveau hebben. Een kleine toename zal hier makkelijker waargenomen worden. 
Het VTG gehalte aanwezig in het plasma van blankvoorns wordt gemeten mbv een ELISA 
(Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Voor deze ELISA werd gebruik gemaakt van de 
‘Carp vitellogenin ELISA kit‘ van Biosense. Volgens de product sheet kan deze kit  behalve 
voor de karper ook gebruikt worden voor meting van VTG in o.a. ‘fathead minnow’. Studies 
van Tyler et al. (1996) tonen de bruikbaarheid van deze methode voor blankvoorns. 
 
 
Principe 
 
Het principe van de ELISA kit is gebaseerd op de binding tussen antilichamen en het VTG.  
Het principe wordt weergegeven in Figuur 8. 
De wells van de 96-well plaat zijn gecoat met een specifief “capture antilichaam”. Het VTG 
aanwezig in de stalen bindt aan dit AL (antilichaam). Niet gebonden componenten worden 
verwijderd en een specifiek detectie AL wordt toegevoegd. Niet gebonden detectie AL 
wordt weggewassen en een enzyme gelabeld  2de AL wordt toegevoegd. Na een laatste was 
stap wordt de enzymatische activiteit bepaald door toevoeging van het substraat van het 
enzyme. Na reactie van het substraat met het enzyme wordt er een gekleurd product 
gevormd. De enzymatische activiteit (= kleur intensiteit) is een maat voor de hoeveelheid 
VTG aanwezig in het staal. Om deze kleur te kwantificeren wordt er een VTG standaard 
curve meegenomen. Er werd gewerkt bij een bepaalde verdunning van het staal ifv het 
geslacht, zodat al het aanwezige VTG kan gebonden worden op het capture antilichaam en 
de detectie kan plaatsvinden binnen de range van de standaard. 
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2de 
antilichaam + 
enzyme 
 
Detectie 
antilichaam 
 
 
Staal/VTG 
standaard 
 
 
 
Capture 
antilichaam 
 
 
 
 

Figuur 8: Principe van “sandwich ELISA” 

 
 
 
Procedure 
De bekomen plasma stalen werden ontdooid, een gepaste verdunning werd gemaakt en VTG 
werd gemeten met de “Carp vitellogenin ELISA kit”  van Biosense (Prod n°: V01003402), 
volgens het beschreven principe en volgens de instructies beschreven in de handleiding van 
de kit. Per staal werden er steeds 2 replica wells geanalyseerd.  
Wanneer een staal buiten de standaard curve valt, werd het staal opnieuw geanalyseerd, met 
een aangepaste verdunning. 
 
Berekeningen 
De berekeningen worden gedaan zoals beschreven in de handleiding van de kit. Van al de 
replica wells werd een gemiddelde berekend. Elke gemiddelde waarde werd gecorrigeerd 
voor “niet specifieke binding”. 
Hierna werd er voor de verdunningen van de VTG standaard een standaard curve opgesteld 
en een lineaire curve gefit. Een voorbeeld wordt gegeven in onderstaande figuur. 
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Figuur 9: VTG standaard curve 

 
De VTG concentraties van de plasma stalen worden berekend aan de hand van de VTG 
standaard curve, rekening houdend met de gemaakte verdunningen. 
 
 
6.3.1.6 Histologie 
 
Uit Engelse monitoringsprogramma’s (Jobling et al., 2006) blijkt dat het voorkomen van 
intersex in mannelijke voorns goed correleert met de mate van vervuiling met oestrogeen-
actieve stoffen. Vandaar dat er in deze studie ook een histologische evaluatie van coupes 
van de mannelijke gonaden werd uitgevoerd. 
De monsters werden gefixeerd in Davidson’s fixatief en na ongeveer 24 uur overgezet in 
10% gebufferde formaline. In deze oplossing werden ze verder bewaard. Van ieder dier dat 
als mannelijk werd ingedeeld  tijdens het veldwerk werd één testis in paraffine ingebed; 
vervolgens werden 4 µm coupes gesneden, die werden gekleurd met hematoxyline en 
eosine. Per testis werden vier transversale doorsneden gemaakt op gelijke afstanden over de 
lengte van het orgaan. Bij alle histotechnische procedures werden standaardprotocollen 
gevolgd (Van der Ven et al., 2003). Deze opdracht voor histopathologie werd door VITO 
aan RIVM uitbesteed. 
 
De coupes werden microscopisch bekeken en er werden twee scores toegekend. Een eerste 
score voor het voorkomen van hypertrofe gonocyten (Tabel 9) en een tweede  score voor het 
voorkomen van oocyten (Tabel 10). Beiden zijn aanduidingen van feminisatie, of diverse 
stadia van eicellen waarbij hypertrofe gonocyten duiden op vroege deling-en rijpingstadia, 
terwijl oocyten een zeer duidelijk beeld geven van een rijpe eicel, met grote kern. Nolan et 
al. (2001) geeft een zeer gedetailleerde beschrijving voor histologische studie van gonaden 
van blankvoorns. Dit werk werd als referentie gehanteerd bij de evaluaties.  
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Tabel 9: Score voor het voorkomen van hypertrofe gonocyten 

Score Voorkomen van hypertrofe gonocyten 
0 Geen 
1 Weinig kleine clusters 
2 Veel kleine of weinig grote klusters 
3 Veel grote clusters 

 

Tabel 10: Score voor het voorkomen van oocyten 

Score Voorkomen van oocyten 
0 Geen 
1 Kleine oocyten 
2 Grote oocyten 
3 Hermafroditisme 

 
 
In onderstaande foto’s  kunnen de verschillende celtypes herkend worden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 10: Normale testis; de cellen zijn vooral late spermatogoniën, de pijlpunten wijzen op grotere 
vroege spermatogoniën, de pijl op een cluster meer gerijpte spermatocyten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11: Hypertrofe gonocyten, geïsoleerd (pijlpunt) en clusters van hypertrofe gonocyten (pijl); 
rechtonder een werkelijke oocyt (testis-ova) 
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6.3.2 Resultaten 
 
6.3.2.1 Algemene gegevens blankvoorns 
 
Na meten, wegen en dissectie van de gonaden werden de vissen onderverdeeld in drie 
klassen nl mannetjes, vrouwtjes en juveniele vissen. Na evaluatie van de histologische 
coupes werd een correctie doorgevoerd voor een aantal vissen. Immers, uit de coupes die 
gemaakt werden bleek dat een aantal vissen (9%) visueel fout als mannetjes ingeschat werd. 
Histologisch bleken dit vrouwtjes (7.3%) of juveniele (1.7%) vissen te zijn, deze vissen 
werden voor verdere analyse en bespreking in de correcte groep ingedeeld. 
In onderstaande grafiek wordt per locatie het gecorrigeerde aantal mannelijke, vrouwelijk en 
juveniele vissen weergegeven. De locaties werden gegroepeerd per  IBI klasse. 
In Tabel 11 wordt per locatie het totaal aantal blankvoorns, het aantal mannelijke, 
vrouwelijk en juveniele vissen dat er gevangen werd weergegeven. In de laatste kolom 
wordt per locatie ook vermeld hoeveel vissen er in het veld macroscopisch foutief als 
mannetjes werden ingedeeld. 
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Figuur 12: Gecorrigeerd aantal mannelijke, vrouwelijke en juveniele vissen gevangen per locatie.    
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Tabel 11: Gecorrigeerd aantal gevangen mannelijke, vrouwelijke en juveniele blankvoorns per locatie. 
Aantal vissen waarvan op het veld macroscopisch het geslacht foutief werd beoordeeld. 

  
 

M V J Totaal 
Foute diagnose 

bij veld 
observatie 

AKL1 4 11 0 15 0 

DE1 3 7 4 14 0 

DE3B 2 5 2 9 0 

DE3C 8 7 0 15 0 

DE4 1 2 0 3 1 

DEM4 1 1 0 2 0 

DIJ7 8 2 0 10 1 

DO1 1 10 0 11 0 

IB1 0 0 0 0 0 

KB5 1 6 3 10 6 

KBH2 3 0 1 4 1 

KLD2 0 1 10 11 0 

KN1 6 7 0 13 4 

KSE 5 8 4 17 1 

L 4 11 0 15 2 

LE5 7 10 0 17 0 

LO 9 7 0 16 1 

MA3C 0 0 3 3 0 

MVD 8 5 4 17 2 

MVX 0 0 0 0 0 

SCH3A 4 10 0 14 2 

WA 7 7 0 14 0 

YZ1 3 7 2 12 0 

Totaal 85 124 33 242 21 
% 35 51 14 100 9 

 
 
Hieruit blijkt dat 16% meer vrouwelijke (51%) dan mannelijke (35%) vissen gevangen 
werden. Het aantal juveniele vissen dat gevangen werd was slechts 14%. Daar op de meeste 
locaties niet de vooropgestelde 7 mannelijke vissen kon gevangen worden, werden ook de 3 
reserve locaties bevist. Dan nog is het totaal aantal locaties waar er 7 mannelijke 
blankvoorns gevangen werden zeer laag nl.  26 % of 6 op in totaal 23 locaties.  
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Op 30 % van de bemonsterde plaatsen werden er geparasiteerde vissen gevangen. De meest 
voorkomende infectie was de aanwezigheid van de lintworm Ligula intestinalis. In 
onderstaande grafiek (Figuur 13) wordt er voor de locaties waar er geïnfecteerde vissen 
gevangen werden de aantallen weergegeven. De biomerker gegevens verzameld voor deze 
geparasiteerde vissen worden niet meegenomen voor verdere analyse. Het is bekend dat L. 
intestinalis atrofie van de gonaden kan veroorzaken (Carter et al., 2005). 
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Figuur 13: Het aantal geïnfecteerde vissen per locatie 

 
Voor alle vissen worden de gemeten gegevens (het gewicht, de totale lengte, de vorklengte 
het gewicht van de gonaden) en de berekende relatieve conditiefactoren weergegeven. Voor 
de niet geïnfecteerde vissen worden ook de biomerkers % GSI en het VTG-gehalte 
weergegeven. Enkel bij de mannelijke vissen gebeurde er een evaluatie van de histologische 
coupes van de testis. Deze score wordt ook weergegeven als score voor het ‘voorkomen van 
hypertrofe gonocyten’ en een score voor het ‘voorkomen van oocyten’. 
Al deze gegevens werden samengevat in tabellen. Er werd één tabel gemaakt voor de 
mannelijke vissen, één voor de vrouwelijke vissen en één voor de juveniele vissen. Deze 
tabellen zijn terug te vinden in annex. (Tabel A2, A3 & A4 in Annex). 
 
Bij de mannelijke vissen kon er bij 1 individu geen bloed getrokken worden. 
 
Het gewicht van de mannelijke vissen varieert tussen 15.6 en 173.6g. De totale lengte 
varieert tussen 12.0 en 24.9 cm en de vork lengte tussen 10.7 en 22.2 cm. De laagste 
conditiefactor is 0.743, dit is bij een vis uit de Moervaart. De hoogste conditiefactor is 1.080 
en werd berekend voor een vis uit de Dijle. Bij de mannetjes gaat de berekende GSI  van 
minimum 1.10 (DE1) tot maximum 6.66 (DE3C). De gemeten VTG concentratie varieert 
van <DL tot 401 400 ng/ml VTG (LE5) 
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Bij de vrouwelijke vissen kon er bij 1 individu geen bloed getrokken worden. 
 
Het gewicht van de vrouwelijke vissen varieert tussen 15.2 en 305.0 g. De totale lengte 
varieert tussen 12.0 en 29.3 cm en de vork lengte tussen 10.6 en 25.7 cm. De laagste 
conditiefactor is 0.690, dit is bij een vis uit de Dender (DE1). De hoogste conditiefactor  is 
1.207 en werd berekend voor een vis op een andere plaats in de Dender (DE3B). Voor de 
vrouwtjes gaat de berekende GSI  van minimum 0.64 (KN1) tot maximum 13.91 (DIJ7). De 
gemeten VTG concentratie varieert van <DL tot  5 544 000 ng/ml VTG (L). Zoals reeds 
eerder aangehaald, bleek dat een aantal vissen macroscopisch onterecht in de klasse van de 
mannetjes werd onderverdeeld. 17 van deze macroscopisch ‘mannelijke’ vissen bleken 
histologisch immers vrouwtjes. Het zijn nu net deze vrouwtjes die heel lage OSI en lage 
VTG waarden geven. Deze waarden worden in  Tabel A3 in Annex ‘vet’ gemaakt. Binnen 
deze groep heeft ongeveer de helft van de vissen een OSI < 1% en VTG < DL.  
 
Ook bij de juveniele vissen kon er bij 1 individu geen bloed getrokken worden. 
 
Het gewicht van de juveniele vissen varieert tussen 6.0 en 35.1 g. De totale lengte varieert 
tussen 8.2 en 15.6 cm en de vork lengte tussen 7.9 en 13.9 cm. Het maximum gewicht is 
groter als de vooropgestelde 15g. Ook de maximum totale lengte is groter dan de 
vooropgestelde 12 cm. Dit kan verklaard worden doordat er histologisch een aantal vissen, 
die macroscopisch als mannetjes geklasseerd werden, juveniele vissen bleken. De laagste 
conditiefactor is 0.719, dit is bij een vis uit het Kanaal van Stekene. De hoogste 
conditiefactor  is 1.087 en werd berekend voor een vis in de Maas. Bij de juveniele vissen 
gaat de berekende GSI van minimum 0.43 (KB5) tot maximum 4.00 (DE1). De gemeten 
VTG concentratie varieert van <DL tot 714 200 ng/ml VTG (KSE). 
 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er een groot verschil is tussen de lengte van de 
gevangen blankvoorns, dit zowel binnen de  groep van mannetjes, als binnen de groep van  
de vrouwtjes,  als binnen de groep van de juveniele. Idealiter zou deze spreiding best zo 
klein mogelijk zijn, zodat deze biometrische verschillen niet kunnen leiden tot spreiding van 
de biomerker gegevens. Vermits er echter op 74 % van de locaties de gewenste 7 
mannelijke blankvoorns niet konden gevangen worden, werden meestal al de gevangen 
vissen bemonsterd, en werd er geen rekening gehouden met de lengte van deze vissen. 
  
Uit Figuur 14 blijkt dat de gemiddelde GSI van de mannetjes is 3.30  % ± 1.03, van de 
vrouwtjes 7.94  % ± 2.93 en van de juveniele vissen 1.71  % ± 1.15. Deze waarden zijn in 
dezelfde grootte orde als vermeld in de literatuur voor blankvoorn (Tyler et al., 1996).  
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Figuur 14: Gemiddelde GSI met bijhorende standaarddeviatie voor de mannelijke, vrouwelijke en 
juveniele blankvoorns 

 
 
6.3.2.2 Vitellogeen 
 
In Figuur 15 wordt de gemiddelde VTG concentraties voor de mannelijke, vrouwelijke en 
juveniele blankvoorns gegeven. De stalen die onder de DL zitten werden meegerekend als 
waarde ‘0’. 
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Figuur 15: Gemiddelde VTG-concentratie (ng/ml) met bijhorende standaarddeviatie voor de 
mannelijke, vrouwelijke en juveniele blankvoorns. 
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De individuele VTG-concentratie van de mannelijke, de vrouwelijk en de juveniele vissen 
worden uitgezet per monstername plaats (Figuur 16, 17 & 18). De monstername plaatsen 
werden in de grafieken ingedeeld in IBI-klassen. Per IBI klasse werden de locaties 
gerangschikt van lage naar hoge oestrogene potentie gebaseerd op de resultaten van 
campagne 3. Voor 2 locaties: de Leie (L) en de Dender (DE4), verschilt het vispunt van het 
VMM staalname punt en mogen VTG-concentraties niet gecorreleerd worden met gemeten 
oestrogene potenties. 
Al de blankvoorns waarvan de VTG-concentratie onder de detectielimiet lag, worden in de 
grafieken weergegeven als individuele punten gelegen onder de lijn van 1 ng/ml VTG. Voor 
al de blankvoorns blijkt er een grote spreiding in het gemeten VTG-gehalte. 
Bij de mannelijke vissen liggen de VTG-gehaltes van de locaties met IBI = goed  
grotendeels lager dan bij de overige klassen. 
Bij de vrouwtjes werden een aantal lage VTG-gehaltes gemeten. Deze lage VTG-gehaltes 
blijken gerelateerd te zijn aan de vrouwelijke vissen die macroscopisch als mannetjes 
werden beoordeeld, weergegeven met open symbool (∆).  
Bij de juveniele vissen blijkt dat de vissen uit een water met een matige IBI lagere VTG-
waardes geven tov de VTG gehaltes van vissen uit waters met IBI ontoereikend of slecht. 
Op de locaties met IBI = goed werden er echter geen juveniele vissen gevangen. 
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Figuur 16: Per locatie worden de individuele VTG-concentratie (ng/ml) voor de mannelijke 
blankvoorns weergegeven.  $ vispunt en VMM-punt enkele km uit elkaar; * VMM-punt is 
afgesloten arm 
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Figuur 17: Per locatie worden de individuele VTG-concentratie (ng/ml) voor de vrouwelijke 
blankvoorns weergegeven.  $ vispunt en VMM-punt enkele km uit elkaar; * VMM-punt is 
afgesloten arm; ∆ vrouwelijke vissen die macroscopisch als mannetjes werden ingedeeld 
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Figuur 18: Per locatie worden de individuele VTG-concentratie (ng/ml) voor de juveniele blankvoorns 
weergegeven. $ vispunt en VMM-punt enkele km uit elkaar; * VMM-punt is afgesloten 
arm 
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6.3.2.3 Histologie 
 
Resultaten histologie per individuele mannelijke blankvoorn zijn vermeld in Tabel A2 in 
Annex. Het algemene beeld van de onderzochte testis was dat van rustfase, passend bij het 
vangstseizoen, gekenmerkt door een monomorf beeld van cysten (clusters) van 
spermatogoniën, vooral van de laatste fase (spermatogoniën B). Een enkele cyste vertoonde 
verdere stadia van de spermatogenese. In 13 testes werden melanomacrofagencentra 
aangetroffen, die als een verouderingskenmerk worden gezien. De coupes werden gescoord 
voor het voorkomen van hypertrofe gonocyten en oocyten. 
 
 
In Figuur 19 wordt weergegeven hoeveel % van de onderzochte mannelijke blankvoorns 
normale testis hebben en hoeveel mannelijke blankvoorns er intersex vertonen.   
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Figuur 19: Het aantal mannelijke blankvoorns per klasse van hypertrofe gonocyten.  

 
Uit deze figuur blijkt dat ongeveer de helft van de testis tekenen van feminisatie vertonen in 
de vorm van hypertrofe gonocyten. Verder blijkt dat 9 % van de mannelijke blankvoorns 
één of meerdere werkelijke oocyten bevat, al dan niet gecombineerd met de aanwezigheid 
van gonocyten. In één geval was er sprake van hermafroditisme. In Figuur 20 worden 
enkele foto’s van histologische coupes getoont van testis van mannelijke blankvoorns 
gevangen op verschillende locaties tijdens het veldwerk. 
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A-B: Normale testis van een mannelijke blankvoorn uit de Loopsloot (LO); Score voor het  voorkomen van 

hypertrofe gonocyten: 0;  Score voor het voorkomen van oocyten: 0. 
 

    
C-D: Clusters van hypertrofe gonocyten in testisweefsel, voorbeelden in rechthoek. 
         C: Mannelijke blankvoorn uit de Schelde (SCH3A); Score voor het voorkomen van hypertrofe 

gonocyten: 3; Score voor het voorkomen van oocyten: 0. 
         D: Mannelijke blankvoorn uit het Kanaal van Stekene (KSE);  Score voor het voorkomen van hypertrofe 

gonocyten: 2;  Score voor het voorkomen van oocyten: 0. 
 

    
E-F: Werkelijke oocyten in testisweefsel. 
         E: Mannelijke blankvoorn uit de Warmbeek (WA); Score voor het voorkomen van hypertrofe gonocyten: 

2; Score voor het voorkomen van oocyten: 2. 
         F: Mannelijke blankvoorn uit het Afleidinskanaal van de Leie (AKL1); Score voor het voorkomen van 

hypertrofe gonocyten: 0; Score voor het voorkomen van oocyten: 2. 
 

Figuur 20 (A-F): Histologische coupes van mannelijke blankvoorns gevangen op verschillende locaties 
tijdens het veldwerk. Scores volgens Tabel 8 en 9.  
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7 FASE III: DATAVERWERKING, INTERPRETATIE EN 

BELEIDSADVIES (INBO-VITO) 
 
 
In dit hoofdstuk zullen de behaalde resultaten omtrent hormoonverstoring voor parameters 
gemeten in water en in blankvoorns kritisch geëvalueerd worden en getoetst worden aan 
literatuurgegevens. Verder zal er een vergelijking gebeuren met reeds beschikbare gegevens 
over de fysisch-chemische toestand en ecologische toestand van Vlaamse waters om 
uitspraak te doen over de vragen  

• kan de aanwezigheid van hormoonverstoorders, op plaatsen met een redelijk tot 
goede fysisch-chemische waterkwaliteit, bijdragen tot een minder goede ecologische 
toestand (of IBI)? 

• kan er ondanks het voorkomen van hormoonverstorende stoffen, toch een goede 
ecologische toestand aanwezig zijn? 

 
Er moet echter opgemerkt worden dat binnen de krijtlijnen van deze VMM studie, met een 
selectie van monstername punten uit alle rivierbekkens, een eerste beeldvorming voor de 
Vlaamse waters werd beoogd, en het geenszins de bedoeling was om deze bevindingen 
statistisch te onderbouwen. Al de beschikbare gegevens worden echter via de hierna 
beschreven databank ter beschikking gesteld en kunnen als leidraad gebruikt worden voor 
vervolgstudies om bepaalde hypotheses te testen.  
 
 

7.1 Methodologie 
 
Alle individuele blankvoorn gegevens (lengte vis, gewicht vis, gewicht gonaden, 
conditiefactor, GSI, VTG, vangstmethode en histologische gegevens) werden in een 
relationele databank (Access 2000) geïmporteerd en gekoppeld aan milieugegevens 
(polluent concentraties in paling, waterbodem en water, IBI-index (Index van Biotische 
Integriteit) en een aantal deelparameters van deze IBI, BBI (Belgische Biotische Index), 
BWI (Belgische Waterbodem Index), Triadebeoordeling, concentraties van natuurlijke en 
synthetische oestrogenen in het water, oestrogene potentie gemeten met de gisttest,…). 
Deze databank (INBO-VITO-VMM databank hormoonverstoring 2007.mdb) werd 
opgesteld voor alle meetpunten van het project, namelijk 36 rivieren of beken, met daarvan 
21 punten waar blankvoorns gevangen werden. 
Er werd een samenvattende query in Excel gemaakt (Qry_hormoonverstoring_ 
eindrapport.xls) waarbij per blankvoorn alle gegevens werden gekoppeld (mits enkele 
uitzonderingen die verder besproken worden). Deze dataset was de basis voor onderzoek 
naar mogelijke correlaties tussen de verschillende parameters.  
Deze informatie is via CD-rom ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.  
 
Zoals steeds het geval is bij een veldstudie zijn er een aantal ontbrekende data en zijn er een 
aantal probleemsituaties die niet rechtstreeks konden worden opgevangen binnen de 
databank. 

• Een eerste heikel punt is dat niet alle gegevens afkomstig zijn van dezelfde periode 
als campagne 3, zowel waterbodem- als palinggegevens zijn bijvoorbeeld afkomstig 
van bemonsteringen tussen 2001 en 2006. Het voordeel van deze data is echter dat 
concentraties van polluenten in waterbodem en paling veel stabieler zijn dan de 



   58 

concentraties in water, vandaar dat het gebruik van deze gegevens toch nuttig kan 
zijn.  

• Voor DE4 werd de koppeling verbroken tussen de VMM-gegevens en de gegevens 
van campagne 3 en de INBO-gegevens aangezien het hier ging over resp. de 
afgesloten Oude Dender en de Dender zelf.  

• Voor LO kon de koppeling tussen de palingpolluentengegevens en de andere 
gegevens niet verbroken worden omwille van de opbouw van de databank  

• Voor een aantal parameters waren er, soms in aanzienlijke mate, ontbrekende 
waarden, BBI-gegevens bijvoorbeeld waren er slechts ter beschikking voor 17 van 
de 36 oorspronkelijke locaties, en slechts voor 11 van de 23 locaties van campagne 
3. 

 
Met behulp van een Excel sheet, geëxtraheerd uit de Acces databank werden de beschikbare 
gegevens voor kwaliteit van water, waterbodem en biota vergeleken met gemeten waarden 
voor parameters van hormoonverstoring.  
De individuele biomerker gegevens per vis, of de gemiddelde YES-data van de 3 
campagnes, worden hierna uitgezet tov de meest relevante parameters (gemiddeldes, VMM 
of INBO). Deze X-Y plots geven in eerste instantie een idee of er visueel  een verband/trend 
aanwezig is.  
Vermits  voor een aantal  INBO/VMM parameters niet steeds gegevens voor alle locaties ter 
beschikking zijn, en vermits voor de locaties waar er gegevens beschikbaar zijn niet 
evenveel gegevens voorhanden zijn, werd er besloten om voor statistische verwerking voor 
elk van deze parameters het gemiddelde of de mediaan te gebruiken. Vanwege een niet-
normale verdeling voor de meerderheid van data werd er geen Pearson correlatie coëfficiënt 
bepaald. In dit geval leek een analyse van gegevens via Spearman-rank correlatie (niet-
parametrische test) meest aangewezen. Deze resultaten worden verderop in Tabel 19 
samengevat om de belangrijkste, dus significante verbanden, op basis van rangorde van 
gegevens te bespreken.  
 
 
7.2 Resultaten en bespreking 

 
7.2.1 Gegevens omtrent plaatsen van bemonstering 
 
7.2.1.1 Verandering IBI klassen 
 
Bij het opstellen van de databank bleek dat er voor 12 van de 23 locaties waar gevist werd, 
er door INBO in 2005 of 2006 een nieuwe IBI bepaald werd. Voor de helft van deze locaties 
is de IBI klasse veranderd. Bij 5 locaties is de IBI klasse verbeterd: DE3B, DE3C, DE4, 
DEM4, IB1. Bij 1 locatie: SCH3A is de IBI klasse verslechterd. Voor de Leie (L) bleek bij 
selectie een oude IBI klasse gebruikt te zijn. De meest recente IBI klasse blijkt van 2003 en 
is matig ipv ontoereikend, zoals eerder aangegeven. In volgende Tabel 12 worden de 
locaties weergegeven met de ‘oude’ en ‘nieuwe’ IBI klassen, respectievelijk deze gebruikt 
voor de selectie van de meetplaatsen en deze gebruikt voor het opstellen van de databank. In 
Annex  wordt de volledige tabel van de 36 geselecteerde punten gegeven (Tabel A1) met de 
oude en nieuwe IBI klasse. 
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Tabel 12: Oude en nieuwe IBI klasse per locatie, met in grijs deze die veranderden. 

Monsternamepunt Paling-meetnet 
code 

IBI klasse selectie 
meetplaatsen 

IBI klasse 
databank 

DATUM  
bepaling 

nieuwe IBI 

Afleidingskanaal van de Leie AKL1 ontoereikend ontoereikend 13/10/2005 
Dender DE3B slecht ontoereikend 23/03/2005 
Dender DE3C slecht ontoereikend 23/03/2005 
Dender DE4 slecht ontoereikend 23/03/2005 
Demer DEM4 ontoereikend matig 18/05/2006 
Itterbeek IB1 matig goed 1/06/2005 
Kanaal van Beverlo KB5 ontoereikend ontoereikend 25/10/2005 
Dijlekanaal  Leuven – 
Mechelen 

KLD2 ontoereikend ontoereikend 2/10/2006 

Maas MA3C matig matig 17/05/2005 
Martjevaart MVX ontoereikend ontoereikend 11/05/2006 
Schelde (Ringvaart) SCH3A ontoereikend slecht 30/05/2006 
Ijzer YZ1 matig matig 14/06/2005 

Leie L ontoereikend matig 23/06/2003 
 
Deze nieuwe gegevens impliceren dat de oorspronkelijke opzet om voor de meetpunten een 
evenwichtige en maximale verdeling over de visindex te realiseren enigszins veranderd is 
(zie Tabel 13). Bij de verdere bespreking zal er rekening gehouden werden met deze 
herverdeling van klassen. Vooral in de klasse ‘slecht’ betreft het een verandering qua 
aantallen en bovendien totaal verschillende lokaties die bij de oude en recente beoordeling 
slecht scoren.  
 

Tabel 13: Verdeling van punten meetnet hormoonverstoorders volgens oude en nieuwe IBI klasse. 

Monsternamepunten             IBI klasse Goed Matig Ontoereikend Slecht 

selectie 4 14 15 3 Fase I: 36 punten, 
meting Yes databank 6 10 18 2 

selectie 4 4 12 3 Fase II: 23 punten, meting 
blankvoorn & YES databank 5 5 12 1 
 
 
 
7.2.1.2 Verschil tussen de VMM-punten en vispunten. 
 
Wanneer er bevist werd, bleek dat op 2 plaatsen het vispunt verschilt van het VMM-punt 
(zie fiches), nl voor de Leie (L) en de Dender (DE4). Op de Leie (L) liggen beide plaatsen 
enkele kilometers uit elkaar. Vermits het om dezelfde rivier gaat en er niet verwacht wordt 
dat de VMM gegevens dermate gaan veranderen over 2 km, worden deze gegevens toch 
gekoppeld aan de visgegevens. Voor DE4 liggen het vispunt en het VMM-punt slechts 
enkele meters van elkaar, maar het VMM-punt ligt in een afgesloten arm van de Dender 
waar er, ondanks plaatsen van fuiken, geen blankvoorns gevangen werden, terwijl het 
INBO-punt op de Dender zelf ligt, waar er wel enkele blankvoorns gevangen werden. Voor  
DE4 gaat het over 2 totaal verschillende punten, vandaar dat voor dit punt  de gegevens 
gemeten in de blankvoorns niet gekoppeld kunnen worden met de VMM gegevens. Voor 
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beide plaatsen werd er gevist op het INBO-punt en kunnen de visgegevens  wel gekoppeld 
worden aan de IBI, en aan de gegevens van polluenten in paling. Voor aanvang van 
veldwerk  werd er afgesproken om zonodig VMM en vispunt te bemonsteren voor water 
(YES), wanneer het vispunt niet samen valt met het VMM-punt, zodat de oestrogene 
potentie op het vispunt en het VMM punt kunnen vergeleken worden met elkaar en zodat de 
oestrogene potentie gemeten op het vispunt kan gekoppeld worden aan de visgegevens. 
Deze oestrogene potenties van VMM en INBO-punt  worden in Tabel 14 weergegeven. De 
resultaten tonen voor de Dender dat de metingen op het afgesloten gedeelte 3 maal lager zijn 
dan de oestrogene potentie die in de Dender zelf, als open rivier, gemeten werd. Mogelijk 
heeft deze hogere waarde te maken met lozingen op de Dender zelf. Voor de Leie blijkt de 
situatie omgekeerd met systematisch een hogere oestrogene potentie op het VMM punt ten 
opzichte van één meting op het vispunt. Een duidelijke verklaring hiervoor kon niet afgeleid 
worden op het terrein. 
 

Tabel 14: Oestrogene potentie van het vispunt, wanneer dit verschilt van het VMM-punt. 

Oestrogene potentie YES, E2-eq (ng/l) 

VMM punt Vispunt 
Monstername

- 
punt 

VMM 
nummer 

Palingmeetnet 
code 

C1 C2 C3  
Dender 514900 DE4 0.58 1.51 0.47 2.63 

Leie 582000 L 7.04 2.46 4.15 2.01 
 
 
Voor een aantal andere waters (L, DE3C, DE1, WA en DO1) liggen het vispunt (=VMM-
punt; waterbodem- en watergegevens) en het INBO-punt (IBI- en palingpolluenten 
gegevens) meer dan 1 kilometer van elkaar verwijderd (zie Tabel 6). Paling (Anguilla sp.) is 
omwille van zijn sedentair karakter en zijn sterke accumulatie van voornamelijk lipofiele 
stoffen een goede bioindicator van de locale vervuiling. De foerageerafstand voor de 
Europese paling (Anguilla anguilla) is volgens de internationale literatuur maximaal 300 m 
(Gunning, 1963; Labar et al., 1987; Parker, 1995; Baras et al., 1998; Maes, 2003). Ondanks 
de beperkte fourageerrange van paling wordt er niet verwacht wordt dat de verspreiding van 
polluenten en dus de accumulatie in paling dermate zullen veranderen over enkele km, 
daarom werd er besloten om de INBO-gegevens toch te koppelen met de VMM-gegevens 
en de blankvoorn gegevens. 
 
Voor de Damsloot werd er gevist op het VMM-punt, maar dit punt verschilt van het INBO-
punt (Loopsloot). De gegevens gemeten in de blankvoorns kunnen dus gekoppeld worden 
aan de gemeten oestrogene potentie en aan de VMM-gegevens, ze worden ook gekoppeld  
aan de INBO gegevens (IBI, palingpolluenten), er moet wel opgemerkt worden dat deze 
gegevens slechts indicatief zijn, vermits ze afkomstig zijn van een andere waterloop. Beide 
waterlopen staan echter wel in verbinding met elkaar.  
Voor de Dijle (DIJ7) werd er gevist op het VMM punt, er werden hier 3 palingen gevangen 
en de palinggegevens zijn dan ook afkomstig van dit punt. 
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7.2.2 Oestrogene potentie in Vlaamse waters, gemeten met de YES 
 
7.2.2.1 Vergelijking tussen campagne 1, 2 en 3 (2006). 
 
De gegevens worden hierna vergeleken op basis van een verdeling in IBI klassen, oud 
(figuren, deel A) en nieuw (figuren,deel B).  
Wanneer de resultaten van de 3 campagnes met elkaar vergeleken worden (Tabel 15) en 
Figuur 21A/B) dan blijkt dat voor de helft van de bemonsterde locaties de  resultaten van de 
3 campagnes vergelijkbaar zijn. Voor de andere locaties is meestal de oestrogene potentie in 
campagne 1 en 3 hoger dan in campagne 2. Campagne 1 liep gedurende maart en april 2006, 
campagne 2 was in mei en juni 2006 en campagne 3 was in oktober en november 2006. In 
mei 2006 is er echter heel veel neerslag gevallen  (bron KMI), wat een mogelijke verklaring 
kan zijn van de  lagere waarden gemeten in campagne 2. Maar ook vorige Vlaamse studies 
met meerdere monsternames zoals 3 verschillende seizoenen/jaar (Berckmans et al. 1999) of 
tot 6 monsternames gespreid over 1.5 jaar (Witters et al., 2003) lieten niet toe om definitieve 
uitspraken te doen over fluctuaties gerelateerd aan seizoenen of neerslaggegevens.  
 
Wanneer het gemiddelde van de drie campagnes wordt uitgezet (Figuur 22A/B) volgens de 
IBI gebruikt voor de selectie van de 20 locaties waar er gevist moest worden dan blijkt dat 
de oestrogene potentie van de locaties met IBI matig, laag is behalve bij LE5. De locaties 
met IBI slecht, namelijk 3 punten op de Dender, hebben een lagere oestrogene potentie dan 
de helft van de locaties met IBI ontoereikend. Wanneer de locaties verdeeld worden volgens 
de meest recente IBI klassen (figuur 22 B), dan blijkt dat de oestrogene potentie van de 
locaties met IBI matig ook meer gespreid is, en dat er slechts 1 locatie is met een IBI slecht, 
nl SCH3A. Deze locatie heeft een hoge oestrogene potentie.  
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Tabel 15: Berekende oestradiol-equivalenten (ng/l-eq) bekomen met de YES-assay in Campagne 1, 2 en 3 en de gemiddelde waarde van de 3 campagnes.  Oude 
en meest recente IBI klasse. 

 

Paling-meetnet 
Campagne 

1 
Campagne 

2 
Campagne 

3 
Gemidd. 

C1, C2 & C3 IBI klasse IBI klasse 
Monsternamepunt 

code 

VMM-code 

E2-eq (ng/l) E2-eq (ng/l) E2-eq (ng/l) E2-eq (ng/l) oud nieuw 

Watertype 

Afleidingskanaal van de Leie AKL1 767500 10.1 2.41 13.61 8.71 ontoereikend ontoereikend kanaal 

Dender DE1 508000 6.46 1.57 9.12 5.72 ontoereikend ontoereikend rivier 

Dender DE3B 500000 7.00 1.27 3.47 3.91 slecht ontoereikend rivier 

Dender DE3C 499900 6.95 1.98 1.94 3.62 slecht ontoereikend rivier/RWZI 

Dender DE4 514900 0.58 1.51 0.47 0.85 slecht ontoereikend rivier 

Demer DEM4 392300 4.62 1.17 1.76 2.52 ontoereikend matig rivier/RWZI 

Dijle DIJ7 216000 3.35 1.52 2.04 2.30 ontoereikend ontoereikend rivier 

Dommel DO1 92100 0.63 0.87 2.25 1.25 goed goed rivier 

Itterbeek IB1 115000 0.11* 0.2* 1.73 0.68 matig goed rivier 

Kanaal van Beverlo KB5 849500 0.48 0.43 0.81" 0.57 ontoereikend ontoereikend kanaal 

Kanaal Bocholt-Herentals KBH2 848300 0.5 0.38 0.4 0.43 ontoereikend ontoereikend kanaal 

Dijlekanaal  Leuven – Mechelen KLD2 801000 0.93 1.02 1.03 0.99 ontoereikend ontoereikend kanaal 

Kleine Nete KN1 277500 0.22 0.84 0.59 0.55 goed goed rivier 

Kanaal van Stekene KSE 46000 3.38 5.03 4.71 4.37 ontoereikend ontoereikend kanaal 

Leie L 582000 7.04 2.46 4.15 4.55 ontoereikend matig rivier 

Leie LE5 572500 13.72 1.40 8.61 7.91 matig matig rivier 

Damsloot LO 561000 1.35 1.59 2.75 1.90 goed goed polder 

Maas MA3C 122100 0.21 0.58 1.48 0.76 matig matig rivier 

Moervaart MVD 41000 1.24 1.79 1.65 1.56 ontoereikend ontoereikend polder 

Martjevaart MVX 955000 4.14 2.17 9.38 5.23 ontoereikend ontoereikend polder 

Schelde (Ringvaart) SCH3A 173000 9.84 4.15 9.78 7.92 ontoereikend slecht rivier 

Warmbeek WA 100400 0.58 0.43 0.48 0.50 goed goed rivier 

Ijzer YZ1 916000 1.06 0.98 2.39 1.48 matig matig rivier 

* kan plateau waarde zijn;  “ is plateau waarde 
 



   63 

A 

Vlaamse waters: in vitro screening YES-test (2006);  IBI klassen van 
selectie
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B 

Vlaamse waters: in vitro screening YES-test (2006);  recente IBI klassen
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Figuur 21: Oestrogene potentie (ng/l E2-eq) in campagne 1, 2 & 3 (23 punten 
gemeenschappelijk), bepaald met de YES-test. De monsternamepunten werden per 
IBI-klasse van lage naar hoge gemiddelde potentie gerangschikt. In figuur A de IBI 
klassen van de selectie; in figuur B de meest recente IBI klassen;  R = reserve 
vispunt; $ vispunt verschilt van VMM-punt  
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A 

Vlaamse waters: in vitro  screening YES-test (2006):
 gemiddelde C1, C2 & C3; IBI klassen van selectie
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B 

Vlaamse waters: in vitro screening YES-test (2006);  gemiddelde C1, C2 & C3; 
recente IBI klassen 
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Figuur 22: De gemiddelde oestrogene potentie (ng/l E2-eq) van campagne 1, 2 & 3 voor 23 
gemeenschappelijke punten, bepaald met de YES-test. De monsternamepunten 
werden per IBI-klasse van lage naar hoge gemiddelde potentie gerangschikt. In 
figuur A werden de IBI klassen van de selectie gebruikt, in figuur B de meest recente 
IBI klassen. R = reserve vispunt; $ vispunt verschilt van VMM-punt 
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7.2.2.2 Vergelijking met andere beschikbare meetgegevens. 
 
Het blijkt duidelijk dat binnen de IBI klassen goed, matig en ontoereikend een 
spreiding van de oestrogene potentie van lage waarden, gemiddeld 0.50 ng/l E2-eq 
voor de Warmbeek als laagste in de IBI-klasse goed tot 8.71 ng/l E2-eq voor het 
Afleidingskanaal van de Leie als hoogste gemiddelde, in de klasse ontoereikend. 
Vergelijking met vorige Vlaamse monitoringsstudies in opdracht van VMM en SVW 
tonen dat we slechts sporadisch in de verschillende campagnes (Tabel 15) meer dan 
10 ng/l E2-eq. meten. Deze ‘matige’ waarden hebben mogelijk te maken met het 
criterium ‘voorkomen van blankvoorn’ bij de keuze van de punten, hetgeen de 
chemisch meer vervuilde waters, zoals enkele in het bekken van de Boven-Schelde, 
cf. Spierebeek (Witters et al., 2003) uitsluit. Anderzijds blijkt dat er bij deze studie in 
alle gevallen een oestrogeen signaal hoger dan de detectielimiet en 
kwantificeringslimiet gemeten werd, met de laagste gemeten waarde 0.1 ng/l E2-eq. 
in de Itterbeek. Dus zelfs voor de waters, ingedeeld in de IBI-klasse ‘goed’, wordt er 
steeds oestrogene activiteit gemeten met een gemiddelde waarde van 0.5 tot 1.9 ng/l 
E2-eq. In de klasse ‘goed’, is de gemiddelde oestrogene potentie echter wel lager dan 
de gemiddelde oestrogene potentie van de andere IBI-klassen. Vergelijking met 
literatuurgegevens (Tabel 16) toont op basis van resultaten met biotesten (YES en ER-
Calux) dat we relatief hoog scoren ten opzichte van metingen in Nederland, Portugal 
en het Verenigd Koninkrijk. Metingen van de oestrogene potentie met bioassays in 
andere Europese landen (Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) tonen echter waardes 
hoger of in dezelfde grootteorde als gemeten in de huidige Vlaamse studie.  

Tabel 16: Literatuurgegevens ivm de oestrogene potentie gemeten met een bioassay in 
oppervlaktewater in het buitenland  

Land Staalname Oestrogene potentie 
(ng/l E2-eq) 

Referenties 

Nederland Rivieren en  
sloten,  

< Det. Limiet - 0.154 Murk et al. (2002) 
Vethaak et al. (2005) 

Duitsland Rijn < 0.007 - 19.4 Ghijsen en Hoogenboezen (2000) 
Pawlowski (2004) 

Frankrijk 2 rivieren < 0.00018 - 4.5 Ghijsen en Hoogenboezen (2000) 
Cargouët et al. (2004) 

Portugal 10 rivieren < 0.1 - 1.7 Quiros et al. (2005) 
 

U.K. 2 rivieren < 0.04 Peck (2004) 
 

Zwitserland 18 rivieren 0.3 - 12.6 Vermeirssen et al. (2005a) 
Vermeirssen et al. (2005b) 
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7.2.2.3 Oestrogene potentie in Vlaamse polderwaters 
 
Bij de keuze van monsternamepunten werden er 4 polderwaters opgenomen in de 
selectie van de 36 punten, nl. Grote Beverdijkvaart (GB1), Damsloot (LO), Moervaart 
(MVD) en Martjevaart (MVX). Immers bij rapportage van de Nederlandse 
monitoringsstudie (LOES-project) bleek dat de concentraties in kleine beekjes in 
landelijke gebieden soms hoger scoorden dan een aantal grote rivieren, hetgeen werd 
toegeschreven aan de belasting met hormonen afkomstig van intensieve veeteelt 
(Vethaak et al., 2005).  
De gemiddelde oestrogene potentie gemeten in de Vlaamse polderwaters is 
respectievelijk 2.11, 1.47, 1.52 en 3.16 ng/l E2-eq. en hoger dan de cijfers die voor de 
Nederlandse landelijke beekjes gerapporteerd werden. Maar de trend zoals in 
Nederland aangegeven wordt voor deze selectie van Vlaamse rivieren niet bevestigd.  
 
7.2.2.4 Oestrogene potentie ter hoogte van RWZI’s. 
 
Er zijn 2 locaties in de buurt van een RWZI nl. een locatie op de Demer (DEM4) en 
een locatie op de Dender (DE3C). Beide locaties liggen stroomafwaarts de RWZI. De 
oestrogene potentie van deze waters is respectievelijk 2.90 en 4.47 ng/l E2-eq. Op 
basis van deze metingen, en bij gebrek aan een monstername direct stroomopwaarts 
van de RWZI, kunnen we geen uitspraak doen over de bijdrage van RWZI lozingen 
op de belasting van hormoonverstorende stoffen in Vlaamse oppervlaktewaters. 

 

7.2.2.5 Verband tussen oestrogene potentie en de VMM indexen voor waterkwaliteit 
 
Voor zowel Prati index als BBI werden door VMM de recente gegevens (2005 en 
2006) doorgegeven. Voor de BBI  zijn er voor ongeveer de helft van de 36 locaties 
waar er stalen genomen werden voor de bepaling van de oestrogene potentie echter 
geen recente gegevens van BBI in onze acces databank ingevoerd, vandaar dat in 
Figuur 24 de gebruikte dataset kleiner is dan de dataset van Figuur 23. 
 
Hierna volgende figuur geeft indicatie dat er een positief verband is tussen de Prati 
index en de gemeten oestrogene potentie. Dit op zich is niet vreemd vermits deze 
index een eerder algemene parameter is voor zuurstofhuishouding, en geen directe 
relatie legt naar vervuiling met organische micropolluenten die xeno-oestrogene 
activiteit hebben.  
 
Figuur 24 doet vermoeden dat er een omgekeerd verband is tussen de BBI en het 
signaal in de gisttest, dus wanneer de gemeten oestrogene potentie stijgt, dan daalt de 
BBI. Dit is een interessant gegeven waarbij we ons kunnen afvragen in hoeverre er 
een causaal verband kan zijn, of het louter een associatie betreft. Immers voor wat 
betreft invertebraten en endocriene verstoring is er in het algemeen veel minder 
bekend. Een beperkt aantal veldstudies met ondermeer slakken, watervlooien,…, 
tonen dat effecten op natuurlijke populaties minder uitgesproken zijn. Bovendien 
wordt verwacht op basis van blootstellingstudies met oestrogeenverstorende stoffen 
dat voor wat betreft aquatische populaties, de hogere organismen in de voedselketen 
(vissen, amfibieën, vogels) meer gevoelig zijn voor endocriene verstoring (Vos et al., 
2000; Jobling et al., 2004). 
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Prati, index voor fysisch-chemische waterkwaliteit 

 

Figuur 23: Verband tussen de Prati index en het gemiddelde van oestrogene potentie 

 
BBI, index voor macro invertebraten of Belgische Biotische index 
 

 

Figuur 24: Verband tussen de BBI en het gemiddelde van oestrogene potentie 

 
 
7.2.2.6 Verband tussen de oestrogene potentie en micropolluenten in water (VMM-

meetnet) 
 
Voor de meeste micropolluenten, die potentieel hormoonverstorend zijn, ontbreken er 
meetgegevens op de 36 plaatsen waar er stalen genomen werden voor het meten van 
de oestrogene potentie. Interessante stoffen uit het VMM meetnet die regelmatig 
gemeten worden zijn ondermeer atrazine, lindaan, PCB153, som PCB’s,…. Verder 
zijn er de natuurlijke en synthetische hormonen E2, E1, E3, EE2, Mestranol die in een 
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recente VMM studie gemeten werden, maar in meerderheid van de plaatsen beneden 
detectiesignaal (0.25 ng/l) scoorden (slechts 1 monstername/punt).  
Enkel voor cadmium zijn er op de meeste plaatsen wel gegevens beschikbaar. Uit 
deze individuele gegevens blijkt dat voor er op een aantal locaties met lage oestrogene 
potentie hogere Cd concentraties gemeten werden. Er is echter geen directe verklaring 
omtrent een mogelijke link tussen voorkomen van oestrogeen actieve stoffen en 
cadmium. 
 
Diverse studies tonen aan dat de belangrijkste bijdrage van micropolluenten in het 
oestrogene signaal kunnen toegeschreven worden aan de natuurlijke en synthetische 
oestrogenen met E1 welk doorgaans het meeste voorkomt in RWZI effluenten en 
ontvangende waters (Desbrow et al., 1998, Fernandez et al., 2007). Ook Jobling et al. 
(2006) toont aan dat de effecten van oestrogene verstoring bij vissen gecorreleerd zijn 
met de bijdrage van oestrogenen (E2, E1, EE2) via gemeentelijke zuiveringen, terwijl 
er geen verband werd gevonden met de belasting vanuit industriële lozingen. In een 
beperkt aantal studies kon tot hiertoe een bijdrage van industriële chemicaliën tot het 
gemeten oestrogene signaal in een biotest beschreven worden. In het kader van het 
EU-project, TOWEFO omtrent vervuiling door afvalwaters van de textielsector werd 
het oestrogene signaal in de gisttest gedeeltelijk (< 20%) verklaard door de 
aanwezigheid van alkyfenolen (Mattioli et al., 2005). Fernandez et al. (2007) 
beschrijven voor Canadese waters een beperkte bijdrage van nonylfenol en ftalaten, 
terwijl de natuurlijke hormonen de belangrijkste bijdrage leveren tot het gemeten 
oestrogene signaal in de gisttest.   

 
 

Figuur 25: Verband tussen de gemeten Cd concentratie (µg/l)  en de gemiddelde oestrogene 
potentie 

 
7.2.2.7 Verband tussen de oestrogene potentie en parameters voor kwaliteit 

waterbodem 
 
Voor de 36 punten waar er stalen genomen werden voor oestrogene potentie, werden 
voor een aantal stoffen die in waterbodem gemeten worden en die als verdacht 
hormoonverstorend worden geklasseerd (bijv. PCB 153, PCBt, gHCH, som DDD-
DDE-DDT, Cd) nagegaan hoe de spreiding van de meetgegevens van deze stoffen is 
tov de gemeten oestrogene potentie in water. Ook werd er nagegaan of er een verband 
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kon gevonden worden tussen de gemeten oestrogene potentie en de 
Triadekwaliteitsbeoordeling (TKB) en de 3 deelparameters van de TKB. Voor geen 
van de genoemde polluenten, kon er een sterk verband gevonden worden met de 
oestrogene potentie. Bij wijze van illustratie wordt hierna de grafiek  weergegeven 
waar in de Y-as de van som van de meetgegevens van DDD, DDE en DDT staan en in 
de X-as de oestrogene potentie.  
 

 

Figuur 26: Verband tussen de som van de gemeten DDD, DDE en DDT concentraties in 
waterbodem en de gemiddelde oestrogene potentie.  

 
Onderstaande figuur doet vermoeden dat er voor de TKB  een verband is met de 
gemeten oestrogene potentie, hoe hoger het signaal gemeten met de YES-assay, hoe 
hoger de TKB. Voor de deelparameters apart was dit verband veel minder duidelijk. 

 

Figuur 27: Verband tussen TKB en de gemiddelde oestrogene potentie.   

Verband YES - som DDD, DDE, DDT waterbodem   
   

0 
2 
4 
6 
8 

10 

12 
14 
16 
18 
20 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 
E2-eq (ng/l)  

so
m

 D
D

D
, D

D
E

, D
D

T
 (

µg
/k

g 
ds

)
 

Verband YES - TKB   
  

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 
E2-eq (ng/l)  

T
K

B
 



   70 

 
7.2.2.8 Verband tussen de gemeten oestrogene potentie en de polluenten gemeten in 

paling 
 
Voor 9 stoffen (som merker PCB’s, HCHG, dieldrin, HCB, TDE, DDTPP, DDE, som 
DDT’s, Cd) werd er nagegaan hoe de spreiding was van de oestrogene potentie op de 
plaatsen waar er bevist werd tov de gemeten concentraties van potentieel 
hormoonverstorende polluenten in paling. Bij wijze van voorbeeld worden voor 4 
polluenten in paling de grafieken weergegeven. 
 

 
 

 

  
Figuur 28: Verband tussen polluenten gemeten in paling en de gemiddelde oestrogene potentie 
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7.2.2.9 Verband tussen de oestrogene potentie en de IBI 
 
Om het verband tussen oestrogene potentie op de 21 plaatsen waar er bevist werd en 
IBI na te gaan werden de meeste recente IBI waarden vergeleken met de gemiddelde 
oestrogene potentie. 
Eerst werd er nagegaan of er een verband was met de cijferscore (zie databank) die 
overeenkomt met de IBI-beoordeling zoals eerder in tabellen in dit rapport gebruikt. 
Nadien werd er ook gekeken of er een verband was met 3 belangrijke metrieken van 
de IBI, nl. het percentage rekruterende soorten (Mpsrecr), percentage invertivore 
individuen (Mpiinvt) en het totaal aantal soorten (Mnstot).  
De gegevens doen vermoeden dat dat er een zwak omgekeerd verband bestaat tussen 
de IBI en de gemeten oestrogene potentie: wanneer de oestrogene potentie stijgt, dan 
daalt de IBI. De deelparameters volgen min of meer de trend die we gezien hebben 
voor de IBI. 
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Figuur 29: Verband tussen de IBI en de deelparameters van de IBI en de gemiddelde 
oestrogene potentie. 
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7.2.3 Hormoonverstoring in blankvoorns in Vlaamse waters. 
 
7.2.3.1 Kritische factoren/beperkingen in relatie tot veldstudie blankvoornpopulaties 
 
Voorkomen blankvoorns 
Op sommige locaties werden er geen of te weinig blankvoorns gevangen, hetgeen 
goede data analyse in de weg staat. Hiervoor zijn er verschillende verklaringen, 
waarmee men bij volgende veldstudie rekening kan houden. 
De databank die gebruikt werd voor het kiezen van initieel 36, en vervolgens 20 
punten waar er gevist moest worden op blankvoorn bleek niet optimaal voor onze 
doeleinden. Immers wanneer er op een locatie ooit één blankvoorn gevangen was, 
scoort deze locatie positief op aanwezigheid van blankvoorn. Daarbij komt nog dat 
het voorkomen van blankvoorn seizoensgebonden kan zijn. De discrepantie die we op 
het veld vaststelden kan te maken hebben met het feit dat de stromende waters, met 
scoren van IBI (aanwezigheid van blankvoorns) bemonsterd worden in het voorjaar 
door INBO, terwijl er voor deze studie bevist werd in het najaar. Er werd echter bij de 
selectie niet getoetst voor de periodes van het jaar qua registratie van voorkomen van 
blankvoorns. Bovendien is het bekend dat de kwaliteit van veel van onze waters, 
vooral die met slechte of matige kwaliteit, jaarlijks kan fluctueren, waarbij het ene 
jaar wel en het andere jaar geen blankvoorn kan leven. 
 
Conditie van bemonsterde blankvoorns 
De conditie van de gevangen vissen in dit project blijkt duidelijk lager dan de conditie 
van de Vlaamse blankvoorns gebruikt voor het opstellen van de curve. Mogelijk is 
deze afwijking te wijten aan het feit dat de curve voor de conditiefactor is opgesteld 
met gegevens van vissen die bemonsterd zijn van september tot november. In deze 
periode worden door INBO echter alleen de stilstaande waters en de kanalen 
bemonsterd. In deze studie zijn er echter ook waters met een andere typologie 
bemonsterd (rivieren, polderwaters). Het is geweten dat de typologie van het water 
een invloed kan hebben op de conditie. Zo hebben de palingen gevangen in stilstaande 
waters steeds een hogere conditie dan deze gevangen in stromende waters. De 
gemiddelde relatieve conditiefactor van de mannelijke blankvoorns is 0.885, van de 
vrouwelijke blankvoorns 0.925 en van de juveniele vissen 0.817.  
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Figuur 30: De gemiddelde relatieve conditiefactoren van de gevangen blankvoorns 
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Voorkomen van infecties in relatie tot endocriene verstoring  
Evaluatie voor het voorkomen van infecties bij bemonsterde blankvoorns werd niet 
systematisch ingepland bij het veldwerk. Het voorkomen van de lintworm, Ligula 
intestinalis, wordt echter vrij gemakkelijk herkend en werd dan ook genoteerd. 
Andere vormen van macroscopisch zichtbare infecties werden eveneens in het 
logboek veldwerk opgeschreven. Deze gegevens zijn evenwel belangrijk bij 
interpretatie van gemeten parameters voor endocriene verstoring. Jobling et al. (2003) 
en Hecker & Karbe (2005) beschrijven immers de invloed van infecties op biomerkers 
voor hormoonverstoring. De lintworm en enkele andere parasieten zouden via hun 
werking op de hypothalamus het vrijkomen van GnRH (gonadotropine releasing 
hormoon) verstoren. Dit kan resulteren in onvoldoende ontwikkelde gonaden bij 
mannelijke en vrouwelijke vissen, verminderde gehaltes van geslachtsspecifieke 
hormonen, en lagere vitellogenine gehaltes in vrouwelijke vissen. Vermits dergelijke 
interferentie reeds werd aangetoond bij veldstudies hebben we er voor geopteerd om 
biomerker gegevens voor de zichtbaar geïnfecteerde vissen niet te verwerken.  
 
Bovendien lijken onze gegevens bij nader inzien voornoemde literatuurgegevens te 
bevestigen. Immers bij een aantal vissen werd er in het veld macroscopisch een 
verkeerde geslachtsbepaling gedaan. Een aantal vissen, die bij histologisch onderzoek 
duidelijk over vrouwelijke gonaden beschikten werden initieel op het veld 
gecatalogeerd als mannetjes. Ook op basis van de uitzonderlijk lage VTG gehaltes die 
net in deze vrouwtjes gemeten werden, kunnen we stellen dat deze vissen afweken 
van wat verwacht werd. Het grootste aantal foute beoordelingen qua 
geslachtsbepaling gebeurde op locatie KB5. Precies op deze locatie zijn er ook de 
meeste geïnfecteerde vissen gevangen. 
 
Effecten van oestrogene stoffen in relatie tot geslacht van de vissen 
Voor de verdere bespreking van biomerkers voor oestrogene verstoring worden enkel 
de meetresultaten van mannelijke blankvoorns bediscussieerd. Immers vanwege de 
constitutie van het mannelijke hormonale systeem (afwezigheid van bijv. 
vitellogenine, een biomerker) wordt het meest uitgesproken effect van blootstelling 
aan oestrogeen verstorende stoffen bij mannelijke organismen verwacht. Dit blijkt uit 
diverse veldstudies, en wordt bevestigd aan de hand van ervaringen in laboratorium na 
blootstelling aan zuivere stoffen met oestrogene potentie.  
 
Invloed van de verschillende vangstmethodes voor blankvoorn 
Zoals reeds eerder is toegelicht waren we genoodzaakt om met 2 verschillende 
methoden vissen te vangen, namelijk met fuiken of elektrisch om een minimaal aantal 
vissen per locatie te verzamelen. Met behulp van de Student t-test werd er nagegaan 
of de verschillende methodes die er gebruikt werden invloed hebben op conditie van 
de gevangen blankvoorns en op het vitellogenine gehalte. Uit Tabel 17 en Tabel 18 
blijkt dat dit niet het geval is. Vermits voor de verdere bespreking van de biomerkers 
gebruik gemaakt werd van de resultaten van de mannelijke blankvoorns, werd er ook 
voor deze vissen nagegaan of er invloed was van de gebruikte vangst methode op 
beide parameters. Ook voor de mannelijke blankvoorns bleek dit niet het geval, 
vandaar dat voor verdere analyse geen onderscheid meer werd gemaakt tussen de 
verschillende vangst methodes. Dit resultaat wordt ook weergegeven in Figuur 
31A/B. 
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Tabel 17: Invloed van de vangstmethode op de relatieve conditiefactor van de gevangen vissen. 

 Alle blankvoorns Mannelijke blankvoorns 

 Fuik Elektrisch Fuik Elektrisch 

Gemidd relatieve CF 0.895 0.898 0.878 0.898 

SD 0.086 0.077 0.061 0.168 

Student T-test: 
Niet signif 

p= 0.833 >0.05 p= 0.195 > 0.05 
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Figuur 31: Relatieve conditiefactor van alle blankvoorns (A) en van mannelijke blankvoorns 

(B) gevangen met fuiken of elektrisch 

 

Tabel 18: Invloed van de vangstmethode op het VTG-gehalte van de gevangen vissen. 

 Alle blankvoorns Mannelijke blankvoorns 

 Fuik Elektrisch Fuik Elektrisch 

Gemidd VTG (ng/ml) 1 092 499 990 088 28 153 25 683 

SD 1 434 103 1 419 035 76 993 38 715 

Student T-test: 
Niet signif 

p= 0.605 >0.05 p= 0.874 > 0.05 
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7.2.3.2 Verband tussen de gemeten biomerkers in blankvoorns. 
 
Wanneer we voor de mannelijke blankvoorns de individuele VTG waarden uitzetten 
in functie van de GSI, dan blijkt in tegenstelling tot wat er waargenomen wordt in 
labo studies, dat er in deze veldstudie geen verband is  tussen de GSI en de VTG-
concentraties van mannelijke blankvoorns. Ook bleken de individuele waarnemingen 
voor intersex niet gerelateerd te zijn aan verhoogde vitellogenine gehaltes. Enkel de 
grafiek voor GSI-VTG wordt hierna voorgesteld.  
 

 

Figuur 32: Verband tussen de GSI en de VTG-concentratie bij mannelijke blankvoorns  
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7.2.3.3 Invloed van biometrische gegevens op het VTG-gehalte van mannelijke 

blankvoorns.   
We hebben opgemerkt dat er per lokatie heel veel spreiding is tussen de vissen voor 
het vitellogenine gehalte. Op basis van deze grote biologische variatie verwachten we 
dat verschillen tussen locaties met zeer verschillende waterkwaliteit moeilijk te 
onderscheiden zijn. Het werk van Jobling et al. (2006) toont aan dat leeftijd van 
vissen een belangrijke factor is in relatie tot het optreden van hormoonverstoring, 
gemeten als index voor intersex. In hun predictiemodel, waarbij vissen ingedeeld 
worden in klassen op basis van blootstelling aan waters met laag, matig tot hoog risico 
voor blootstelling aan oestrogene stoffen, blijken verschillende relaties (zie Figuur 
33).  

 

Figuur 33: Verband tussen leeftijd en intersex op basis van oocyten in testis voor 3 risico-
groepen voor blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (uit Jobling et al., 2006).  

 
 
Vorklengte 
Er is in het algemeen een goede correlatie tussen de lengte van blankvoorn en zijn 
leeftijd, meest uitgesproken bij blankvoorns van eenzelfde locatie. De grootste 
beïnvloeding van de groei bij blankvoorn gebeurt door intra specifieke competitie, 
waarbij waarschijnlijk beschikbaarheid van voedsel de belangrijkste competitiefactor 
is (Putkis & Batsianiou, 2005). Bij gebrek aan gegevens ivm de leeftijd van de 
gevangen blankvoorns werd de lengte gebruikt als maat voor ouderdom. 
In die context werden ook onze gegevens voor biomerkers geëvalueerd. Voor de 
globale groep van bemonsterde vissen blijkt dat er geen verband is wanneer we de 
individuele lengtes uitzetten tov de individuele VTG-waardes (Figuur 34). Gaan we 
echter de populatie in 2 gelijke groepjes verdelen op basis van klassen van oestrogene 
potentie in het water (YES-test) dan blijken de gegevens aanwijzing te geven dat er 
een  positief verband bestaat tussen lengte (leeftijd) en vitellogenine gehalte bij 
blankvoorns blootgesteld aan lage oestrogene activiteit (< 2ng/l E2-eq). Dit verband 
met lengte verdwijnt in de vorm van het bereiken van hoge waardes VTG bij vissen 
blootgesteld aan hoge oestrogene activiteit in het water.  
Op basis van deze resultaten geldt de aanbeveling voor verdere studies dat vissen van 
bepaalde lengte klassen onderzocht moeten worden om variatie in VTG gehalte door 
lengte uit te schakelen, en het effect van externe blootstelling op VTG op te sporen. 
Wegens de beperkte dataset in deze studie is het niet mogelijk om te corrigeren voor 
lengte van de vissen.   
 
 



   77 

 
 

 

Figuur 34: Verband tussen de gemeten VTG- concentratie en de gemeten vorklengte voor alle 
mannelijke blankvoorns  

 
 
A 

 
B 

 
 

Figuur 35: Verband tussen de gemeten VTG- concentratie en de gemeten vorklengte voor 
mannelijke  blankvoorns, met groepering van individuen (grafieken A-B) voor 
verschillende ranges van oestrogene potentie 
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Conditiefactor 
Wanneer  onze gegevens voor VTG geëvalueerd worden  blijkt dat er geen verband is 
tussen de conditie van de mannelijke vissen en hun VTG-gehalte (Figuur 36). 
 

.  

Figuur 36: Verband tussen de gemeten VTG- concentratie en  de  berekende relatieve 
conditiefactor.  mannelijke  blankvoorns 

Wanneer we nu, net zoals voor de vorklengte, de populatie in 2 gelijke groepjes 
verdelen op basis van klassen van oestrogene potentie in het water (YES-test) dan 
blijkt dat er voor de conditiefactor ook dan geen duidelijk verband bestaat tussen 
conditie en vitellogenine gehalte bij blankvoorns blootgesteld aan lage (< 2ng/l E2-eq) 
of hoge (>2 ng/l E2-eq) oestrogene activiteit.  
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7.2.3.4 Verband tussen VTG in blankvoorn mannetjes en VMM-indexen voor  

waterkwaliteit. 
 
 
Prati 
Onderstaande figuur doet vermoeden dat er voor de globale dataset geen verband is 
tussen de Prati index en de individueel gemeten VTG-concentraties. 
 
 

 

Figuur 37: Verband tussen de gemeten VTG- concentratie en de Prati index 
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BBI 
Wat de BBI betreft lijkt er een omgekeerd verband tussen BBI en individueel gemeten 
VTG-concentratie in mannelijke blankvoorns. Hoe lager de BBI, hoe hoger de VTG-
concentratie gemeten in mannelijke blankvoorns. 
 
 

 
Figuur 38: Verband tussen de gemeten VTG- concentratie en  de BBI 
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7.2.3.5 Verband tussen VTG in blankvoorn mannetjes en organische micropolluenten 

in water. 
 
De meest interessante stoffen voor wat betreft hormoonverstoring (oa. atrazine, E2, 
EE2, PBC153, som PCB’s,…..), zijn op de plaatsen waar er bevist werd nauwelijks 
gemeten. Enkel voor cadmium zijn er op de meeste visplaatsen wel gegevens 
beschikbaar. Wanneer de individuele VTG concentraties uitgezet worden tov de 
overeenkomstige Cd concentraties, lijkt het dat de VTG concentratie stijgt bij dalende 
Cd concentratie. De nodige voorzichtigheid is geboden vermits net als in Figuur 38, 
de helling van de curve vooral steunt op een zeer beperkt aantal punten (laagste VTG 
concentraties). 
 

 

Figuur 39: Verband tussen de gemeten VTG- concentratie en totale cadmium concentratie 
gemeten in water 

 
 
 
7.2.3.6 Verband tussen VTG in blankvoorn mannetjes en micropolluenten in 

waterbodem (VMM-meetnet). 
 
Dit verband werd niet onderzocht omdat het in 1ste instantie niet direct relevant lijkt. 
De blankvoorn is immers een organisme dat in het water leeft en niet in de 
waterbodem, en eventueel alleen via indirecte blootstelling als voedseltransfer 
(invertebraten) zou aanwezigheid van micropolluenten met pseudo-oestrogene 
activiteit een rol kunnen spelen.   
 
 

Verband VTG -  Cdt 
 

   

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1 

-2.000 -1.000 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 

log  VTG (ng/ml)  

C
dt

 (
µg

/l)
 

 



   82 

 
7.2.3.7 Verband tussen VTG in blankvoorn mannetjes en polluenten in paling 
 
Voor 9 stoffen (som merker PCB’s, HCHG, dieldrin, HCB, TDE, DDTPP, DDE, 
DDT’s, Cd) werd er nagegaan hoe de spreiding was van de gemeten oestrogene 
potentie tov de gemeten concentraties van diverse polluenten in paling. Bij wijze van 
illustratie worden voor 4 polluenten de grafieken hierna weergegeven. 
 
 

 

 

Figuur 40: Verband tussen de gemeten VTG- concentratie en polluent gehaltes in paling.  
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7.2.3.8 Verband tussen VTG in blankvoorn mannetjes en de IBI 
 
Er werd enkel gebruik gemaakt van de meest recente IBI waarden. Eerst werd er 
grafisch nagegaan of er een verband was tussen de individueel gemeten VTG 
concentraties in mannelijke blankvoorns en de overeenkomstige  IBI (Figuur 41A).  
Nadien werd er ook gekeken of er visueel een verband was tussen de individueel 
gemeten VTG concentraties in mannelijke blankvoorns en 3 belangrijke metrieken 
van de IBI. Voor 1 deelparameter wordt dit weergegeven in Figuur 41B. Het lijkt er 
dus op dat de visindexen slechter scooren bij verhoogde biomerkers van 
hormoonverstoring. 
 
A 

 
B 

 

Figuur 41: Verband tussen de gemeten VTG- concentratie in blankvoorn (A) en IBI,  of IBI-  
metriek voor rekrutering (B).  
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7.2.3.9 Invloed van biometrische gegevens op GSI van mannelijke blankvoorns 
 
Wanneer individuele GSI waardes uitgezet worden tov de bijhorende vorklengte, doet 
de grafiek vermoeden dat er geen verband  is tussen beide parameters. Wanneer de 
dataset gesplitst wordt in klassen van oestrogene potentie (Figuur 42) lijkt het dat 
kleinere vissen een iets lagere GSI hebben. Een analoge evaluatie werd gemaakt voor 
GSI in vergelijking met conditiefactor van elke vis, maar leverde geen duidelijke 
trend. Het globale beeld wordt voorgesteld in Figuur 43.  
 

 

Figuur 42: Verband tussen de GSI en  de vorklengte, waarbij er verschillende deelgrafieken 
gemaakt werden voor verschillende ranges van oestrogene potentie  

 
 

 

 

Figuur 43: Verband tussen de GSI en  de relatieve conditiefactor van mannelijke blankvoorns.  
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7.2.3.10 Verband tussen GSI in blankvoorn mannetjes en VMM-indexen voor 

waterkwaliteit 
 
Wanneer de individuele GSI waardes uitgezet worden tov de bijhorende Prati index, 
doet dit vermoeden dat er een omgekeerd verband is tussen de GSI en de Prati index. 
Voor de BBI is dit verband minder uitgesproken. 
 
Prati 

 

Figuur 44: Verband tussen de GSI en  Prati index. 

 
 

BBI 

 

Figuur 45: Verband tussen de GSI en  BBI. 
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7.2.3.11 Verband GSI in mannelijke blankvoorns en micropolluenten in het water 
(VMM meetnet) 

 
Er zijn voor te weinig plaatsen die bevist werden voldoende gegevens van organische 
micropolluenten die belangrijk zijn vanwege hun hormoonverstorende werking. Enkel 
voor cadmium zijn er op de meeste visplaatsen wel gegevens beschikbaar. Wanneer 
de  individuele GSI waardes uitgezet worden tov de bijhorende Cd concentraties, lijkt 
het of er geen verband is tussen beide parameters. 
 

 
Figuur 46: Verband tussen de GSI en  Cd concentratie in het water. 

 
 
 
7.2.3.12 Verband tussen GSI in mannelijke blankvoorns en micropolluenten in 

waterbodem (VMM-meetnet). 
 
Dit verband werd niet onderzocht omdat zoals voorheen besproken dit compartiment 
qua directe blootstellingroute voor blankvoorn niet erg relevant is. De blankvoorn is 
immers een organisme is dat in het water leeft en niet in de waterbodem.  
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7.2.3.13 Verband GSI in mannelijke blankvoorns en gemeten polluenten in paling 
 
Voor 9 stoffen (som merkers PCB’s, HCHG, dieldrin, HCB, TDE, DDTPP, DDE, 
DDT’s, Cd)  werd er grafisch nagegaan of er een verband kon gevonden worden 
tussen de individuele GSI van mannelijke blankvoorns en de gemeten concentraties 
van polluenten in paling. Dit wordt hierna geïllustreerd voor  4 polluenten.  
 

 

 
 

Figuur 47: Verband tussen de GSI  in blankvoorns en polluenten in paling 
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7.2.3.14 Verband GSI en IBI 
 
Er werd enkel gebruik gemaakt van de meeste recente IBI waarden. Met deze 
waarden is er visueel geen uitgesproken verband gevonden tussen de individuele GSI-
waarden van mannelijke blankvoorns en de IBI van de locatie waar de blankvoorns 
gevangen zijn. Voor de deelparameter Mnstot lijkt er een positieve trend met de 
individuele GSI-waardes. 
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Figuur 48: Verband tussen de GSI  in blankvoorns en IBI en deelparameters.  

 
 
 
 
7.2.3.15 Verband histologische evaluaties voor intersex en parameters voor 

waterkwaliteit 
 
Voor de histologische analyses bij mannelijke blankvoorns werden dezelfde 
vergelijkingen gemaakt met de water en paling metingen, zoals eerder. Hier werden er 
geen duidelijke verbanden gevonden met de onderzochte parameters en geven we 
daarom niet de grafische voorstelling. 
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7.2.4 Oestrogene potentie in water in vergelijking met de biomerkers voor 

hormoonverstoring in blankvoorns 
 
7.2.4.1 Verband gemiddelde oestrogene potentie en conditiefactor van de blankvoorns 
 
Visueel lijkt er geen verband tussen de oestrogene potentie en de individuele conditie 
van de mannelijke blankvoorns gevangen op de deze locaties.  
 

 

 

Figuur 49: Verband tussen de gemiddelde oestrogene potentie en  relatieve conditiefactoren in 
mannelijke blankvoorns.  
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7.2.4.2 Verband gemiddelde oestrogene potentie in water en biomerkers 

hormoonverstoring in mannelijke blankvoorns  
 
 
Vitellogenine 

Wanneer de individuele VTG concentraties uitgezet worden tov de bijhorende 
oestrogene potentie, dan lijkt er visueel een positief verband tussen de gemeten 
oestrogene potentie en de gemeten individuele VTG-concentraties in de mannelijk 
blankvoorns. Bovendien kan het verschil in leeftijd (of bepaald als vorklengte, zie 
eerder) de spreiding van gegevens per locatie duidelijk beïnvloeden.   

 

 
 

Figuur 50: Verband tussen de gemiddelde oestrogene potentie en  de VTG concentratie 
mannelijke blankvoorns.   
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Voorkomen van  intersex 
Zoals geïllustreerd in de figuren hierna blijkt er visueel geen verband tussen de 
gemiddelde oestrogene potentie in het water en de histologische evaluaties van de 
gonaden voor intersex bij de  mannelijk blankvoorns.  
 

 

Figuur 51: Verband tussen de gemiddelde oestrogene potentie en  de parameters voor intersex 
in blankvoorns.  

 
 
De veranderingen van biomerkers voor oestrogene verstoring (VTG, intersex) zijn in 
de lijn van wat er in de literatuur gerapporteerd wordt. De frequentie van voorkomen 
van intersex is echter verdeeld over ongeveer alle bemonsteringspunten en bedraagt 
ongeveer 50% op het totaal aantal mannelijke vissen. Dit lijkt een hoog voorkomen, 
maar vergelijken we dit met literatuurgegevens voor het totaal aantal gevangen vissen 
dan blijken de cijfers van een zelfde grootte.  
Immers Jobling et al. (2006) rapporteert voor bemonstering van 39 rivieren voor 1438 
blankvoorns een intersex voorkomen van 5% bij een berekende oestrogene potentie 
<1 ng E2-eq/l en 15 à 20% in de klasse van 1 tot >10 ng/l E2-eq. voor de totale 
blankvoorn populatie. In onze studie met lage aantallen blijkt de indeling in klassen 
voor oestrogene potentie geen verschil te geven, maar we berekenen globaal een 
voorkomen van 17% intersex op de totale gevangen populatie blankvoorns. Dit blijft 
nog hoog in vergelijking met de frequentie van intersex bij de mannelijke blankvoorns 
gerapporteerd door Bjerregaard et al (2005), met 4.5-5% op referentieplaatsen en tot 
6.7 % op rivieren met impact van RWZI lozingen. Vermeldenswaard is de maximum 
gerapporteerde frequentie van 26.5 % intersex mannetjes op één rivier met de hoogste 
belasting RWZI effluent (87500 IE). Bij andere vissen in het wild, de gewone karper 
Cyprinus carpio (Carballo et al., 2005) en Gobio gobio (Douxfils et al., 2007) werden 
er in rivieren stroomafwaarts van RWZI’s geen aanwijzingen voor intersex 
voorkomen gevonden. Anderzijds bleek toch in beide studies dat biomerkers als VTG 
of hormoongehaltes in beperkte mate verstoord waren.  
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Zelfs bij een zeer uitgebreide studie met ongeveer 1450 blankvoorns, waarvan 50% 
mannetjes bleek het niet mogelijk een duidelijk verband te leggen voor oestrogene 
activiteit in het water en het gemeten VTG gehalte, hoewel men dit wel kon voor 
intersex score. Terwijl intersex voorkomen een eerder stabiele parameter blijkt te zijn 
als resultaat van langdurige blootstelling, blijkt vitellogenine meer onderhevig aan 
veranderingen. Dit eiwit in het bloed heeft een half leven van 10 tot 21 dagen, maar 
kan ook in respons op externe blootstelling binnen enkele dagen opgereguleerd 
worden. (Jobling et al., 2006).  
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7.3 Samenvatting van de belangrijkste resultaten 

hormoonverstoring  
 
7.3.1 Overzicht van de verbanden tussen parameters voor ecologische toestand 

Vlaamse rivieren en hormoonverstoring 
 
De grafische voorstelling in voorgaande bespreking toont dat bepaalde parameters 
voor respectievelijk waterkwaliteit en biotische integriteit een zwak tot matig verband 
tonen met bepaalde parameters voor hormoonverstoring.  
Terwijl deze studie vooral tot doel had om de toestand van hormoonverstoring voor 
Vlaamse waters te beschrijven, hebben we toch geprobeerd om deze gegevens in 
beperkte mate verder statistisch te verwerken (Statistica 7, Statsoft). Via een niet-
parametrische test, de Spearman rank correlatie werden gegevens per locatie 
onderling vergeleken op basis van rangschikking van gemeten data. Voor de 
parameters waterkwaliteit, kwaliteit waterbodem, polluent gegevens in paling en 
visindex was er steeds één cijfer per locatie, als resultaat van jaargemiddeldes, of 
meest recent gemeten waarde. Voor parameters betreffende de hormoonverstoring in 
blankvoorns werden in voorgaande grafieken steeds de gegevens van individuele 
vissen uitgezet ten opzichte van 1 waarde per locatie voor oestrogene potentie 
(gemiddelde van campagnes), of water-, waterbodem- of palinggegevens. Deze 
voorstelling kreeg de voorkeur om ook visueel de grote spreiding aan te tonen tussen 
biomerkers in vissen per locatie. Bij uitvoeren van correlatie analyse is het echter 
aangewezen om ook voor biomerker gegevens één cijferwaarde te gebruiken. Voor 
alle blankvoorngegevens, met uitzondering van het VTG werd een gemiddelde 
waarde per locatie berekend die gehanteerd werd bij correlatie analyse. Vanwege het 
relatief hoog aantal metingen voor VTG beneden detectielimiet (vastgelegd in 
databankgegevens op 0.05 ng/ml) bleek de bepaling van een mediaan waarde per 
locatie meer representatief.  
 
In volgende tabel (Tabel 19) worden de berekende Spearman rank correlaties, met R-
waarde en overeenkomstige p, indien significant, gegeven als aanvulling bij 
voorgaande grafieken. Het teken van de Spearman R duidt op een positief of negatief 
verband. Indien het verband niet significant is, wanneer p<0.05, dan wordt dit 
aangeduid met ‘ns’ in tabel. Eveneens wordt het aantal gegevens vermeld, n, hetgeen 
sterk kan verschillen per set van parameters die onderling vergeleken worden. Immers 
voor de berekening van de correlatie tussen YES (gemiddelde C1, C2, C3) en VMM 
water en waterbodem gegevens werden de beschikbare cijfers van de 36 geselecteerde 
locaties gebruikt (zie acces databank). Voor deze 36 monsternameplaatsen werd de 
oestrogene potentie gemeten op de VMM locaties. Voor de koppeling tussen YES en 
INBO gegevens (palinggegevens en visindex) werden de gegevens van de 21 punten 
gebruikt waar er blankvoorns gevangen werden. Er moet wel rekening mee gehouden 
worden dat voor een aantal van deze locaties het VMM-punt (YES) en het INBO-punt 
(paling en IBI gegevens) meer dan 1 km van elkaar verwijderd zijn. Vermits voor 
DE4 het VMM-punt en het INBO-punt verschillende waters zijn, werd voor de 
onderlinge vergelijking de oestrogene potentie van het INBO-punt gebruikt. 
Mogelijke correlaties tussen de VMM-waterbodemgegevens en de biomerkers in 
blankvoorn werden niet onderzocht (arcering in tabel).   
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Tabel 19: Overzicht van Spearman rank correlaties voor gemeten parameters hormoonverstoring in vergelijking met VMM en INBO parameters. Significante 
correlaties ingekleurd met overeenkomstige p-waarde, ns= niet significant. Gearceerde velden werden niet getest voor correlatie.  

 

PRATI 33 0.55 0.0008 16 -0.06 ns 16 -0.55 0.027 15 0.46 ns 15 0.38 ns

BBI 17 -0.75 0.0004 10 0.00 ns 10 -0.35 ns 10 -0.23 ns 10 -0.18 ns

Cdt 23 -0.52 0.0111 11 -0.09 ns 11 -0.36 ns 11 0.31 ns 11 -0.26 ns

PCB153 31 0.04 ns

PCBt 31 0.05 ns

gHCH 31 0.10 ns

som DDD DDE DDT 31 0.19 ns

Cd 31 -0.07 ns

TKB 28 0.58 0.0012

WB biologie 27 0.31 ns

WB ecotox 25 0.19 ns

WB fysicochemie 30 0.20 ns

som merker PCB's 18 0.35 ns 18 0.01 ns 18 0.02 ns 17 -0.34 ns 17 -0.15 ns

HCH 18 0.05 ns 18 -0.09 ns 18 -0.24 ns 17 -0.01 ns 17 -0.35 ns

dieldrin 18 0.16 ns 18 0.02 ns 18 -0.13 ns 17 -0.09 ns 17 -0.43 ns

HCB 18 0.44 ns 18 0.44 ns 18 0.26 ns 17 -0.38 ns 17 -0.36 ns

TDE 18 -0.07 ns 18 -0.32 ns 18 -0.25 ns 17 0.10 ns 17 -0.24 ns

DDTPP 18 -0.04 ns 18 -0.11 ns 18 0.14 ns 17 -0.33 ns 17 -0.38 ns

DDE 18 0.05 ns 18 -0.24 ns 18 -0.28 ns 17 -0.17 ns 17 -0.28 ns

DDT's 18 0.09 ns 18 -0.16 ns 18 -0.34 ns 17 -0.01 ns 17 -0.34 ns

Cd 18 -0.56 0.0147 18 -0.47 0.0465 18 -0.45 ns 17 0.39 ns 17 0.03 ns

IBI 18 -0.61 0.0063 18 -0.49 0.0390 18 0.14 ns 17 -0.07 ns 17 -0.15 ns

Mpsrecr 18 -0.47 0.0446 18 -0.58 0.0110 18 0.02 ns 17 0.24 ns 17 0.20 ns

Mpiinvt 18 -0.61 0.0067 18 -0.10 ns 18 0.23 ns 17 0.14 ns 17 -0.01 ns

Mnstot 18 -0.46 ns 18 -0.22 ns 18 0.29 ns 17 -0.25 ns 17 -0.29 ns

CF(gemidd.) 18 0.24 ns 19 0.18 ns 19 0.20 ns 18 0.00 ns 18 -0.06 ns

VTG (mediaan) 18 0.55 0.0175

GSI (gemidd.) 18 -0.12 ns 19 0.37 ns

gonocyten (gemidd.) 17 0.07 ns 18 -0.11 ns 18 -0.65 0.0034

oocyten (gemidd.) 17 0.24 ns 18 -0.15 ns 18 -0.30 ns 18 0.54 0.0217

Spearman R

YES (gemidd. C1, C2, C3)
Gemeten parameters per locatie 

Biotische integriteit 
vispopulaties (INBO)

Biomerkers mannelijke 
blankvoorns (VITO)

Gegevens waterkwaliteit 
(VMM)

Gegevens kwaliteit 
waterbodem (VMM)

Polluent gegevens in 
paling (INBO)

GSI (gemiddelde)

n

 VTG (mediaan)

n n pp
Spearman R

p
Spearman R

Histologie 

gonocyten (gemidd score) oocyten (gemidd score)

n n p
Spearman R

p
Spearman R
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De ingekleurde velden met een R-waarde (blauw) duiden op significante correlaties tussen 
parameters.  
Er bestaat een omgekeerd hoog significant verband (laagste p-waarde) tussen BBI en de 
bepaling van oestrogene activiteit met de YES. Dus wanneer de oestrogene potentie stijgt, 
daalt de BBI. De significante correlaties van de YES met andere parameters voor biota, nl 
IBI en deelparameters Mpsrecr en Mpiinvt liggen in dezelfde lijn. Dit omgekeerd verband 
tussen populatie index voor invertebraten en vissen en oestrogene activiteit is logisch, 
namelijk plaatsen met hoge oestrogene activiteit zijn deze die laag scoren voor biota 
indexen. Het is voor zover ons bekend de eerste maal dat dergelijke indicaties in veldstudies 
naar voor komen, en het zou dan ook zeer nuttig zijn om dit verder te bestuderen om 
eventueel causale verbanden na te kijken.  
De significante correlatie (omgekeerd verband) tussen een typische biomerker voor 
hormoonverstoring nl. VTG in mannelijke vissen en IBI en deelparameter Mpsrecr voor 
rekrutering is een bevestiging van voorgaande verbanden met de gisttest. Trouwens het 
positief significant verband tussen het signaal in de gisttest, en VTG gehaltes in blankvoorn 
onderschrijft dit.  
Hoewel de resultaten soms beperkt zijn per locatie (aantal vissen), geeft dit onderzoek 
indicatie voor de bruikbaarheid van de gisttest als indicator voor hormoonverstoring. 
Immers zowel de gisttest, als metingen van de biomerker VTG in mannelijke vissen, die 
onderling gecorreleerd zijn, lijken een indicatie te geven over populatie effecten via IBI en 
in mindere mate BBI. Er is echter de nodige voorzichtigheid geboden vermits in het 
aquatisch milieu een veelheid aan parameters (fysisch-chemisch als ecologisch) een impact 
kunnen hebben op kwaliteit van biota. Eerder werd al aangetoond dat ook metaalgehaltes in 
biota (met name in grondels) gecorreleerd zijn aan de IBI. Blijkbaar is de IBI ook een 
robuuste index om zeer diverse vormen van verstoring in beeld te brengen. Detail onderzoek 
voor enkele locaties zou de relatieve bijdrage van hormoonverstorende parameters tot 
populatie indexen beter kunnen beschrijven.  
Andere significante correlaties tussen biomerkers voor hormoonverstoring zijn een 
omgekeerd verband tussen GSI en het voorkomen van hypertrofe gonocyten, en een positief 
verband tussen voorkomen van hypertrofe gonocyten en oocyten. Beide verbanden zijn 
volgens verwachting, nl intersex bij mannelijke vissen wordt gekenmerkt door een 
verminderde GSI en verhoogd voorkomen vrouwelijke geslachtscellen in testisweefsel.  
 
Verder blijkt er een positief verband tussen de Prati index en de gisttest. Vermits de Prati 
index eerder in het algemeen chemische vervuiling beschrijft verwacht men niet direct een 
oorzakelijk verband. Nu, net zoals voor de positieve correlatie met de waterbodem TKB zou 
men kunnen stellen dat plaatsen met algemene chemische vervuiling (en lage 
zuurstofhouding) ook de plaatsen zijn die meer belast zijn met hormoonverstorende stoffen, 
zoals gemeten met de YES test. Gegevens van organische micropolluenten in water voor de 
bemonsterde plaatsen bleken echter onvoldoende voorhanden om een verband te zien tussen 
deze polluenten en gemeten oestrogene activiteit. Vergelijking van specifieke organische 
polluenten gemeten in hetzij waterbodem, hetzij paling bleken in geen enkel geval een 
significant verband te tonen met het signaal in de gisttest Hoewel de meerderheid van deze 
organische stoffen voorkomen op lijsten van potentieel hormoonverstorende stoffen, hebben 
ze niet de hoogste oestrogene potentie. In die context zijn het eerder de endogene hormonen 
en synthetische hormonen die belangrijk kunnen zijn (Jobling et al., 2006). Via effluenten 
RWZI’s, diffuse lozingen van huishoudens of via landbouwactiviteit kunnen ze in rivieren 
terecht komen en vanwege hun hoge potentie worden ze verwacht significant bij te dragen 
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tot de oestrogene activiteit in het milieu. De eerste resultaten van een monitoring voor 
synthetische oestrogenen en endogene hormonen (VMM studie) zijn in deze fase te beperkt 
om hieromtrent uitspraken te doen.  
Tot slot blijkt dat de parameter Cd, zowel in water, als in paling significant correleert met de 
gisttest of het VTG gehalte. Het betreft telkens een omgekeerd verband (negatieve R-
waarde), dus plaatsen met laag Cd gehalte komen overeen met plaatsen die hoog scoren 
voor hormoonverstoring op basis van gisttest of VTG. Vermits we niet echt een verband 
verwachten tussen voorkomen van metalen en hormoonverstoring, blijven we een goede 
verklaring schuldig. We kunnen speculeren over covariatie van parameters: plaatsen met 
hoge Cd concentratie zijn meestal geindustrialiseerde gebieden met weinig landbouw en 
misschien ook relatief dunner bevolkt, en mogelijk daardoor scoren die lager in oestrogene 
activiteit.  
 
 
7.3.2 Beoordeling van de bemonsterde locaties op basis van parameters 

hormoonverstoring 
 
Uit de resultaten is gebleken dat het fenomeen hormoonverstoring algemeen verspreid is in 
Vlaanderen. Bovendien is er binnen de reeks van 21 plaatsen die bemonsterd werden voor 
mannelijke blankvoorns geen enkele locatie die als achtergrond of ‘referentie’ kan 
beschouwd worden.  
Om echter een idee te krijgen over de mate van hormoonverstoring voor de verschillende 
plaatsen werd er een vergelijking gemaakt op basis van relatieve scores (aantal +) die in 
onderstaande Tabel 20 worden gegeven. De basisinformatie voor deze scores 
‘hormoonverstoring’ kan terug gevonden worden in de fiches per locatie die in annex bij het 
rapport werden gevoegd.  
Meetresultaten van individuele vissen voor biomerkers werden  vergeleken met het 
gemiddelde voor deze parameter (mediaan voor VTG) van de totale beviste mannelijke 
populatie van alle locaties. Op deze manier werd er per locatie en per parameter het aantal 
vissen geteld dat < dan of > dan dit globale gemiddelde (mediaan) scoorde. Deze toekenning 
van een score werd eveneens toegepast per locatie op de gemeten oestrogene potentie.  
Op basis van volgende criteria werd dan een matrix met + of – scores zoals in Tabel 20 
opgesteld. Indien de biomerker niet werd gemeten, of indien er geen mannelijke vissen 
werden gevangen dan is er geen score (/). Verder werd het aantal mannelijke, niet 
geïnfecteerde vissen, gevangen per locatie vermeld hetgeen belangrijk is om algemene 
uitspraken te doen per locatie.  
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YES:  + score � gemidd. meting op locatie  > gemiddelde alle locaties 
 - score � gemidd. meting op locatie < gemiddelde alle locaties 
 

VTG:   + score � helft of meer van mannel. vissen met VTG > mediaanwaarde VTG van 
mannel. vissen alle locaties 

- score � minder dan helft van mannel. vissen met VTG < mediaanwaarde VTG van 
mannel. vissen alle locaties 

 
GSI:  + score � helft of meer van mannel. vissen met GSI < gemiddelde van vissen alle 

locaties 
 - score � minder dan helft van mannel. vissen met GSI > gemiddelde van vissen alle 

locaties 
 
HISTO:   + score � helft of meer van mannel. vissen afwijkend3 
 - score � minder  dan helft van mannel. vissen afwijkend 
 

Tabel 20: Overzicht van relatieve scores voor parameters hormoonverstoring per locatie, volgens 
criteria (zie ook fiches in annex) 

Locatie
#  niet 

geïnfecteerde 
mannetjes

YES VTG GSI HISTO
Globale 

beoordeling

AKL1 4 + + + + ++++
DE1 3 + + + - +++
DE3B 2 + + + - +++
DE3C 7 + + - - ++
DE4 1 + + - - ++
DEM4 1 + + + + ++++
DIJ7 8 - + - - +
DO1 1 - - + + ++
IB1 0 - / / / /
KB5 0 - / / / /
KBH2 3 - - - - -
KLD2 0 - / / / /
KN1 6 - - - + +
KSE 5 + + + + ++++
L 3 - - + - +
LE5 7 + + - - ++
LO 9 - - + - +
MA3C 0 - / / / /
MVD 8 - - + + ++
MVX 0 + / / / /
SCH3A 4 + + + + ++++
WA 7 - - + + +++
YZ1 2 - + + - ++  
 
Uit de globale beoordeling van alle locaties volgens parameters betreffende 
hormoonverstoring (YES en 3 biomerkers bij blankvoorn) hebben 3 locaties, met minstens 4 
mannelijke blankvoorns, de hoogste score. Immers met een score ++++  betekent dat deze 
plaatsen voor alle 4 de parameters hoger scoren dan gemiddelde/mediaan van bemonsterde 
locaties. Het betreft in dit geval bemonsterde locaties op het Afleidingskanaal van de Leie 
(AKL1), de Schelde (Ringvaart, SCH3A) en het Kanaal van Stekene (KSE). Een ander punt 
op de Demer (DEM4) krijgt ook een hoogste score, maar met slechts één mannelijke 
blankvoorn is het niet aangewezen om hierover uitspraken te doen.  

                                                        
3Afwijkend: hetzij voor hypertrofe gonocyten, hetzij voor oocyten of voor beiden een score ≠ 0 (zie tabel 8 of 9).  
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8 ALGEMEEN BESLUIT EN BELEIDSADVIES 
 

Het is bekend dat chemische stoffen met hormoonverstorende potentie ruim verspreid zijn 
over Vlaanderen. Een studie in het bekken van de Boven-Schelde toonde, ondermeer via 
metingen met biologische testen, dat er vooral in oppervlaktewaters een hoge oestrogene 
potentie aanwezig is, die meestal beduidend hoger is dan in rivieren in de ons omringende 
landen. Ook weten we via een uitgebreide reeks metingen van milieugevaarlijke en 
potentieel hormoonverstorende stoffen in visweefsels, dat sommige van deze stoffen in zeer 
hoge mate aanwezig zijn in paling in het bijzonder en in sommige andere biota afkomstig 
van onze Vlaamse waters. Daarenboven werden er recent aanwijzingen gevonden voor 
effecten van xeno-oestrogene stoffen bij in het wild gevangen vissen, of vissen in kooi 
experimenten. 
 
Deze studie is het eerste onderzoek waarbij systematisch een geïntegreerde meetstrategie 
voor hormoonverstoring door xeno-oestrogene stoffen toegepast werd op een set van 20 
meetplaatsen verspreid over Vlaanderen. Resultaten voor biomerkers van blootstelling en 
effect werden getoetst aan metingen voor populatiekarakteristieken en aan bestaande 
parameters of indices van milieudruk (polluent concentraties in water, waterbodem en 
paling) en indices voor levensgemeenschappen, zoals IBI en BBI). 
 
Deze meetstrategie voor het opsporen van hormoonverstoring omvatte enerzijds een 
screening voor aanwezige oestrogene activiteit in het water (met gisttest, of YES assay), en 
anderzijds metingen in een indicator organisme, de blankvoorn. Als biomerkers voor 
oestrogene effecten in vis werden (1) het dooiereiwit, vitellogenine of VTG (via ELISA) 
bepaald en (2) de gonaden van mannelijke blankvoorns histologisch onderzocht. Ook 
morfometrische parameters zoals gonadosomatische index en conditiefactor, werden 
gemeten. 
 
De oestrogene activiteit in het water van de verschillende meetplaatsen was sterk variabel 
met concentraties van 0.5 tot 8.7 ng/l E2-eq., maar voor alle meetpunten steeds boven 
detectielimiet.  Het voorkomen van stoffen met oestrogeen verstorende activiteit blijkt dus 
algemeen verspreid over Vlaamse waters, en dit zowel voor waters die volgens de huidige 
chemische en biologische kwaliteitsindices van ‘goed’ tot ‘slecht’ scoren. Dit wijst duidelijk 
op het ontbreken van ‘referentiesites’, plaatsen die niet in aanraking komen met stoffen met 
hormoonverstorende activiteit. In vergelijking met eerder gerapporteerde waarden voor 
enkele (biologisch dode) rivieren in het bekken van de Boven-Schelde, zijn de metingen 
voor oestrogene activiteit in huidige studie lager en in dezelfde grootteorde als metingen 
voor rivieren in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. In vergelijking met gerapporteerde 
gegevens voor rivieren in Nederland, Portugal en U.K. scoren de Vlaamse 
oppervlaktewaters dan weer relatief hoog.  
 
De biomerker metingen in blankvoorns wezen ook duidelijk op effecten van 
hormoonverstorende stoffen. Het was al eerder bekend dat milieugevaarlijke stoffen in 
ontoelaatbare concentraties in ons aquatisch ecosysteem aanwezig zijn en in organismen 
bioaccumuleren en biomagnificeren. Maar deze studie heeft nu ook aangetoond dat 
milieugevaarlijke stoffen de geselecteerde biomerkers voor oestrogene effecten in 
blankvoornpopulaties nadelig beïnvloeden. Bij 17 % van de beviste blankvoorns bleken 
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tekenen van intersex voor te komen, of meer specifiek werd bij ongeveer 50% van de 
mannelijke blankvoorns een verstoring in het testisweefsel waargenomen. Deze verstoring is 
algemeen verspreid over de bemonsterde Vlaamse waters. Ook de hoge VTG gehaltes 
gemeten bij mannelijke blankvoorn wijzen op verstoring door blootstelling aan stoffen met 
oestrogene activiteit. Deze effecten van hormoonverstoring sluiten aan bij bevindingen in de 
UK. De geselecteerde biomerkers voor oestrogene effecten staan rechtstreeks in verband 
met het reproductieproces bij vissen welk verstoord blijkt, maar slechts gedetailleerd 
vervolgonderzoek kan uitsluitsel geven over effecten op populatieniveau in Vlaamse waters.  
 
Blankvoorn is de tweede meest verspreide vissoort in Vlaanderen, maar zijn populaties zijn 
op de meeste plaatsen ondermaats. De densiteiten op de verschillende staalnameplaatsen 
bleken dusdanig laag, dat het ondanks intensief veldwerk niet altijd mogelijk was de 
beoogde aantallen te bemonsteren. Op een aantal plaatsen bleek de soort nu zelfs afwezig, in 
tegenstelling tot eerdere bevissingen. Alles wijst erop dat bepaalde milieudrukfactoren van 
zeer bepalende invloed zijn op de blankvoornpopulatie en een normale, evenwichtige 
uitbouw van de populatie hypothekeren. Naar alle waarschijnlijkheid geldt dit niet enkel 
voor blankvoorn, maar wellicht voor alle vissoorten, of bij uitbreiding alle aquatische 
organismen. In welke mate endocriene verstoring dé bepalende drukfactor is kan met deze 
studie niet achterhaald worden. 
 
Veeleer was het onderzoek een oriënterende studie en laat de beperkte dataset niet toe om 
causale verbanden te leggen met polluent gegevens of andere indexen voor waterkwaliteit. 
Nochtans zijn er een aantal verbanden aangetoond. Daar waar we tot hiertoe geen 
significant verband konden aantonen tussen concentraties van organische micropolluenten 
(PCBs, pesticiden, ...) in water, waterbodem of paling en metingen van verstoring door 
xeno-oestrogenen, werden wel zwakke relaties vastgesteld tussen enkele parameters voor 
oestrogene verstoring (YES, VTG) en indices voor de evaluatie van levensgemeenschappen 
(IBI, BBI) en Prati index. Deze verbanden geven geenszins causaliteit weer. 
 
Deze studie heeft bovendien nooit de bedoeling gehad om compleet te zijn voor wat betreft 
beeldvorming omtrent ‘hormoonverstoring in Vlaamse waters’. Immers naast de 
aanwijzingen die we gevonden hebben voor voorkomen van xeno-oestrogenen, zijn er nog 
andere chemicaliën bekend die hormonale processen zoals schildklierfuncties, metabolisme 
van steroïden, …,  kunnen verstoren.  
 
 
Enkele aanbevelingen: 
 
- De hier beschreven graad van verstoring bij een algemene vissoort, de grote verspreiding 
van de oestrogene verstoring over Vlaanderen, de vergelijking met de waarden 
gerapporteerd in het buitenland en de verbanden met biotische indices voor 
levensgemeenschappen laten vermoeden dat hormoonverstoring een belangrijk en wellicht 
onderschat (of tenminste onvoldoende gedocumenteerd) probleem is. Belangrijkste 
aanbeveling is daarom om hier beleids- en onderzoeksmatig daar bijzondere aandacht aan 
te geven. 
 
- De meting van oestrogene potentie met de gisttest is een zeer robuust systeem, en zou voor 
snelle screening met aanduiding van risicoplaatsen voor hormoonverstoring bruikbaar zijn. 
Bij plaatsen met hoge(re) oestrogene potentie is een brongerichte aanpak wenselijk, waarbij 
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een aanvulling met analytische methoden voor identificatie van de belangrijkste stoffen die 
ertoe bijdragen nodig is (simultane bemonstering vereist).  
 
- De blankvoorn als studie object blijkt uitermate geschikt in dergelijke veldstudies als 
indicator organisme voor hormoonverstoring. Het nadeel, maar zoals voor vele vissen, met 
uitzondering van oa. zeelt, is dat men geen uitwendige geslachtsidentificatie kan doen. Voor 
een eenduidige interpretatie van biomerker gegevens zouden variabele biometrische 
gegevens (confounders) geminimaliseerd en interferentie door bijvoorbeeld infecties 
uitgesloten moeten worden.  
 
Vervolgstudies dienen rekening te houden met een aantal randvoorwaarden: 
- minimale grootte van de steekproef per monsternameplaats 
- complete dataset, bij voorkeur eveneens voor chemische metingen van typisch 

hormoonverstorende stoffen (natuurlijke & synthetische hormonen) 
- selectie van beperkt aantal monsternamepunten, met studie van andere eindpunten voor 

hormoonverstoring 
- studie omtrent verdere verspreiding van hormoonverstoorders naar sediment (meting 

van extracten in gisttest) 
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10 ANNEX  
Tabel A1: Oude en nieuwe IBI klassen voor de 36 geselecteerde punten 
 
Monsternamepunt Paling-meetnet code IBI klasse 

selectie * IBI klasse recent datum recent 

Abeek AB matig matig 3/05/2004 

Afleidingskanaal van de Leie AKL1 ontoereikend ontoereikend 13/10/2005 

Dender DE1 ontoereikend ontoereikend 20/04/2000 

Dender DE3B slecht ontoereikend 23/03/2005 

Dender DE3C slecht ontoereikend 23/03/2005 

Dender DE4 slecht ontoereikend 23/03/2005 

Demer DEM4 ontoereikend matig 18/05/2006 

Dijle DIJ6 matig goed 28/04/1999 

Dijle DIJ7 ontoereikend ontoereikend 7/05/2003 

Dommel DO1 goed goed 21/04/2004 

Dommel DO2 ontoereikend matig 21/04/2004 

Ede ED2 matig ontoereikend 8/06/2006 

Grote Beverdijkvaart GB1 matig ontoereikend 16/05/2003 

Itterbeek IB1 matig goed 1/06/2005 

Kanaal van Ieper naar Ijzer IK1 matig ontoereikend 9/09/2002 

Kanaal van Beverlo KB5 ontoereikend ontoereikend 25/10/2005 

Kanaal Bocholt-Herentals KBH2 ontoereikend ontoereikend 9/10/2002 

Dijlekanaal  Leuven - 
Mechelen KLD2 ontoereikend ontoereikend 2/10/2006 

Kleine Nete KN1 goed goed 4/04/2002 

Kanaal van Stekene KSE ontoereikend ontoereikend 6/11/1998 

Leie L ontoereikend matig 23/06/2003 

Laan LAA2 matig ontoereikend 27/04/2006 

Leie LE5 matig matig 25/06/2003 

Loopsloot LO goed goed 17/03/2004 

Maas MA2 matig matig 19/05/2005 

Maas MA3C matig matig 17/05/2005 

Molse Nete MNB ontoereikend ontoereikend 3/04/2002 

Moervaart MVD ontoereikend ontoereikend 23/04/2003 

Martjevaart MVX ontoereikend ontoereikend 11/05/2006 

Poperingevaart PV1 matig slecht 10/05/2006 

Schelde (Ringvaart) SCH3A ontoereikend slecht 30/05/2006 

Schelde (Ringvaart) SCH7 matig     

Warmbeek WA goed goed 19/04/2004 

Willebroekse Vaart WBV7 ontoereikend ontoereikend 17/10/2002 

Witbeek WIK matig matig 31/05/2005 

Ijzer YZ1 matig matig 14/06/2005 

*Datum van de IBI klassen gebruikt voor de selectie ontbreekt 
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Tabel A2: Overzicht van lengte, gewicht en biomerkers van de mannelijke blankvoorns 
 

Palingmeetnet 
code 

VMM 
Code visnr. gewicht 

(g) 

T 
lengte 
(cm) 

V 
lengte 
(cm) 

gonaden 
(g) 

 relatieve 
conditiefactor GSI (%)  VTG 

(ng/ml) 

Voorkomen 
hypertrofie 
gonocyten 

Voorkomen 
oocyten 

WA 100400 1 38.541 16.1 14.3 1.186 0.823 3.1 <DL 2 0 

    2 51.54 17.6 15.6 1.686 0.829 3.3 3900 2 2 

    5 47.502 16.9 15.0 1.468 0.869 3.1 143 0 0 

    6 77.763 19.3 17.4 2.580 0.934 3.3 3100 2 0 

    9 48.777 16.5 14.6 1.718 0.963 3.5 60 1 0 

    13 55.665 18.2 16.0 1.207 0.805 2.2 36 2 0 

    15 43.875 16.3 14.6 1.411 0.901 3.2 5 0 0 

DO1 92100 18 82.184 19.5 17.3 2.172 0.956 2.6 34 1 0 

KB5 849500 28 50.130 17.1 15.1 0.730 infectie infectie infectie infectie infectie 

YZ1  916000 33 37.391 16.1 14.5 1.193 0.798 3.2 326 0 0 

    40 21.107 13.3 11.8 0.981 infectie infectie infectie infectie infectie 

    42 41.480 16.5 14.8 2.137 0.819 5.2 14000 0 0 

L 582000 49 69.037 18.2 16.2 1.065 infectie infectie infectie infectie infectie 

    51 128.720 22.9 20.3 4.721 0.899 3.7 745 0 0 

    58 101.686 21.6 19.2 2.704 0.855 2.7 19700 0 0 

    62 108.421 21.3 19.0 3.223 0.953 3.0 245 0 0 

KSE 46000 69 18.90 12.7 11.4 0.361 0.856 1.9 262 3 3 

    70 22.09 13.2 11.8 0.498 0.885 2.3 9000 3 1 

    78 72.97 19.0 17.0 1.842 0.921 2.5 105600 2 0 

    79 15.77 12.4 10.9 0.402 0.770 2.5 47000 1 0 

    81 17.168 12.2 10.9 0.418 0.883 2.4 563 1 0 

MVD 41000 84 24.603 13.5 12.0 0.95 0.918 3.9 <DL 0 0 

    85 18.106 12.7 11.3 0.284 0.820 1.6 <DL 3 1 

    86 25.301 14.4 12.7 0.632 0.769 2.5 <DL 1 0 

    87 19.179 12.8 11.4 0.451 0.847 2.4 <DL 2 1 

    91 16.650 12.3 10.9 0.356 0.834 2.1 0.3 1 0 

    92 16.142 12.4 10.9 0.393 0.788 2.4 <DL 1 0 

    97 15.603 12.5 10.9 0.339 0.743 2.2 <DL 1 0 

    101 16.184 12.0 10.7 0.392 0.877 2.4 <DL 1 0 

AKL1 767500 102 53.434 17.2 15.2 1.762 0.925 3.3 35500 0 0 

    103 173.557 24.9 22.2 5.722 0.930 3.3 4000 0 2 

    113 23.433 13.5 12.0 1.081 0.874 4.6 530 2 0 

    114 27.944 14.5 12.7 / 0.831 geen 
gonaden 259 1 0 

LE5 572500 119 78.6 19.6 17.3 2.0 0.899 2.5 401400 0 0 

    120 110.9 21.9 19.3 3.4 0.893 3.1 geen 
bloed 0 0 

    122 79.7 19.6 17.4 3.1 0.912 3.9 52200 0 0 

    124 53.5 17.1 15.3 0.8 0.943 1.5 21100 3 0 

    126 87.1 19.3 17.1 3.2 1.046 3.7 2200 0 0 

    131 92.9 20.7 18.5 4.3 0.894 4.6 12400 0 0 

    133 60 17.6 15.6 2.2 0.966 3.7 346500 2 2 

LO 561000 136 126.66 22.1 19.8 4.330 0.990 3.4 844 0 0 

    140 62.04 18.3 16.1 1.4 0.882 2.3 316 2 0 
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    142 109.45 21.0 18.9 3.497 1.006 3.2 3500 0 0 

    143 52.82 17.6 15.2 1.504 0.850 2.8 441 0 0 

    144 58.21 18.2 16.2 1.517 0.842 2.6 <DL 0 0 

    145 30.728 15.2 13.5 0.812 0.787 2.6 1800 1 0 

    146 34.361 15.2 13.5 0.508 0.880 1.5 <DL 2 0 

    147 35.432 15.5 13.9 1.371 0.853 3.9 <DL 0 0 

    149 30.408 14.9 13.1 0.705 0.830 4.6 <DL ☼ ☼ 

SCH3A 173000 153 85.673 20.1 18.0 1.852 0.905 2.2 16500 2 0 

    158 58.184 17.9 16.0 1.568 0.887 2.7 28200 0 0 

    159 56.693 17.8 15.7 1.536 0.880 2.7 3900 2 0 

    162 79.426 19.5 17.3 1.741 0.924 2.2 209700 3 0 

DE1 508000 167 25.523 14.2 12.7 0.799 0.811 3.1 22900 1 0 

    171 21.342 13.6 12.0 0.886 0.778 4.2 47700 0 0 

    176 18.649 12.5 11.2 0.205 0.888 1.1 363 0 0 

KBH2 848300 188 25.048 14.1 12.4 0.92 0.814 3.7 <DL 1 0 

    189 20.340 13.4 11.8 0.705 0.777 3.5 77700 0 0 

    190 28.842 14.5 12.9 1.258 0.858 4.4 844 0 0 

KN1 277500 191 94.28 20.4 18.3 3.713 0.950 3.9 6300 0 0 

    194 58.96 17.5 15.6 2.348 0.966 4.0 796 1 0 

    196 52.470 17.3 15.5 2.273 0.892 4.3 62500 0 0 

    197 42.801 15.9 14.2 1.670 0.950 3.9 11 1 0 

    198 29.238 14.4 12.8 0.935 0.889 3.2 <DL 1 0 

    202 40.067 15.7 13.8 1.610 0.926 4.0 20 1 0 

DIJ7 216000 204 103.872 20.2 17.9 5.789 1.080 5.6 116500 0 0 

    207 64.282 18.0 16.2 2.596 0.963 4.0 114500 0 0 

    208 43.564 15.9 14.4 1.946 0.967 4.5 425 0 0 

    209 58.486 17.7 15.7 2.729 0.924 4.7 29800 1 0 

    210 40.724 15.9 14.2 2.037 0.904 5.0 55300 0 0 

    211 32.132 14.8 13.2 1.851 0.896 5.8 1400 1 0 

    212 28.020 13.9 12.4 1.225 0.953 4.4 10200 1 0 

    213 36.011 15.1 13.5 0.825 0.942 2.3 68100 0 0 

DEM4 392300 225 18.930 12.7 11.3 0.517 0.857 2.7 44480 2 0 

DE4 514900 227 71.990 18.8 16.8 2.834 0.940 3.9 50000 0 0 

DE3C 499900 232 54.582 17.8 16.0 1.450 infectie infectie infectie infectie infectie 

    234 44.703 16.9 15.0 1.412 0.818 3.2 7400 0 0 

    235 90.604 20.4 18.1 6.034 0.913 6.7 62100 1 0 

    237 82.263 20.7 18.5 3.667 0.792 4.5 25800 1 0 

    238 44.620 16.5 14.8 1.124 0.881 2.5 1800 0 0 

    240 57.614 18.1 15.9 1.936 0.848 3.4 15500 0 0 

    241 57.764 17.4 15.7 1.843 0.964 3.2 194 0 0 

    244 30.634 14.9 13.2 1.419 0.836 4.6 6000 1 0 

DE3B 500000 249 40.882 15.9 14.2 1.234 0.908 3.0 8300 0 0 

    252 19.435 12.8 11.3 0.630 0.858 3.2 118 0 0 
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Tabel A3: Overzicht van lengte, gewicht en biomerkers van de vrouwelijke blankvoorns 
 

Palingmeetnet 
code 

VMM 
Code 

visnr. gewicht 
(g) 

T 
lengte 
(cm) 

V 
lengte 
(cm) 

gonaden 
(g) 

Relatieve 
conditiefactor 

GSI 
(%) 

VTG 
(ng/ml) 

WA 100400 3 46.49 16.5 14.6 3.367 0.918 7.24 3168000 

    4 109.11 21.2 19.1 10.105 0.973 9.26 2447000 

    7 / 19.1 17.1 4.903 / / 1920000 

    8 75.02 19.2 16.9 7.006 0.916 9.34 5134000 

    10 68.644 19.1 16.9 4.553 0.852 6.63 821000 

    11 65.541 18.8 16.8 4.519 0.856 6.89 1413000 

    14 53.301 17.1 15.1 3.915 0.940 7.35 2355000 

DO1 92100 16 304.974 27.5 24.6 34.481 1.193 11.31 3740000 

    17 74.636 19 16.8 6.367 0.942 8.53 1276000 

    19 88.254 19.4 17.3 7.958 1.043 9.02 2278000 

    20 86.954 19.5 17.5 9.929 1.011 11.42 4262000 

    21 86.609 19.7 17.6 6.428 0.975 7.42 1353000 

    22 91.872 19.8 17.7 9.183 1.018 10.00 3305000 

    23 69.008 18.5 16.4 7.036 0.948 10.20 2369000 

    24 70.91 19 16.8 5.354 0.895 7.55 5116000 

    25 75.864 18.7 16.9 6.632 1.007 8.74 5383000 

    26 75.546 19.2 17.1 7.792 0.923 10.31 2544070 

KB5 849500 27 67.895 19.2 16.9 3.579 0.829 5.27 439000 

    29 36.845 15.9 14 0.467 0.818 1.27 <DL 

    180 37.388 15.8 13.8 0.126 infectie infectie infectie 

    181 67.109 18.5 16.4 3.976 0.922 5.92 4107000 

    182 89.533 20.2 18 6.493 0.931 7.25 1935000 

    184 28.209 14.4 12.8 0.109 infectie infectie infectie 

YZ1  916000 34 66.716 18.5 16.6 6.54 0.917 infectie infectie 

    36 31.481 14.8 13.2 1.556 0.877 4.94 2166000 

    37 54.276 17.2 15.2 4.828 0.939 8.90 2391000 

    38 35.98 15.5 13.8 2.854 0.866 7.93 1269000 

    39 20.115 13.1 11.4 1.195 0.825 5.94 3466000 

    41 74.805 18.9 16.7 8.182 0.960 10.94 2219000 

    44 23.854 13.8 12.2 1.253 0.830 5.25 1182000 

L 582000 50 160.481 24.5 21.6 17.300 0.905 10.78 1199000 

    52 186.278 24.9 22.3 17.905 0.998 9.61 3796000 

    53 260.89 29.3 25.7 15.801 0.834 6.06 148400 

    54 128.876 21.5 19.2 10.720 infectie infectie infectie 

    55 189.575 24.2 21.7 22.131 1.112 11.67 1567000 

    56 246.632 28.5 25.3 3.54 0.861 1.44 247 

    57 135.550 22.5 20.3 14.09 1.001 10.39 5544000 

    59 119.410 21.4 19.1 10.783 1.034 9.03 2023000 

    60 142.409 23.2 21 14.636 0.955 10.28 3070000 

    61 147.458 23.2 20.6 11.267 0.988 7.64 1399000 

    63 144.862 23.5 20.9 8.768 0.932 6.05 1529000 

KSE 46000 66* 16.35 12.4 11.0 0.634 0.798 3.88 geen 
bloed 

    71 39.402 15.9 14.2 2.495 0.875 6.33 1175000 
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    73 25.96 13.4 12 2.23 0.991 8.59 1003000 

    74 24.628 13.4 12 1.925 0.941 7.82 1840000 

    75 81.249 19 17.7 4.36 1.026 5.37 327000 

    76 68.98 19 16.9 5.918 0.871 8.58 1108000 

    77 69.63 18.7 16.8 3.211 0.925 4.61 2776000 

    82 38.719 15.7 14.1 2.664 0.895 6.88 561000 

MVD 41000 83 165.93 24.6 21.6 16.402 0.924 9.88 563000 

    88 17.223 12.2 11.0 0.187 0.886 1.09 180 

    89 57.323 17.6 15.8 4.423 0.922 7.72 4539000 

    95 15.244 12 10.6 0.573 0.826 3.76 1688000 

    96 16.799 12.5 11.0 0.296 0.800 1.76 <DL 

AKL1 767500 104 60.809 18.1 16.2 5.381 0.895 8.85 2983000 

    105 33.533 14.8 13.2 3.436 0.935 10.25 667000 

    106 43.596 16.6 14.6 3.778 0.845 8.67 985000 

    107 20.366 13.3 11.6 1.753 0.797 8.61 1175000 

    108 28.771 14.3 12.7 3.334 0.894 11.59 463000 

    109 19.167 12.7 11.2 1.593 0.868 8.31 1154000 

    110 35.083 15.3 13.4 2.555 0.880 7.28 449000 

    111 52.287 17.3 15.2 4.526 0.889 8.66 950000 

    112 27.758 14.3 12.7 2.02 0.863 7.28 1917000 

    115 89.7 20.8 18.3 8.9 0.850 9.92 901000 

    116 31 14.9 13.3 2.8 0.846 9.03 817000 

LE5 572500 117 78.9 19.6 17.6 7.3 0.903 9.25 3327000 

    118 52.9 17.4 15.6 6 0.883 11.34 4933000 

    121 86.2 20.2 17.8 9.7 0.896 11.25 961000 

    123 66.4 18.5 16.2 7.2 0.912 10.84 686000 

    125 56.3 17.8 15.8 4.6 0.874 8.17 2296000 

    127 124.8 22.5 20 14 0.922 11.22 1732000 

    128 169.1 24 21.3 20.5 1.018 12.12 4991000 

    129 107.9 21.3 19.1 10.2 ? 0.948 9.45 1318000 

    130 45.6 16.2 14.5 5 0.954 10.96 2376000 

    132 93.5 19.6 17.3 11 1.070 11.76 2303000 

LO 561000 134 138.09 22.7 20.3 11.138 0.992 8.07 2492000 

    135 31.47 14.6 12.9 1.028 0.916 3.27 geen 
bloed 

    137 139.61 22.9 20.1 13.025 0.975 9.33 1199000 

    138 113.86 21.6 19.3 9.329 0.957 8.19 1098000 

    139 126.87 22.3 19.8 11.5 0.964 9.06 1683000 

    141 103.24 21.9 18.5 6.298 0.831 6.10 695000 

    148 34.69 15.6 14 1.619 0.818 4.67 568000 

SCH3A 173000 150 109.869 21 18.8 13.215 1.010 12.03 1126000 

    151 162.89 24.0 21.5 1.698 0.981 1.04 4800 

    152 129.685 21.4 19.2 10.403 1.123 8.02 456000 

    154 97.087 20.5 18.2 11.187 0.963 11.52 968000 

    156 34.148 14.8 13.1 1.437 0.952 4.21 20100 

    157 75.898 18.5 16.4 6.976 1.043 9.19 3722000 

    160 79.936 19 17.1 7.908 1.009 9.89 1770000 

    161 91.032 20.1 17.8 10.072 0.962 11.06 1518000 

    163 65.673 17.4 15.4 6.679 1.096 10.17 3459000 

    164 54.536 17.5 15.4 2.733 0.894 5.01 1161000 

DE1 508000 168 48.7 17 15.2 4.144 0.875 8.51 2583000 
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    169 23.896 14 12.3 1.639 0.794 6.86 1784000 

    170 26.69 14.4 12.8 2.335 0.811 8.75 4770000 

    172 22.406 13.5 11.9 1.006 0.836 4.49 2002000 

    173 26.71 13.8 12.1 2.163 0.929 8.10 2103000 

    174 17.642 13.3 11.7 1.086 0.690 6.16 1126000 

    175 26.652 14 12.5 1.898 0.886 7.12 1854000 

KN1 277500 192 146.73 23.4 20.7 16.682 0.957 11.37 2149000 

    193 35.372 15.4 13.7 0.385 0.869 1.09 <DL 

    195 73.23 19.0 16.8 0.673 infectie infectie infecti e 

    199 116.04 21.6 19.2 10.963 0.976 9.45 2958000 

    200 29.349 14.5 12.9 0.188 0.873 0.64 <DL 

    201 33.897 14.7 13.0 0.365 0.965 1.08 <DL 

    203 27.884 13.9 12.3 1.617 0.948 5.80 2450000 

DIJ7 216000 205 32.25 14.8 13.3 0.586 0.899 1.82 932 

    206 62.366 17.4 15.6 8.676 1.041 13.91 1325000 

KLD2 801000 214 47.045 16.5 14.8 4.118 0.929 8.75 2138000 

DEM4 392300 226 76.61 19.2 17.2 6.951 0.936 9.07 4640000 

DE4 514900 228 123.672 22.2 19.7 15.363 0.953 12.42 3505000 

    229 16.696 12.7 11.2 0.125 0.756 0.75 133 

DE3C 499900 230 162.577 24.1 21.7 15.17 0.966 9.33 4328000 

    231 41.019 16.1 14.3 3.718 0.875 9.06 1879000 

    233 59.344 18.2 16.3 6.003 0.859 10.12 2047000 

    236 74.096 18.6 16.5 6.737 1.001 9.09 5239000 

    239 50.896 17.1 15.1 5.014 0.897 9.85 2969000 

    242 72.968 19.6 17.4 6.443 0.835 8.83 2478000 

    243 63.813 17.9 16 6.259 0.973 9.81 3466000 

DE3B 500000 245 233.947 25.2 23.4 23.493 1.207 10.04 3818183 

    246 74.509 19 17 7.009 0.941 9.41 3007000 

    247 86.202 20 17.7 8.419 0.925 9.77 2245523 

    248 35.925 15.1 13.5 3.447 infectie infectie infectie 

    251 46.686 16.7 14.8 3.453 0.887 7.40 2819942 
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Tabel A4: Overzicht van lengte, gewicht en biomerkers van de juveniele blankvoorns 
 

Palingmeetnet 
Code 

VMM 
Code visnr. 

gewicht 
(g) 

T 
lengte 
(cm) 

V 
lengte 
(cm) 

gonaden 
(g) 

Relatieve 
conditiefactor GSI (%) VTG (ng/ml) 

MA3C 122100 30 7.658 9.5 8.6 / 0.870 geen 
gonaden < DL 

  31 6.000 8.2 7.9 / 1.087 geen 
gonaden < DL 

  32 6.780 9.4 8.3 0.034 0.797 0.50 < DL 

YZ1 916000 45 13.355 11.4 10.1 0.269 0.851 2.01 10.2 

  46 12.681 11.4 10.1 0.146 0.808 1.15 < DL 

KSE 46000 64 10.96 11.3 10.1 0.208 0.719 1.90 714200 

  65* 13.60 11.6 10.3 0.258 0.821 1.90 geen bloed 

  67 14.57 11.7 10.5 0.400 0.855 2.75 508500 

  68 10.69 10.7 9.5 0.074 0.833 0.69 < DL 

MVD 41000 90 11.846 11.4 10.1 0.428 0.755 3.61 < DL 

  98 12.735 11.5 10.0 0.255 0.790 2.00 18.6 

  99 14.190 11.8 10.3 0.510 0.811 3.59 < DL 

  100 13.864 11.5 10.2 0.274 0.860 1.98 < DL 

DE1 514900 166 14.960 11.8 10.4 0.468 0.855 3.13 1000 

  177 11.855 11.0 10.0 0.214 0.846 1.81 ☼ 

  178 11.264 11.0 9.7 0.421 0.804 3.74 3100 

  179 12.569 11.7 10.1 0.503 0.738 4.00 385500 

KB5 849500 183 20.136 13.1 11.4 0.087 0.826 0.43 <DL 

  185 35.065 15.6 13.9 0.069 infectie infectie infectie 

  186 24.936 14.0 12.3 0.106 0.829 0.43 <DL 

KBH2 848300 187 33.436 14.3 12.8 0.139 infectie infectie infectie 

KLD2 801000 215 12.218 11.0 9.9 0.089 0.872 0.73 < DL 

  216 7.877 10.0 8.9 0.036 0.761 0.46 < DL 

  217 7.166 9.7 8.5 0.087 0.762 1.21 < DL 

  218 10.096 10.7 9.5 0.107 0.787 1.06 < DL 

  219 9.498 10.4 9.2 0.160 0.810 1.68 660 

  220 8.335 10.2 8.9 0.199 0.756 2.39 < DL 

  221 8.732 10.2 8.9 0.046 0.792 0.53 < DL 

  222 7.933 9.9 8.8 0.075 0.791 0.95 < DL 

  223 10.345 10.7 9.6 0.047 0.806 0.45 < DL 

  224 8.435 10.1 9.0 0.053 0.789 0.63 2.9 

DE3B 500000 250 11.863 11.3 10.0 0.132 0.778 1.11 < DL 

  253 14.759 11.7 10.6 0.469 0.867 3.18 33600 
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Tabel A5: Vissoorten gevangen per locatie (E = electrisch; F= fuik)  
 
Waterloop Code Datum Blankvoorn Paling Baars Beekprik Bermpje Bittervoorn Blauwbandgrondel Brasem Bruine Am. DwergmeervalGiebel Karper Kleine modderkruiper
Afleidingskanaal van de Leie AKL1 24/10/2006 F F F F F
Dender DE1 25/10/2006 F F F F F
Dender DE3B 7/11/2006 E+F F F F
Dender DE3C 7/11/2006 F F F F
Dender DE4 7/11/2006 F F F F
Demer DEM4 6/11/2006 E F E
Dommel DO1 10/10/2006 E+F E+F E E
Itterbeek IB1 10/10/2006 E+F E E E
Kanaal van Beverlo KB5 10/10/2006 F F F
Dijlekanaal  Leuven - Mechelen KLD2 8/11/2006 E E E
Kanaal van Stekene KSE 18/10+20/10/06 E+F E+F E+F F F F
Leie L 17/10/2006 F F F F F
Leie* LE5 24/10/2006 F F F
Loopsloot LO 24/10/2006 F F F
Maas MA3C 13/10/2006 E E E E
Moervaart MVD 18/10/2006 F F F F F F
Martjevaart MVX 17/10/2006 E+F F
Schelde (Ringvaart) SCH3A 25/10/2006 F F F F F F F
Warmbeek WA 10/10/2006 E+F E+F E+F E E E E E
Ijzer YZ1 19/10/2006 E+F E+F E E E
Kanaal Bocholt-Herentals KBH2 7/11/2006 E E E
Dijle DIJ7 8/11/2006 E E E+F E+F E+F

Waterloop Code Datum Kolblei Kopvoorn Pos Rietvoorn Riviergrondel Serpeling Snoekbaars Snoek Zeelt Zonnebaars Stekelbaars (3D) Am. hondsvis

Afleidingskanaal van de Leie AKL1 24/10/2006 F F F F

Dender DE1 25/10/2006 F

Dender DE3B 7/11/2006

Dender DE3C 7/11/2006 F F F

Dender DE4 7/11/2006 F F

Demer DEM4 6/11/2006

Dommel DO1 10/10/2006 E E+F E

Itterbeek IB1 10/10/2006 E E E E

Kanaal van Beverlo KB5 10/10/2006 F

Dijlekanaal  Leuven - Mechelen KLD2 8/11/2006 E

Kanaal van Stekene KSE 18/10+20/10/06 F F E+F F

Leie L 17/10/2006 F F F

Leie* LE5 24/10/2006

Loopsloot LO 24/10/2006 F F F F

Maas MA3C 13/10/2006 E E

Moervaart MVD 18/10/2006 F F F F F F

Martjevaart MVX 17/10/2006

Schelde (Ringvaart) SCH3A 25/10/2006 F F F F F

Warmbeek WA 10/10/2006 E E+F E E E E

Ijzer YZ1 19/10/2006 E E E

Kanaal Bocholt-Herentals KBH2 7/11/2006 E E

Dijle DIJ7 8/11/2006 E E+F E

* = niet alle soorten opgeschreven
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Fiches per locatie (fase II) 
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Locatie: Kanaal van Beverlo, Balen 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  849500 
Waterbodem  849500 
Paling  KB5 
Vis 10539300 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 200 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 200 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater- , VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 2  Prati = 1,43 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2003) [PCB] = 58 µg/kg ds [Cd] = 507 mg/kg 

ds 
TKB = 4 

Paling (12/10/2006) [PCB] = 229 ng/g vers [Cd] = 63 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (12/10/2006) Conditiefactor =  0,97   
IBI = ontoereikend # spp. = 5 rekruterende spp. =40% Vis (25/10/2005) 
invertivoren = 55 % Intolerantie Score = 2 Typologie: kanaal 

Ongewervelden (  ) BBI = / 
Waterbodem (2003) BWI = 1 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘ontoereikend’ + lage oestrogene potentie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 10 oktober 2006 werden er 2 schietfuiken geplaatst op de locatie gelegen tussen het 
VMM punt en het INBO punt. Eén fuik werd geplaatst onder de brug, de tweede werd iets 
noordelijker in het riet gelegd, ter hoogte van het begin van het bos.  
Op 12 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde slechts drie blankvoorns op. Er 
werd nog geruime tijd getracht om via elektrisch vissen meer blankvoorns vast te krijgen, 
maar zonder succes. Op 7 november 2007 werd er een tweede maal elektrisch gevist op 
deze plaats, nu werden er zeven extra blankvoorns gevangen. 
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
0.48 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
0.43 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 0.81 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                 0.57 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

1 mannetjes 6 vrouwtjes  3 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.857 

# geïnfecteerde vissen = 4 
 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
0 >DL & < mediaan$ 
0 > mediaan$  
 
1M geïnfecteerd 

GSI: 
# mannetjes 
0 < gemidd.* 
0 > gemidd.* 
 
 
 

Histologie: 
# mann. testis 
0 normaal 
0 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
0 < gemidd.* 
0 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
$ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Warmbeek, Hamont-Achel  
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  100400 
Waterbodem  100400  
Paling  WA 
Vis 93130450 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 1100 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 2  Prati = 1,56 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2004) [PCB] = 16 µg/kg ds [Cd] = 19 mg/kg ds TKB = 2 

Paling (19/04/2004) [PCB] = 35 ng/g vers [Cd] = 24 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (19/04/2004) Conditiefactor = 0,89   
IBI = goed # spp. = 9 rekruterende spp. =67 % Vis (19/04/2004) 
invertivoren = 83 % Intolerantie Score = 2 Typologie: rivier 

Ongewervelden (2005) BBI = 7 
Waterbodem (2003) BWI = 8 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘goed’, controle punt 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 10 oktober 2006 werden er 4 palingfuiken geplaatst in de omgeving van de VMM 
locatie. Eén fuik werd geplaatst onder de brug, de drie andere werden verder 
stroomopwaarts  gelegd, de verste lag op +/- 250 m verwijderd van de brug(=VMM punt). 
Op 12 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde slechts één blankvoorn op. Er 
werd elektrisch gevist vanaf 100 m stroomafwaarts van de brug tot 50 m stroomopwaarts 
van de brug. Er werden voldoende blankvoorns gevangen, de overgrote meerderheid werd 
gevangen ter hoogte van de  pijler stroomopwaarts van de brug. 
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
0.58 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
0.43 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
0.48 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3=  
                                     0.50 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

7 mannetjes 7 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.891 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
1 < DL 
4 >DL & < mediaan$ 
2 > mediaan$  

GSI: 
# mannetjes 
5 < gemidd.* 
2 > gemidd.* 
 

Histologie: 
# mann. testis 
2 normaal 
5 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
4 < gemidd.* 
3 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
$ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Dommel, Neerpelt 
 

Beschrijving  
 

Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  92100 
Waterbodem  92100 
Paling  DO1 
Vis 93530350 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 1300 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 2  Prati = 1,85 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2006) [PCB] = 7,5 µg/kg ds [Cd] = 0,9 mg/kg ds TKB = / 

Paling (21/04/2004) [PCB] = 32 ng/g vers [Cd] = 11 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <1,1 ng/l  EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (21/04/2004) Conditiefactor = 1,01   
IBI = goed # spp. = 10 rekruterende spp. =40% Vis (21/04/2004) 
invertivoren = 58 % Intolerantie Score = 2 Typologie: rivier 

Ongewervelden 
(2005) 

BBI = 5,5 

Waterbodem (2006) BWI = 9 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 

 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘goed’, controle punt 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 10 oktober 2006 werden er 2 schietfuiken geplaatst in de omgeving van de VMM 
locatie. Eén fuik werd geplaatst net stroomopwaarts van de brug, de andere werd 80 m 
stroomopwaarts van de brug gelegd.  
Op 12 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde slechts drie blankvoorns op. Er 
werd elektrisch gevist vanaf 50 m stroomafwaarts van de brug tot 100 m stroomopwaarts 
van de brug. Er werden acht extra blankvoorns gevangen.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
0.63 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
0.87 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 2.25 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                     1.25 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

1 mannetjes 10 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.992 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
1 >DL & < mediaan$ 
0 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
1 < gemidd.* 
0 > gemidd.* 
 

Histologie: 
# mann. testis 
0 normaal 
1 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
0 < gemidd.* 
1 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Itterbeek, Bree (Opitter) 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  115000 
Waterbodem  115000 
Paling  IB1 
Vis 92231250 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 0 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 400 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 2  Prati = 1,35 Andere (sub)indici 
Waterbodem (  ) [PCB] = / [Cd] = / TKB = / 

Paling (01/06/2005) [PCB] = 17 ng/g vers [Cd] = 12 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (01/06/2005) Conditiefactor =  1,07   
IBI = goed # spp. = 8 rekruterende spp. =57% Vis (01/06/2005) 
invertivoren = 28 % Intolerantie Score = 2 Typologie: rivier 

Ongewervelden (  ) BBI = / 
Waterbodem (  ) BWI = / 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘matig’ + laagste oestrogene potentie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 10 oktober 2006 werden er op een 400 tal meter stroomafwaarts van de VMM locatie 
en stroomafwaarts van de molen 4 palingfuiken geplaatst. Deze fuiken werden verspreid 
geplaatst tussen de molen en het fietserbruggetje stroomafwaarts van de molen. De reden 
van afwijking van de VMM locatie was onze beoordeling dat het onmogelijk zou zijn om op 
de VMM locatie aan (voldoende) vis te geraken. 
Op 13 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde geen enkele blankvoorn op. Er 
werd elektrisch gevist vanaf 50 m stroomafwaarts van het fietserbruggetje tot een 20 tal 
meter stroomopwaarts van de molen. Ook dit leverde helaas geen enkele blankvoorn op.  
Er werd een extra bevissing gepland op een van de reservepunten om deze afwezigheid 
van blankvoorn op te vangen. 
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
0.11 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
0.2 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 1.73 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                     0.68 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

0 mannetjes 0 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

  

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 
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Locatie: Maas, Maaseik 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  122100 
Waterbodem  122100 
Paling  MA3C 
Vis 92019350 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 0 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 1  Prati = 0,87 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2005) [PCB] = 5,4 µg/kg ds [Cd] = 3,4 mg/kg ds TKB = 3 

Paling (17/05/2005) [PCB] = 477 ng/g vers [Cd] = 22 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (17/05/2005) Conditiefactor = 1,02   
IBI = matig # spp. = 8 rekruterende spp. =38% Vis (17/05/2005) 
invertivoren = 9 % Intolerantie Score = 3 Typologie: rivier 

Ongewervelden 
(2005) 

BBI = 6 

Waterbodem (2003) BWI = 8 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘matig’ + belang waterloop 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Omwille van de stroming en de hydromorfologie van de Maas was er geen mogelijkheid om 
fuiken te plaatsen.  
Op 12 oktober 2006 werd er elektrisch gevist vanaf 500 m stroomafwaarts van het VMM  
(en tevens INBO) punt tot net stroomopwaarts van de brug. Er werden slechts 3 (te kleine) 
blankvoorns aangetroffen.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
0.21 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
0.58 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
1.48 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                    0.76 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

0 mannetjes 0 vrouwtjes  3 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve 
conditiefactor =  0.918 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

    

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Leie, Menen 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  582000 
Waterbodem  582000 
Paling  L 
Vis 30111300 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 2500 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 200 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 3  Prati = 2,13 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2005) [PCB] = 51 µg/kg ds [Cd] = 2,6 mg/kg ds TKB = / 

Paling (23/06/2003) [PCB] = 906 ng/g vers [Cd] = 6,1 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 = 25,28 ng/l EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (23/06/2003) Conditiefactor = 1,02   
IBI = matig # spp. = 7 rekruterende spp. =14% Vis (23/06/2003) 
invertivoren = 0 % Intolerantie Score = 2 Typologie: rivier 

Ongewervelden (  ) BBI = / 
Waterbodem (  ) BWI = / 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘ontoereikend’ + hoge oestrogene potentie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 17 oktober 2006 werden er 3 schietfuiken geplaatst in de omgeving van de VMM 
locatie. Eén fuik werd op +/- 200m stroomopwaarts van de brug (=VMM punt) geplaatst 
aan de linkeroever net voorbij de samenloop van de oude arm en de Leie zelf. De volgende 
werd iets verder stroomopwaarts aan de rechteroever en de derde werd nog een beetje 
verder stroomopwaarts aan de linkeroever geplaatst.  
Op 19 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde voldoende blankvoorns op. Er 
werd hier dus ook niet meer elektrisch gevist.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
7.04 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
2.46 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
4.15 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                     4.55 ng/l E2-eq 

> gemiddelde alle 36 
meetpunten 

4 mannetjes 11 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.962 

# geïnfecteerde vissen = 2 
 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
2 >DL & < mediaan$ 
1 > mediaan$ 

 

1M geïnfecteerd 

GSI: 
# mannetjes 
2 < gemidd.* 
1 > gemidd.* 
 

Histologie: 
# mann. testis 
3 normaal 
0 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
1 < gemidd.* 
2 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Martjevaart, Houthulst (Kerkom) 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  955000 
Waterbodem  955000 
Paling  MVX 
Vis 22130150 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 0 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 4  Prati = 4,61 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2004) [PCB] = 4,5 µg/kg ds [Cd] = 0,6 mg/kg ds TKB = 4 

Paling (08/05/2002) [PCB] = 793 ng/g vers [Cd] = 18 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (08/05/2002) Conditiefactor = 1,32   
IBI = ontoereikend # spp. = 9 rekruterende spp. =44% Vis (11/05/2006) 
invertivoren = 0 % Intolerantie Score = 0 Typologie: polder 

Ongewervelden 
(2005) 

BBI = 5 

Waterbodem (2004) BWI = 4 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘ontoereikend’, polderwater + hoge oestrogene potentie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 17 oktober 2006 werden er 5 palingfuiken geplaatst in de omgeving van de VMM 
locatie. Alle fuiken werden op de rechteroever geplaatst gespreid over een afstand van 100 
m.  
Op 19 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde geen enkele blankvoorn op. Er 
werd elektrisch gevist over een totale afstand van ongeveer 150 m. Ook dit leverde geen 
enkele blankvoorn op.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
4.14 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
2.17 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 9.38 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3=  
                                     5.23 ng/l E2-eq 

> gemiddelde alle 36 
meetpunten 

0 mannetjes 0 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

  

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 
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Locatie: IJzer, Poperinge (Roesbrugge) 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  916000 
Waterbodem  916000 
Paling  YZ1 
Vis 23110300 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 150 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 150 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 3  Prati = 2,55 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2006) [PCB] = 0,4 µg/kg ds [Cd] = 0,6 mg/kg ds TKB = 4 

Paling (14/06/2005) [PCB] = 56 ng/g vers [Cd] = 6,3 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (14/06/2005) Conditiefactor = 1,07   
IBI = matig # spp. = 11 rekruterende spp. =36% Vis (14/06/2005) 
invertivoren = 23 % Intolerantie Score = 3 Typologie: rivier 

Ongewervelden 
(2005) 

BBI = 6 

Waterbodem (2006) BWI = 3 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘matig’, belang waterloop. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 17 oktober 2006 werden er 5 palingfuiken geplaatst 150 m stroomafwaarts van de VMM 
(en tevens INBO) locatie, allen aan de linkeroever. Ze werden verspreid over een afstand 
van 100 m geplaatst.  
Op 19 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde geen bruikbare blankvoorns 
op. Er werd elektrisch gevist vanaf 250 m stroomafwaarts tot 100 m stroomafwaarts het 
VMM- en INBO punt. Dit leverde voldoende blankvoorns op. 
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
1.06 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
0.98 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
2.39 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                     1.48 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

3 mannetjes 7 vrouwtjes  2 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.860 

# geïnfecteerde vissen = 2 
 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
1 >DL & < mediaan$ 
1 > mediaan$ 

 

1M geïnfecteerd 

GSI: 
# mannetjes 
1 < gemidd.* 
1 > gemidd.* 
 
 

Histologie: 
# mann. testis 
2 normaal 
0 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
2 < gemidd.* 
0 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Kanaal van Stekene naar Eksaarde, Stekene (Klein-
Sinaai) 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  46000 
Waterbodem  46000 
Paling  KSE 
Vis 13532450 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 0 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 4  Prati = 4,11 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2003) [PCB] = 0,4 µg/kg ds [Cd] = 4,5 mg/kg ds TKB = 4 

Paling (18/10/2006) [PCB] = 172 ng/g vers [Cd] = 13 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 = 1,43 ng/l  EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (18/10/2006) Conditiefactor = 0,90   
IBI = ontoereikend # spp. = 3 rekruterende spp. =0% Vis (06/11/1998) 
invertivoren = 0 % Intolerantie Score = 1 Typologie: kanaal 

Ongewervelden (  ) BBI = / 
Waterbodem (2003) BWI = 3 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘ontoereikend’ + hoge oestrogene potentie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 18 oktober 2006 werden er 3 schietfuiken + 2 palingfuiken geplaatst in de omgeving 
van de VMM locatie. De fuiken werden gespreid geplaatst tussen het VMM punt (= brug) 
en het INBO punt (80 m stroomafwaarts van de brug).  
Op 20 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde 7 blankvoorns op. Er werd hier 
verder elektrisch gevist, dit leverde voldoende blankvoorns op. Het merendeel van de 
elektrisch gevangen blankvoorn werd aangetroffen op 20 m stroomafwaarts van de brug 
aan de rechteroever.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
3.38 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
5.03 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 4.71 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                     4.37 ng/l E2-eq 

> gemiddelde alle 36 
meetpunten 

5 mannetjes 8 vrouwtjes  4 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.874 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
2 >DL & < mediaan$ 
3 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
5 < gemidd.* 
0 > gemidd.* 
 

Histologie: 
# mann. testis 
0 normaal 
5 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
4 < gemidd.* 
1 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie:  Moervaart, Lokeren (Eksaarde) 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  41000 
Waterbodem  41000 
Paling  MVD 
Vis 13423100 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 0 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 4  Prati = 4,68 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2001) [PCB] = 0,4 µg/kg ds [Cd] = 3,1 mg/kg ds TKB = 4 

Paling (24/04/2003) [PCB] = 126 ng/g vers [Cd] = 8 ng/g vers  

b-E2 = 0,85 ng/l  E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (24/04/2003) Conditiefactor = 1,05   
IBI = ontoereikend # spp. = 9 rekruterende spp. =44% Vis (23/04/2003) 
invertivoren = 12 % Intolerantie Score = 1 Typologie: polder 

Ongewervelden (  ) BBI = / 
Waterbodem (2001) BWI = 3 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘ontoereikend’, polderwater + lage oestrogene potentie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 18 oktober 2006 werden er 4 schietfuiken + 3 palingfuiken geplaatst in de omgeving 
van de VMM locatie (= INBO locatie). De fuiken werden gespreid geplaatst tussen het 
VMM/INBO punt en +/- 50 m stroomafwaarts van de fietsersbrug.  
Op 20 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde voldoende blankvoorns op. Er 
werd hier dus ook niet meer elektrisch gevist.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
1.24 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
1.79 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 1.65 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                     1.56 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

8 mannetjes 5 vrouwtjes  4 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.834 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
7 < DL 
1 >DL & < mediaan$ 
0 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
7 < gemidd.* 
1 > gemidd.* 
 
 

Histologie: 
# mann. testis 
1 normaal 
7 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
7 < gemidd.* 
1 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Afleidingskanaal van de Leie, Zomergem 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  767500 
Waterbodem  767500 
Paling  AKL1 
Vis 14224150 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 600 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 400 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 
 

Fysisch-chemisch 
Opp. water (2006) Pio-klasse = 3  Prati = 3,19 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2003) [PCB] = 51 µg/kg ds [Cd] = 1,4 mg/kg ds TKB = 4 

Paling (05/03/2003) [PCB] = 197 ng/g vers [Cd] = 4 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (05/03/2003) Conditiefactor = 0,91   
IBI = ontoereikend # spp. = 6 rekruterende spp. =50% Vis (13/10/2005) 
invertivoren = 9 % Intolerantie Score = 2 Typologie: kanaal 

Ongewervelden 
(2005) 

BBI = 5 

Waterbodem (2003) BWI = 5 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘ontoereikend’+ hoge oestrogene potentie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 24 oktober 2006 werden er 4 schietfuiken geplaatst tussen de VMM locatie en de INBO 
locatie. De eerste 2 fuiken lagen aan de buitenkanten van de pijlers van de brug (+/- 400 m 
stroomopwaarts van het VMM punt. De twee volgende lagen 100 m verder stroomopwaarts  
van de brug.  
Op 26 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde voldoende blankvoorns op. Er 
werd hier dus ook niet meer elektrisch gevist.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
10.1 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
2.41 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
13.61 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
 8.71 ng/l E2-eq 

> gemiddelde alle 36 
meetpunten 

4 mannetjes 11 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.875 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
2 >DL & < mediaan$ 
2 > mediaan$ 

GSI°: 
# mannetjes 
2 < gemidd.* 
1 > gemidd.* 
 
°1 M: gewicht 
gonaden 
ontbreekt 
 

Histologie: 
# mann. testis 
1 normaal 
3 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
2 < gemidd.* 
2 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Damsloot, Destelbergen 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  561000 
Waterbodem  561000 
Paling  LO 
Vis  
Afstand t.o.v. meetpunt vis PALING OP 

LOOPSLOOT! 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch (Damsloot) 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 4  Prati = 5,37 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2004) [PCB] = 28 µg/kg ds [Cd] = 1,6 mg/kg ds TKB = 4 

Paling (30/03/2004) [PCB] = 243 ng/g vers [Cd] = 26 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 

Biologisch (Loopsloot) 
Paling (30/03/2004) Conditiefactor = 1,01   

IBI = goed # spp. = 11 rekruterende spp. =45% Vis (17/03/2004) 
invertivoren = 7 % Intolerantie Score 

= 2 
Typologie: polder 

Ongewervelden (  ) BBI = / 
Waterbodem (2004) BWI = 5 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘goed’, controle punt. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Vermits er op de Damsloot geen INBO-gegevens beschikbaar zijn, wordt voor dit punt 
gebruik gemaakt van de INBO-gegevens van de Loopsloot. Deze punten bevinden zich 
enkele kilometers uit elkaar, maar beide waterlopen staan in verbinding met elkaar.   
Op 24 oktober 2006 werden er 5 palingfuiken geplaatst in de omgeving van de VMM 
locatie. Twee fuiken werden net stroomafwaarts van de brug gelegd, drie werden er 
stroomopwaarts van de brug gelegd.  
Op 26 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde voldoende blankvoorns op. Er 
werd hier dus ook niet meer elektrisch gevist.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
1.35 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
1.59 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
2.75 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                     1.90 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

9 mannetjes 7 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.898 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
4 < DL 
4 >DL & < mediaan$ 
1 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
6 < gemidd.* 
3 > gemidd.* 
 
 
 
 

Histologie°: 
# mann. testis 
5 normaal 
3 afwijkend 
 
°nog 1 ontbrekende 
analyse 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
7 < gemidd.* 
2 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Leie, St. Maartens Leerne 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  572500 
Waterbodem  572500 
Paling  LE5 
Vis 35111250 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 0 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2005) Pio-klasse = 3  Prati = 3,58 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2003) [PCB] = 48 µg/kg ds [Cd] = 2,6 mg/kg ds TKB = 4  (2001) 

Paling (25/06/2003) [PCB] = 209 ng/g vers [Cd] = 4,9 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 = 53,26 ng/l  EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (25/06/2003) Conditiefactor = 1,15   
IBI = matig # spp. = 9 rekruterende spp. =22% Vis (25/06/2003) 
invertivoren = 25 % Intolerantie Score = 2 Typologie: rivier 

Ongewervelden 
(2005) 

BBI = 5 

Waterbodem (2001) BWI = 5 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘matig’ + hoogste oestrogene potentie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 24 oktober 2006 werden er 3 schietfuiken geplaatst in de omgeving van de VMM locatie 
(= INBO locatie). Eén fuik lag op +/- 200 m stroomopwaarts van de brug, de twee andere 
lagen stroomafwaarts van de brug op respectievelijk 100 en 200 m van de VMM/INBO 
locatie.  
Op 26 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde voldoende blankvoorns op. Er 
werd hier dus ook niet meer elektrisch gevist.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
13.72 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
1.4 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 8.61 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                     7.91 ng/l E2-eq 

> gemiddelde alle 36 
meetpunten 

7 mannetjes 10 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.937 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
0 >DL & < mediaan$ 
6 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
3 < gemidd.* 
4 > gemidd.* 
 
 
 
 

Histologie: 
# mann. testis 
5 normaal 
2 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
0 < gemidd.* 
7 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Dender, Geraardsbergen (Idegem) 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  508000 
Waterbodem  508000 
Paling  DE1 
Vis 41012175 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 0/1350 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 1350/0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 
 

Fysisch-chemisch 
Opp. water (2006) Pio-klasse = 3  Prati = 2,97 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2003) [PCB] = 16 µg/kg ds [Cd] = 5,2 mg/kg ds TKB = 3 

Paling (25/10/2006) [PCB] = 113 ng/g vers [Cd] = 7,2 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 

Biologisch 
Paling (25/10/2006) Conditiefactor = 0,85   

IBI = ontoereikend # spp. = 10 rekruterende spp. =20% Vis (20/04/2000) 
invertivoren = 25 % Intolerantie Score = 2 Typologie: rivier 

Ongewervelden 
(2005) 

BBI = 6 

Waterbodem (2006) BWI = 7 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 

Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘ontoereikend’, 1 waterloop + hoge oestrogene potentie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 25 oktober 2006 werden er 2 schietfuiken gelegd op de VMM locatie. Op de INBO 
locatie werden 1 schietfuik + 5 palingfuiken geplaatst.  
Op 27 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. De VMM locatie leverde 14 blankvoorns 
op en de INBO locatie 1 bruikbare blankvoorn. Er werd hier dus ook niet meer elektrisch 
gevist. De vis gevangen op de INBO locatie werd niet weerhouden voor analyse. 
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
6.46 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
1.57 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 9.12 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                      5.72 ng/l E2-eq  

> gemiddelde alle 36 
meetpunten 

3 mannetjes 7 vrouwtjes  4 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.824 

# geïnfecteerde vissen = 0  

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
1 >DL & < mediaan$ 
2 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
2 < gemidd.* 
1 > gemidd.* 
 
 

Histologie: 
# mann. testis 
2 normaal 
1 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
2 < gemidd.* 
1 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Schelde, Zingem 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  173000 
Waterbodem  173000 
Paling  SCH3A 
Vis 45200750 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 800 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 100 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 3  Prati = 2,93 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2006) [PCB] = 38 µg/kg ds [Cd] = 3,1 mg/kg ds TKB = 4 

Paling (04/06/2002) [PCB] = 385 ng/g vers [Cd] = 10 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (04/06/2002) Conditiefactor = 1,21   
IBI = slecht # spp. = 0 rekruterende spp. / Vis (30/05/2006) 
invertivoren / Intolerantie Score / Typologie: rivier 

Ongewervelden 
(2005) 

BBI = 4 

Waterbodem (2006) BWI = 5 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 

Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘ontoereikend’ + hoge oestrogene potentie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 25 oktober 2006 werden er 3 schietfuiken geplaatst op +/- 100 m stroomopwaarts van 
de brug (=VMM locatie). De eerste fuik werd aan de rechteroever op ongeveer 50 m van de 
brug, de tweede werd op ongeveer 100 m van de brug geplaatst aan de linkeroever en de 
derde op 150 m van de brug op de rechteroever. 
Op 27 oktober 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde voldoende blankvoorns op. Er 
werd hier dus ook niet meer elektrisch gevist.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
9.84 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
4.15 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 9.78 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                     7.92 ng/l E2-eq 

> gemiddelde alle 36 
meetpunten 

4 mannetjes 10 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.973 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
0 >DL & < mediaan$ 
4 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
4 < gemidd.* 
0 > gemidd.* 
 
 

Histologie: 
# mann. testis 
1 normaal 
3 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
1 < gemidd.* 
3 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Dender, Aalst (Hofstade) 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  500000 
Waterbodem  500000 
Paling  DE3B 
Vis 43312100 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 300 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 
Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 2  Prati = 1,18 Andere (sub)indici 
Waterbodem (  ) [PCB] = / [Cd] = / TKB = 4 

Paling (07/11/2006) [PCB] = 315 ng/g vers [Cd] = 3,7 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (07/11/2006) Conditiefactor = 0,87   
IBI = ontoereikend # spp. = 2 rekruterende spp. =0% Vis (23/03/2005) 
invertivoren = 0 % Intolerantie Score = 2 Typologie: rivier 

Ongewervelden (  ) BBI = / 
Waterbodem (  ) BWI = / 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘slecht’, 1 waterloop. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 7 november 2006 werden er 3 schietfuiken + 4 palingfuiken geplaatst in de omgeving 
van de VMM locatie. De fuiken werden stroomafwaarts van het VMM punt, gelijkmatig 
verspreid over beide oevers, over een afstand van ongeveer 100 m geplaatst.  
Op 9 november 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde slechts 8 blankvoorns op. Er 
werd nog geruime tijd getracht om via elektrisch vissen meer blankvoorns vast te krijgen, 
maar als resultaat na meer dan een uur intensief vissen werd er slechts een extra 
blankvoorn gevonden. 
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
7 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
1.27 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 3.47 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                      3.91 ng/l E2-eq 

> gemiddelde alle 36 
meetpunten 

2 mannetjes 5 vrouwtjes  2 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.923 

# geïnfecteerde vissen = 1 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
1 >DL & < mediaan$ 
1 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
2 < gemidd.* 
0 > gemidd.* 
 
 

Histologie: 
# mann. testis 
2 normaal 
0 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
1 < gemidd.* 
1 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Dender, Aalst (Gijzegem) 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  499900 
Waterbodem  499900 
Paling  DE3C 
Vis 43312200 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 2400 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 
Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 3  Prati = 2,59 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2006) [PCB] = 14 µg/kg ds [Cd] = 3,7 mg/kg ds TKB = 3 

Paling (07/11/2006) [PCB] = 223 ng/g vers [Cd] = 3,8 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (07/11/2006) Conditiefactor = 0,89   
IBI = ontoereikend # spp. = 9 rekruterende spp. =33% Vis (23/03/2005) 
invertivoren = 3 % Intolerantie Score = 2 Typologie: rivier:RWZI 

Ongewervelden 
(2005) 

BBI = 6 

Waterbodem (2006) BWI = 8 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 
Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘slecht’, RWZI, 1 waterloop. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 7 november 2006 werden er 3 schietfuiken + 4 palingfuiken geplaatst in de omgeving 
van de VMM locatie. De fuiken werden stroomafwaarts van het VMM punt, gelijkmatig 
verspreid over beide oevers, over een afstand van ongeveer 200 m geplaatst.  
Op 9 november 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde voldoende blankvoorns op. Er 
werd hier dus ook niet meer elektrisch gevist.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
6.95 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
1.98 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 1.94 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                      3.62 ng/l E2-eq 

> gemiddelde alle 36 
meetpunten 

8 mannetjes 7 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.887 

# geïnfecteerde vissen = 1 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
2 >DL & < mediaan$ 
5 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
3 < gemidd.* 
4 > gemidd.* 
 
 

Histologie: 
# mann. testis 
4 normaal 
3 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
5 < gemidd.* 
2 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Dender, Dendermonde (Appels)                                     
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  514900 
Waterbodem  514900 
Paling  DE4 
Vis 43312300 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 0 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater DIT IS EEN 

AFGESLOTEN 
WATER!! 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (  ) Pio-klasse = /  Prati = / Andere (sub)indici 
Waterbodem (  ) [PCB] = / [Cd] = / TKB = / 

Paling (07/11/2006) [PCB] = 304 ng/g vers [Cd] = 2,9 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (07/11/2006) Conditiefactor = 0,98   
IBI = ontoereikend # spp. = 5 rekruterende spp. =0% Vis (23/03/2005) 
invertivoren = 0 % Intolerantie Score = 2 Typologie: rivier 

Ongewervelden (  ) BBI = / 
Waterbodem (  ) BWI = / 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 

Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘slecht’,1 waterloop. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 7 november 2006 werden er 3 schietfuiken geplaatst op de INBO locatie. De VMM 
locatie bleek op de oude Dender arm te zijn gelegen waardoor de resultaten van het water 
(genomen van de oude Dender arm) meer dan waarschijnlijk een totaal verschillend beeld 
zullen geven als de gegevens van INBO (IBI en PPM). Er werden tevens 4 palingfuiken 
geplaats op de oude Dender arm (VMM punt). Door VITO werd er tevens zowel een 
waterstaal genomen van het VMM punt als van het INBO punt.  
Op 9 november 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde op het INBO punt slechts 3 
blankvoorns op. Op het VMM punt werden er helemaal geen blankvoorns gevangen met de 
fuiken, er werden enkel 1 baars en een aantal wolhandkrabben aangetroffen. Er werd nog 
geruime tijd getracht om op het INBO punt via elektrisch vissen meer blankvoorns vast te 
krijgen, maar zonder resultaat.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
0.58 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
1.51 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 0.47 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3=  
                                      0.85 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

1 mannetjes 2 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.883 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
0 >DL & < mediaan$ 
1 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
0 < gemidd.* 
1 > gemidd.* 
 
 

Histologie: 
# mann. testis 
1 normaal 
0 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
0 < gemidd.* 
1 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Demer, Testelt 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  392300 
Waterbodem  392300 
Paling  DEM4 
Vis 66516050 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 900 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 3  Prati = 3,26 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2003) [PCB] = 18 µg/kg ds [Cd] = 0,3 mg/kg ds TKB = 3 (2003) 

Paling (09/04/2003) [PCB] = 60 ng/g vers [Cd] = 12 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 
Biologisch 

Paling (09/04/2003) Conditiefactor = 1,09   
IBI = matig # spp. = 7 rekruterende spp. =43% Vis (18/05/2006) 
invertivoren = 67 % Intolerantie Score = 2 Typologie: rivier/RWZI 

Ongewervelden 
(2005) 

BBI = 6 

Waterbodem (2003) BWI = 7 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 

Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘ontoereikend’, RWZI + hoge oestrogene potentie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op 6 november 2006 werden er 3 schietfuiken + 5 palingfuiken geplaatst in de omgeving 
van de VMM locatie. De fuiken werden, zowel stroomop- als stroomafwaarts van het VMM 
punt, gelijkmatig verspreid over beide oevers, over een afstand van ongeveer 150 m 
geplaatst.  
Op 8 november 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde slechts 2 blankvoorns op. Er 
werd nog zeer intens elektrisch gevist op deze locatie (meer dan 300 m aan beide oevers), 
maar zonder enig resultaat. 
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
4.62 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
1.17 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
1.76 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3=  
                                     2.52 ng/l E2-eq 

> gemiddelde alle 36 
meetpunten 

1 mannetjes 1 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.896 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
0 >DL & < mediaan$ 
1 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
1 < gemidd.* 
0 > gemidd.* 
 
 
 
 

Histologie: 
# mann. testis 
0 normaal 
1 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
1 < gemidd.* 
0 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie:Dijlekanaal Leuven-Mechelen, Haacht 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  801000 
Waterbodem  801000 
Paling  KLD2 
Vis 11030250 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 200 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (  ) Pio-klasse = /  Prati = / Andere (sub)indici 
Waterbodem (  ) [PCB] = /  [Cd] = / TKB = / 

Paling (13/10/2001) [PCB] = 213 ng/g vers [Cd] = 2,0 ng/g vers  

b-E2 = / E1 = / EE2 = / Hormonen (2006) 
a-E2 = / E3 = / Mestranol = / 

 
Biologisch 

Paling (13/10/2001) Conditiefactor = 0,94   
IBI = ontoereikend # spp. = 5 rekruterende spp. =40% Vis (02/10/2006) 
invertivoren = 34 % Intolerantie Score = 2 Typologie: kanaal 

Ongewervelden (  ) BBI = / 
Waterbodem (  ) BWI = / 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 

Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• IBI ‘ontoereikend’ + lage oestrogene potentie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Op deze locatie werd er enkel elektrisch gevist, dit op 8 november 2006. Een strook van +/- 
250 m werd aan beide oevers afgevist. Er werden 11 blankvoorns gevangen waarvan er 
echter slechts 1 volwassen was, en dit was een wijfje. 
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
0.93 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
1.02 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 1.03 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                     0.99 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

0 mannetjes 1 vrouwtjes  10 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve 
conditiefactor = 0.805 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

    

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Dijle, Werchter 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  216000 
Waterbodem  216000 
Paling  DIJ7 
Vis 72118100 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 6000 m (paling: 0 meter) 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 3  Prati = 2,25 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2005) [PCB] = 4,2 µg/kg ds [Cd] = 0,9 mg/kg ds TKB = 4 

Paling (08/11/2006) [PCB] = 138 ng/g vers [Cd] = 1,8 ng/g vers  

b-E2 <0,25 ng/l (=DL) E1 <0,25 ng/l (=DL) EE2 <0,25 ng/l (=DL) Hormonen (2006) 
a-E2 <0,25 ng/l (=DL) E3 <0,25 ng/l (=DL) Mestranol <0,25 ng/l (=DL) 

 

Biologisch 
Paling (08/11/2006) Conditiefactor = 1,00   

IBI = ontoereikend # spp. = 15 rekruterende spp. =13% Vis (07/05/2003) 
invertivoren = 11 % Intolerantie Score = 2 Typologie: rivier 

Ongewervelden 
(2005) 

BBI = 6 

Waterbodem (2005) BWI = 5 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 

Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• Reserve locatie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Deze locatie is een van de drie reservelocaties. 
Op 6 november 2006 werden er 2 schietfuiken + 4 palingfuiken geplaatst in de omgeving 
van de VMM locatie. De fuiken werden, zowel stroomop- als stroomafwaarts van het VMM 
punt, gelijkmatig verspreid over beide oevers, over een afstand van ongeveer 150 m 
geplaatst.  
Op 8 november 2006 werden deze fuiken gelicht. Dit leverde geen blankvoorns op.  
Bij de elektrische bevissing werden er wel voldoende blankvoorns gevangen. 
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
3.35 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
1.52 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
2.04  ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3=  
                                     2.30 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

8 mannetjes 2 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.957 

# geïnfecteerde vissen = 0 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
0 < DL 
2 >DL & < mediaan$ 
6 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
1 < gemidd.* 
7 > gemidd.* 
 

Histologie: 
# mann. testis 
5 normaal 
3 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
0 < gemidd.* 
8 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Kanaal van Bocholt naar Herentals, Lommel 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  848300 
Waterbodem  848300 
Paling  KBH2 
Vis 10521650 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 0 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 
Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (2006) Pio-klasse = 2  Prati = 1,38 Andere (sub)indici 
Waterbodem (2006) [PCB] = 0,4 µg/kg ds [Cd] = 0,8 mg/kg ds TKB = 2 

Paling (09/10/2006) [PCB] = 401 ng/g vers [Cd] = 89 ng/g vers  

b-E2 = / E1 = / EE2 = / Hormonen (  ) 
a-E2 = / E3 = / Mestranol = / 

 
Biologisch 

Paling (09/10/2006) Conditiefactor = 0,9   
IBI = ontoereikend # spp. = 6 rekruterende spp. =33% Vis (09/10/2002) 
invertivoren = 69 % Intolerantie Score = 3 Typologie: kanaal 

Ongewervelden (  ) BBI = / 
Waterbodem (2006) BWI = 8 



   158

Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 

Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• Reserve locatie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Deze locatie is een van de drie reservelocaties. 
Op deze locatie werd er enkel elektrisch gevist, dit op 7 november 2006. Een strook van +/- 
250 m werd aan beide oevers afgevist, deze strook strekte ongeveer van het VMM- tot aan 
het INBO punt.. Er werden slechts 4 blankvoorns gevangen. 
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
0.5 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
0.38 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 0.4 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                    0.43 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

3 mannetjes 0 vrouwtjes  1 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.872 

# geïnfecteerde vissen = 1 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
1 < DL 
1 >DL & < mediaan$ 
1 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
0 < gemidd.* 
3 > gemidd.* 
 
 

Histologie: 
# mann. testis 
2 normaal 
1 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
3 < gemidd.* 
0 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
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Locatie: Kleine Nete, Dessel 
 

Beschrijving  
 
Betrokken meetpunten 
Oppervlaktewater  277500 
Waterbodem  277500 
Paling  KN1 
Vis 53014150 
Afstand t.o.v. meetpunt vis 0 meter 
Afstand t.o.v. meetpunt oppervlaktewater 0 meter 

 

 
 

Fysisch-chemische en biologische kwaliteit 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het VMM-oppervlaktewater-, VMM-waterbodem en INBO-
palingpolluentenmeetnet. 

 
Fysisch-chemisch 

Opp. water (  ) Pio-klasse = /  Prati = / Andere (sub)indici 
Waterbodem (  ) [PCB] = / [Cd] = / TKB = / 

Paling (04/04/2002) [PCB] = 137 ng/g vers [Cd] = 13 ng/g vers  

b-E2 = / E1 = / EE2 = / Hormonen (  ) 
a-E2 = / E3 = / Mestranol = / 

 
Biologisch 

Paling (04/04/2002) Conditiefactor =  0,83   
IBI = goed # spp. = 15 rekruterende spp. =47% Vis (23/06/2003) 
invertivoren = 74 % Intolerantie Score = 2 Typologie: rivier 

Ongewervelden (  ) BBI = / 
Waterbodem (  ) BWI = / 
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Hormoonverstoring: onderzoek van oppervlaktewater en 
blankvoornpopulatie (2006) 
 

Onderstaande gegevens zijn bekomen in kader van dit onderzoek. 
 
Reden van selectie van de locatie: 
 

• Reserve locatie. 
 
Beschrijving veldwerk:  
 
Deze locatie is een van de drie reservelocaties. 
Op deze locatie werd er enkel elektrisch gevist, dit op 7 november 2006. Een strook van +/- 
100 m werd afgevist, het VMM- en INBO punt vallen zo goed als samen. Dit leverde 
voldoende blankvoorns op.  
 
Resultaten hormoonverstoring:  
 

Camp1 =  
0.22 ng/l E2-eq 

Camp2 =  
0.84 ng/l  E2-eq 

Camp3 = 
 0.59 ng/l E2-eq 

Oppervlaktewater 
(Oestrogene 
potentie, YES) 
 

Gemiddelde C1-C2-C3= 
                                     0.55 ng/l E2-eq 

< gemiddelde alle 36 
meetpunten 

6 mannetjes 7 vrouwtjes  0 juvenielen Aantal 
bemonsterde 
blankvoorns 
 

Gemiddelde relatieve conditiefactor =  
0.930 

# geïnfecteerde vissen = 1 

Biomerkers in 
blankvoorn 
mannetjes 

VTG-gehalte: 
# mannetjes 
1 < DL 
3 >DL & < mediaan$ 
2 > mediaan$ 

GSI: 
# mannetjes 
1 < gemidd.* 
5 > gemidd.* 
 
 

Histologie: 
# mann. testis 
2 normaal 
4 afwijkend 

Rel.conditiefact
# mannetjes 
0 < gemidd.* 
6 > gemidd.* 
 

 
* gemiddelde = de gemiddelde waarde van al de mannelijke vissen van deze studie 
 $ mediaan = de mediaan van al de mannelijke vissen van deze studie 
 
 
 


