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1. nleiding

In Vlaanderen worden in het aquatisch milieu door diverse instanties zware metalen gemeten
in zowel de waterkolom als de waterbodem. Naast deze klassieke benadering wordt er de
laatste tijd meer en meer gepleit voor passieve biomonitoring. Eén van de meest geschikte
organismen hiervoor is de paling. Als gevolg van zijn fourageergedrag en levenswijze in en
nabij de bodem accumuleert hij in ruime mate zware metalen en andere polluenten. Paling is
bovendien zeer ruim verspreid en honkvast (met uitzondering van de migrerende zilverpaling)
(Albering, 1991).
Passieve biomonitoring biedt het voordeel dat hiermee een beeld verkregen wordt van de
biobeschikbaarheid van de toxische component. Metingen in bioindicatoren zijn bovendien
minder onderhevig aan kortetermijnfluctuaties van verontreiniging in de waterkolom, maar
geven een totaalbeeld van de aanwezige vuilvracht aan zware metalen in de waterloop over
een langere periode. Bovendien biedt het meten van de gehalten van zware metalen in
palingweefsel zeer bruikbare informatie in functie van volksgezondheid en risiconiveaus voor
de mens. Nog steeds is paling één van de door sportvissers meest gegeerde én geconsumeerde
sportvissen.

In Nederland bijvoorbeeld loopt bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
reeds meerdere jaren een monitorprogramma gericht op het meten van de verontreiniging met
contami,nanten van door sportvissers meegenomen vis. Voor Vlaanderen zijn er weinig
concrete meetgegevens voor handen over de accumulatie van zware metalen in zoetwatervis.
De voor Vlaanderen relevante studies zijn hoofdzakelijk op mariene vissen uigevoerd (o.a. De
Clerck et al., 1979, 1984 en 1995; Vyncke et al., 1979, 1981 en 1984; Vanderstappen et al.,
1979). De weinige studies op accumulatie bij zoetwatervis betreffen meestal zeer lokale
onderzoeken (Vandelannoote et al., 1988; Van Bouwel, 1995, Van Thuyne et al. 1995a, b).

Recentelijk is het ffiW gestart met een onderzoek betreffende de verspreiding van enkele van
de meest toxische zware metalen (kwik, lood en cadmium) in paling afkomstig van onze
Vlaamse binnenwateren. De studie maakt deel uit van een ruimer onderzoek naar
polluentaccumulaties in zoetwatervis, waarbij concentraties van o.a. pesticiden en PCB's
gemeten worden (Belpaire et al., 1999a en 1999b).
Een deel van de onderzoeksresultaten betreffende de zware metalen werden reeds
gerapporteerd (Van Thuyne et al. 1995a, b), in postervorm (ffiW-CODA, 1999) en in o.a.
MIRA-T 1999 opgenomen (Geuzens, P. et al., 1999).

Momenteel zijn er echter gegevens beschikbaar van een ruimer aantal verschilI nde
meetplaatsen. Dit rapport beoogt dan ook een stand van zaken te geven van de concentraties
aan zware metalen in paling uit Vlaamse oppervlaktewaters tussen 1994 en 1999.



2. Materiaal en methoden

2.1. Bemonstering

Het verzamelen van de palingstalen gebeurt voornamelijk tijdens de visbestandsopnames die
worden uitgevoerd in het kader van een onderzoeksprogramma 'Inventarisatie van
visbestanden in de Vlaamse binnenwateren' dat sinds 1996 op het mw loopt, vaak in
samenwerking met de Afdeling Bos en Groen, de Provinciale Visserijcommissies en meerdere
vrijwilligers. Momenteel zijn de meetplaatsen dus niet gekozen in functie van potentiële
risicogebieden. De bemonsteringsmethodes verschillen al naargelang het type water. De
verschillende type waters zijn: riviersystemen (21 %), kanalen en polderwaterlopen (45 %) en
afgesloten waters (34 %).
Van enkele meetpunten (waarvan al hoge polluentconcentraties bekend waren) werden nieuwe
bemonsteringen uitgevoerd. Zo werden de zandwinningsput van Weerde, de Darse te
Vilvoorde en de Laan, respectievelijk 3, 2 en 2 maal bemonsterd.

Er wordt gevist met een elektrovisserijapparaat, met fuiken, met het zegennet of door een
combinatie van de genoemde methodes.
De palingen worden gemeten, gewogen, genummerd, gefileerd en diepgevroren bewaard.
Meestal en indien beschikbaar wordt paling van de lengteklasse 35-45 cm weerhouden voor
analyse. Momenteel zijn van 545 palingen afkomstig van 76 staalnameplaatsen (verdeeld over
62 vers hillende wateren) tussen 1994 en 1999, metingen uitgevoerd voor kwik, cadmium en
lood. Op Figuur 1 in bijlage zijn de staalnameplaatsen op kaart weergegeven. Op dit moment
bedraagt de gemiddelde lengte van 545 geanalyseerde palingen 40.2 cm met een minimum
van 19.2 en een maximum van 86.5 cm.

2.2 Analyses

De analyses voor zware metalen worden uitgevoerd door het CODA (Centrum voor
Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie).

Vóór de analyse worden de stalen ontvroren waarbij men ze laat uitlekken op absorberend
papier.
Voor de kwikanalyses wordt ongeveer 19 visvlees nauwkeurig afgewogen in een erlenmeyer,
na het toevoegen van 5 mi zwavelzuur 36N en 5 mI waterstofperoxide 30% wordt gedurende
3 minuten zachtjes verwarmd onder terugvloeikoeler. De oplossing wordt overgebracht in een
maatkolf en aangelengd met bigedistilleerd water tot 100 mI. Daarna wordt het kwikgehalte
onmiddellijk bepaald door vlarnloze atoomabsorptiespectrometrie.

Voor de bepalingen van cadmium en lood wordt ongeveer Ig visvlees nauwkeurig afgewogen
in een platina kroes en de 16u in een moffeloven verast bij 450°C. De as wordt in een
erlenmeyer met opstaande koeler, samen met 2,5 mI salpeterzuur 14N en 2,5 mI
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Walterstofpero ide 30% verwarmd en gedurende 3 tot 4 minuten zachtje gekookt. Na
oeling wordt de apia ing overgebracht in een maatkolf, aangelengd met bigedi tilleerd

water tot 50 mI en overgebracht in een plastiek flesje. De bepaling van Cd en Pb gebeurt door
oomab arptie met grafietoven. De concentraties in het spierweefsel worden weergegeven in
gig.

3. Resultaten

Per staalnameplaats en -datum wordt voor elk metaal het gemiddelde berekend voor de
analysegegevens van de individuele palingen.
In Figuur I, 2 en 3 en in Tabel I in bijlage zijn deze gemiddelde concentraties van
respectievelijk kwik, lood en cadmium op de verschillende staalnameplaatsen weergegeven.
Tabel 1 beschrijft de spreiding van de concentraties van kwik. lood en cadmium van de
gemiddelde waarden per locatie en tijdstip van bemonstering enerzijds en van alle
geanalyseerde palingen anderzijds.
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Figuur I: Gemiddelde kwikconcentraties (in ng/g versgewicht) in spierweefsel van paling uit Vlaamse waterlopen en afgesloten waters (76 sites. periode 1994-1999)
( voor code zie Tabel I in bijlage).
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Figuur 2: Gemiddelde loodconcentraties (in ng/g versgewicht) in spierweefsel van paling uit Vlaamse waterlopen en afgesloten waters (76 sites, periode 1994-1999)
(voor code zie Tabel in bijlage)
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Figuur 3: Geilmiddelde cadmiumconcentraties (in ng/g versgewicht) in spierweefsel van paling uit Vlaamse waterlopen en afgesloten waters (76 sites. periode 1994-1999)
(voor code zie Tabel I n bijlage).
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4. Afwijkingen t.o.v. referentiewaarden

De gemeten gemiddelde concentraties zware metalen in paling afkomstig van de 76
staalnameplaatsen werden ingedeeld in vier klassen gebaseerd op de mate van afwijking t.o.v.
referentiewaarden. Als referentiewaarden werden de gemiddelden van de 12 laagste gemeten
gemiddelde concentraties beschouwd. Voor iedere gemiddelde meetwaarde wordt de
verhouding t.o.v. de referentie berekend, variërend van I tot 100. Waarden < I of > 100
worden respectievelijk als I of 100 beschouwd. Het logaritme van deze verhouding ('log V')
varieert tussen de grenzen 0 en 2, waartussen 4 klassen gedefinieerd werden. De indeling in
klassen van gemiddelde concentraties zware metalen in paling en de gebruikte
referentiewaarden hierbij worden weergegeven in Tabel 2.

Tabel 2: Referentiewaarden voor zware metalen in spierweefsel van paling en de berekende
overeenk mstige klassengrenzen.

26

3

klasse

V < 65.3 65.3 :s V < 164.1

V<7.5 7.5:SV<18.9

niet licht afwijkend
afwijkend

7

164.1 ~ V <412.1 412.1 :s V< 2600

18.9 < V :s 47.6 47.6:s V < 300

afwijk d sterk
afwijkend
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icuur 4: De procentuele verdeling van de gemiddelde concentraties aan Hg. Pb en Cd in het
spierweefsel van paling van 76 staalnameplaatsen. gebaseerd op de afwijking t.o. v. een
referentiegehalte.

Afwijkende gemiddelde waarden voor kwik werden gemeten op de zandwinningsput Weerde
(538 nglg in '98 en 430 nglg in '99 en 283nglg in '97), de Dijie, Korbeek-Dijle (475 nglg),
Leuven (340 nglg), Heverlee (280 nglg), het Groene Wiel, Hingene (350 nglg), de putten van

iel (340 nglg), het Kanaal van Dessel naar Schoten, Ravels (320 nglg), Oude Scheldearm
Spette~, Zingem (296 nglg), de Scheyteput, Berchem (293 nglg), Oude Scheldearm Het
Anker, Wortegem-Petegem (286 nglg), de Grote Fossé, Wateringen Lommel (273 nglg) (zie
Figuur 2 in bijlage).

Afwijkende gemiddelde waarden voor lood in palingspierweefs I werden gemeten op de
Schelde, Schellebelle (261 nglg), Het Boudewijnkanaal, Brugge (RWZI) (226 nglg),
Zeebrugge (222 nglg), Lissewege (182 nglg), Dudzele (169 nglg), het Kanaal van Beverlo,
Leopoldsburg (179 nglg), het Kanaal Gent-Terneuzen, Evergem (l 1. nglg), en de Damse
Vaart (170 nglg) (zie Figuur 3 in bijlage).

Sterk afwijkende gemiddelde waarden voor cadmium in palingstalen werden gemeten op de
Laan, Overijse (177 nglg in '98 en 90 nglg in '99), het Kanaal van Beverlo, Leopoldsburg
(128 nglg), de Abeek, Urlobroek (82 nglg), de Grote Fossé, Wateringen Lommel (73 nglg), de
Darse, Vilvoorde (72 nglg in '97), het Kanaal Bocholt-Herentals, Herentals (5 gig).
Afwijkende gemiddelde waarden werden gemeten op de Use, Overijse (45 nglg), het Kanaal
Bocholt-Herentals, Overpelt (45 nglg), de A te Poppel (34 nglg), de Dommel, Overpelt (33
nglg), het Boudewijnkanaal, Lissewege (30 nglg), Brugge (29 nglg), Dudzele (25 nglg), de
Loopsloot, Destelbergen (26 ngl ) en het Kanaal Kortrijk-Bossuit, Moen (21 nglg) (zie Figuur
4 in bijlage).
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. d' lij dat de gemeten waarden van deze metalen in paling een goede indicator zijn
de algemene milieukwaliteit. Zo zijn de afwijkende waarden teruggevonden in een aantal

WIlters zoal het Kanaal van De el naar Schoten. het Kanaal van Bocholt naar Herental • de
ateringen van Lommel duidelijk in verband te brengen met reeds gekende problemen m.b.t.

o zware metalen (zie studie naar het gebruik van ponzen al bioindicatoren van zware
metalen in het milieu, Richelle-Maurer et al., 1994).

Anderzijd hebben deze resultaten ook geleid tot nieuwe bevindingen waarbij de metingen
van afwijkende concentraties van polluenten, vooral kwik, in paling op sommige plaatsen
laten vermoeden dat hier ook problemen zijn. Het betreft dan meetplaatsen waar noch de
polluentkwaliteit van de waterbodem noch die van het water traditioneel gemeten werd
(meestal afgesloten waters). Eén van de meest opvallende gevallen is de zandwinningsput van
Weerde dat vooral voor kwik (maar meer nog voor bepaalde pesticiden en PCB's (Belpaire en
Van Thuyne, 2(00) afwijkt van de referentiewaarden. Opvallend zijn ook de afwijkende
waarden van kwik in enkele andere afgesloten waters (zoals de Oude Scheldearm Spettekraai,
Zingem, de Scheyteput, Berchem, Kluisbergen, Oude Scheldearm Het Anker, Wortegem
Petegem, het Groene Wiel, Hingene en de Putten van Niel) waarbij ook hier vragen rijzen
naar de oorzaak van de afwijkende concentraties. Het is niet uitgesloten dat ook hier een
verband kan bestaan met de algemene milieukwaliteit van deze waters en dus met een (al dan
niet historische) vervuiling van de waterbodem van deze waters. Mogelijk zou men deze
afwijkende kwikconcentraties ook in verband kunnen brengen met het feit dat op dergelijke
afgesloten wateren regelmatig pootaal (in het kader van visstandsbeheer) wordt uitgezet en dat
deze pootaal reeds bij uitzetting bepaalde kwikconcentraties zou bevatten. Deze oefening
werd voor voorgenoemde waters echter gemaakt en er bleek enkel glasaal te zijn uitgezet
(Verreycken, persoonlijke mededeling) zodat een dergelijk verband in deze gevallen niet kon
aangetoond worden. Het is in elk geval aan te bevelen van deze waters de concentratie van
deze ~talen in de waterbodem te meten.

5. Normoverschrijdingen

In tegenstelling tot Nederland bestaan er in Vlaanderen geen grenswaarden gebaseerd op het
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR-waarden), dit zijn grensrisicowaarden voor
organismen bepaald op basis van de beschikbare ecotoxicologische informatie.

Voor de zware metalen kwik, lood en cadmium bestaan er wel wettelijke bepalingen in België
over het maximaal toegestane gehalte aan het zware metaal in co sumptievis. Voor kwik
bedraagt deze 1000 nglg versgewicht voor roofvis en paling en 500 nglg versgewicht voor de
overige vissoorten; voor lood bedraagt deze 500 nglg (momenteel is er een Europese
ontwerpverordening die de norm voor lood zou verlagen tot 200 nglg) en voor cadmium 50
nglg (KB van 2 december 1991 tot vaststelling van maximale gehalten van een aantal zware
metalen in voedingsmiddelen).

Bij toetsing van de gemiddelde waarden aan de wettelijke normen over het maximaal
toegestane gehalte aan het zware metaal in consumptievis zien we dat enkel voor cadmium de
normen worden overschreden en dit voor de volgende staalnameplaatsen: de Laan, Terlanen;
het Kanaal van Beverlo in Leopoldsburg, de A-beek in Urlobroek, de Grote Fossé,
Wateringen Lommel in Vilvoorde en het Kanaal van Bocholt naar Herentals in
Herentals.
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.~ oetsing van de gemeten waarden in de palingstalen (dus niet de gemiddelde waarden) aan
wettelijke nonnen over het maximaal toege tane gehalte aan het zware metaal in

consumptievis komt men tot het volgende resultaat:

Voor kwik is er geen enkel palingstaal dat boven de norm van 1000 ng/g gaat.

Voor lood werden er in totaal 14 stalen gevonden die de norm van 500 ng/g overschreden. AI
deze palingen waren afkomstig van het Boudewijnkanaal. Deze individuele
normoverschrijdingen beschouwend (afkomstig van hetzelfde water) op het totaal aantal
onderzochte wateren maakt een normoverschrijdingspercentage van 1.6 % (d.w.z dat op 1.6
% van de onderzochte waters er palingen gemeten werden die de nonn overschreden).

Voor cadmium overschreden er 46 palingstalen de nonn van 50 ng/g. Deze palingen waren
afkomstig van het Boudewijnkanaal, de Abeek, het Kanaal Bocholt-Herentals, de Wateringen
Lommel. het Kanaal van Beverlo, de A in Poppel, de Darse en de Laan. De individuele
normoverschrijdingen beschouwend (afkomstig van 8 wateren) op het totaal aantal
onderzochte wateren maakt een nonnoverschrijdingspercentage van 12.9 %.

Naast de wettelijke bepalingen in België betreffende de maximaal toegestane gehalten aan de
zware metalen kwik, lood en cadmium in consumptievis bestaan er ook nog nonnen
betreffende de maximale dagelijkse opname van het zware metaal door de mens via o.a. de
voeding. Deze normen zijn bepaald door de 'World Health Organisation' (WHO), 'de Joint
FAO/WHO Expert Committee on Food Additives' (JEFCA) en de 'Environmental Protection
Agency' (EPA). Voor kwik bedraagt deze 43 ng/g lichaamsgewicht (WHO), voor Pb 25 ng/g
lichaamsgewicht (WHO-JEFCA) en voor cadmium 1 ng/g lichaamsgewicht (EPA en JEFCA).

Bepaald1 hengelrecreanten die regelmatig vissen op roofvis of paling van wateren met (sterk)
afwijkende gehaltes aan zware metalen en hun vangst consumeren vormen een risicogroep.

6. Relaties met waterbodemvervuiling

In een preliminaire studie (Belpaire et al., 2000) werden BSAF-waarden ('Biota Sediment
Accumulation Factor') of de verhouding van de metaalconcentratie in vis (uitgedrukt in ng/g
lichaamsgewicht) en in de waterbodem (uitgedrukt op basis van totaal organische koolstof)
berekend voor kwik, lood en cadmium. Dit gebeurde op een dataset van 11 locaties waarvan
zowel de concentraties in paling als in de waterbodem beschikbaar w~en. Hieruit bleek o.a.
dat kwik veel beter accumuleert dan cadmium. Lood bleek nog minder te accumuleren.
Gezien de accumulatiefactoren per zwaar metaal danig verschillen, kan men de gemiddelde
concentraties van deze drie metalen op eenzelfde staalnameplaats niet onderling vergelijken
tenzij door met deze accumulatiefactoren rekening te houden, m.a.w. uit evenwaardige
concentraties aan bijvoorbeeld kwik en lood in paling afkomstig van één meetplaats mag men
niet besluiten dat ook de concentraties aan kwik en lood in de bodem gelijk zouden zijn.

In onderhavige studie werden 76 staalnameplaatsen vergeleken met monsterpunten uit de
studie "Karakterisatie van de bodems van de Vlaamse waterlopen" (Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 1995-2000; De Cooman et al., 1998). Achttien meetpunten werden
als gemeenschappelij d (maximaal 2 km van elkaar verwijderd) (zie Tabel 3).
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~=-...,;;... De achttien gemeenschappelijke lBW-meetplaatsen en monsterpunten uit de
lcarakteri atie tudie waterbodems. (maximaal 2 km van elkaar verwijderd).

Kanaal van Dessel naar Schoten
Kanaal van Dessel naar Schoten

chelde
Schelde-Rijnkanaal
Demer
Demer
Demer
Dommel
Laan
Use
monding Ringvaart in kanaal Gent-Terneuzen
Kanaal van Bocholt naar Herentals
Kanaal van Bocholt naar Herentals
Witte Nete
Leie
Abeek
Warmbeek
Lan eleed

Schoten
Ravels
Doel
Antwerpen
Diest
Testelt
Aarschot
Overpelt
Terlanen
Overijse
Evergem
Overpelt
Herentals
Dessel
Menen
Bree
Achel
Wui n

Eenduidige relaties tussen de concentraties van kwik, lood en cadmium in de bodem en in het
spierweefsel van de paling konden in deze beperkte dataset niet aangetoond worden (zie
Figuren t, 5 en 6). Verschillende factoren kunnen hierin een rol spelen (te beperkte dataset;
geen exacte overeenstemming van monstername in tijd en ruimte; verschillen in aan de
waterbodem gebonden en biobeschikbare metalen; ... ) en het verdient daarom aanbeveling om
de beide meetnetten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
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Figuur 4: Relatie van kwikconcentratie in waterbodem (mg/kg OS) en kwikconcentratie in spierweefsel van
paling (nglg versgewicht) met regressie en referentiewaarde voor kwik in paling (~9 nglg).
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Figuur 5: Relatie van de loodconcentratie in waterbodem (mg/kg OS) en loodconcentratie in spierweefsel van
paling (nglg versgewicht) met regressie en referentiewaarde voor lood in paling (26 nglg)
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Figuur 6: Relatie van fh con entratle in waterbodem (mg/kg OS) en cadmiumconcentratie in
spierweefsel van paling (nglg versgewicht) met regressie en referentiewaarde voor cadmium in paling (3 nglg).
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de literatuur worden. voor wat de zware metalen betreft in spierweefsel van paling. vooral
gegeven teruggevonden van onderzoeken naar kwikgehalten. Hieronder worden de re uitaten
venneld van enkele onderzoeken in het buitenland.

In de Rijn-Delta te Nederland werden 7 locaties bemonsterd. de kwikgehalten in het
pierweefsel van paling varieerde van 75 nglg versgewicht tot 530 nglg versgewicht (Pieters

and Geuke. 1995).

In een onderzoek naar de chemische belasting van aal in twee beken in Wetelijk Noord
Brabant (Nederland) werden op 3 locaties palingstalen genomen. De gevonden gemiddelde
waarden voor kwik schommelden tussen 59 nglg en 67 nglg versgewicht welke in vergelijking
met andere wateren in Nederland laag werden bevonden (Albering. 1991)

In Nederland bestaat er een monitoringprogramma naar verontreinigingen in aal waarbij ook
het kwikgehalte in palingspierweefsel wordt bepaald. In 1997 werden van 22 plaatsen stalen
geanalyseerd. De kwikgehalten varieerden tussen 60 nglg en 440 nglg en blijven dus ruim
onder de consumptienonn van 1000 nglg (De Boer et al .• 1998).

In het kader van een studie naar de contaminatie van paling afkomstig van II rivieren in
Zuidoost Engeland door kwik. lood en cadmium. werden 517 palingen geanalyseerd. De
kwikgehalten varieerden tussen 130 nglg en 390 nglg. de cadmiumgehalten varieerden tussen
20 nglg en 80 nglg. de loodgehalten tussen 30 nglg en 80 nglg (Barak en Mason. 1989).

Door uk et al.• 1993 werden 88 palingen uit 10 verschillende regio's gelegen in Schotland
en Engeland verzameld en geanalyseerd. De hoogste gemiddelde waarden voor kwik werden
teruggevonden in Shetland (0.91 mg/kg drooggewicht). de laagste Kinord (Grampian) (0.18
mg/kg drooggewicht). De hoogste individuele waarde werd gemeten in een paling afkomstig
van Shetland (1.34 mg/kg drooggewicht).

In het kader van vervuiling van estuaria werd in het westen van Groot-Brittanië de Liverpool
Bay bemonsterd. Er werden 30 palingen gevangen en geanamyseerd op polluenten waaronder
het zware metaal kwik. Er werd een gemiddelde waarde van 900 nglg versgewicht vastgesteld
met een spreiding tussen 610 nglg en 1300 nglg versgewicht (Johnston e al.. 1991).

Ook in Canada worden onderzoeken uitgevoerd naar polluenten in paling, in dit geval de
Amerikaanse paling (Anguilla rostrata). In Nova Scotia (Canada) werden 23 palingmonsters
genomen en werd voor kwik een gemiddelde waarde van 720 nglg vastgesteld met een
spreiding tussen 270 nglg en 1300 nglg versgewicht (Freeman en Home. 1973).

In het kader van een onderzoek naar zware metalen in Amerikaanse paling als mogelijke
geografische indicator werden de Sint-Lawrence rivier en verschillende van zijn zijrivieren
bemonsterd en werden verschillende zware metalen in spierweefsel geanalyseerd. Voor
cadmium vond men gemiddelde waarden gelegen tussen 5 nglg en 39 nglg versgewicht; voor
lood varieerden deze waarden tussen 50 nglg en 344 nglg versgewicht en voor kwik tussen
131 nglg en 1994 nglg versgewicht. Deze laatste waarde is de gemiddelde waarde van
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gen OInstig van de Sageunay rivier waarvan bekend is dat ze vervuild is met kwik.
oreau en Barbeau, 1982).

8. Conclusies en aanbevelingen

Het is duidelijk dat het meten van toxische stoffen in vis als indicatororganisme een manier is
om de toestand van die stoffen in het milieu te kennen, dat in het kader van het algemeen
milieu-en waterzuiveringsbeleid kan gebruikt worden bij de planning, uitvoering en opvolging
van de klassieke saneringsmaatregelen.

Het is o.i. wenselijk om de hengelrecreant e%f de beroepsvisser en zijn afzetmarkt als
risicogroep te beschermen. Indien van bepaalde wateren in het spierweefsel van paling,
normoverschrijdingen voor zware metalen gemeten worden dienen hier lokale maatregelen
genomen te worden teneinde de consumptie van vis afkomstig van deze wateren af te raden of
te verbieden. Op basis van de gemeten gemiddelde concentraties van zware metalen e%f de
analyseresultaten van individuele palingen wordt hier geadviseerd de consumptie van alle vis
te ontraden op de plaatsen weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4: Meetplaatsen waarvan de gemiddelde polluentconcentraties (Hg, Pb en Cd) en/of
individuele palingen de consumptienormen overschrijden en waar de consumptie van vis
ontraden wordt.

Lood 2/33
Cadmium 2133

Boudewijnkanaal Lissewege Lood 3/52
Cadmium 6/52

Boudewijnkanaal Dudzele Lood 3/87
Cadmium 11/87

Boudewijnkanaal Brugge (Haven) Lood 3/67
CadmIUm 2/67

Boudewijnkanaal Brugge (RWZI) Lood 3/49
Cadmium 8/49

Abeek Urlobroek (Kinrooi) Cadmiu 2/3

Kanaal Bocholt-Herentals Herentals. Overpelt Cadmium 1/3

Grote Fossé (Wateringen Lommel) Lommel Cadmium 3/3

Kanaal van Beverlo Leopoldsburg Cadmium 3/4

A Poppel Cadmium 1/3

Darse Vilvoorde Cadmium 3/18

Laan Overijse Cadmium 4/4
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•• &ge: De bemonsterde plaatsen met nummer, code, datum, aantal geanalyseerde
palingen (N), vangstdatum en de gemiddelde concentraties aan Hg, Pb en Cd in ng/g
ver. gewicht.

\.t jl. r f I" ,h LJdflJnI r! Hl) f)l' Cd

1 LAN Langgeleed Wulpen 07-06-99 2 100,0 37,0 2,5

2 KND1 Kanaal van Nieuwpoort naar Duinkerke grens Koksijde -
17-06-99 3 36,7 24,7 9,3NieuWDoort

3 LEV Leerzevaart Lampernisse 10-06-99 3 106,7 27,3 7,0

4 KOO Koolhofput Nieuwpoort 10-06-99 3 50,0 34,0 4,7

5 NB Nieuw Bedelf lombardsijde 04-06-97 3 33,3 33,7 3,0

6 OAV Oude A-vaart Pervljse (Rousdamme) 07-06-99 3 96,7 33,3 5,3

7 GB Grote Beverdijk Oostkerke, Pervljze 23-05-95 4 88,0 69,5 6,3

8 VR Viconla kielputten, Reservaat
Stuivekenskerke 01-05-95 2 190,5 93,0 5,0Stuivekenskerke

9 BL Natuurreservaat De Blankaart Woumen 04-12-97 3 43,3 65,7 2,3

10 KG Kamerllngsgeleed Oudenburg 03-06-97 1 10,0 25,0 2,0

11 OOS Spuikom van Oostende Oostende 23-09-98 3 100,0 25,0 2,0

12 L Leie Menen 04-07-96 2 60,0 46,5 2,0

13 BK1 Boudewijnkanaal, ten noorden van de
Ussewege 01-09-94 52 82,1 182,1 30,0slibway

14 BK2 Boudewijnkanaal, zwaaikom
Dudzele 12-06-95 87 57,3 169,9 25,4Herdersbruaae

15 BK3 Boudewijnkanaal, RWZI, Brugge Brugge 01-12-94 49 45,3 226,0 29,0

16 BK4 Boudewijnkanaal, Brugge Brugge 01-12-94 67 44,8 161,0 11,1

17 BKS Boudewijnkanaal, Haven Zeebrugge Zeebrugge 01-09-94 33 81,0 222,7 15,2

18 KRL' Kanaal van Roeselare naar de Leie Ingelmunster, Zwaaikom 13-10-98 3 96,7 29,7 2,0

19 DAV DamseVaart Damme 14-06-95 1 130,0 170,0 5,0

20 LEO leopoldkanaal Damme 03-10-97 3 56,7 66,0 2,3

21 OlO Oude Leis Ooigem 30-05-97 3 133,3 28,3 4,3

22 OLW Oude leie Wevelgem 14-10-97 2 60,0 49,5 4,5

23 KGO Kanaal Gent-Oostende
Beernem, Oude arm 17-09-98 3 26,7 61,7 2,0

Miseriebocht

24 KKB Kanaal Kortrijk-Bossuit Moen 19-11-97 3 110,0 32,7 21,7

25 OLG Oude leiearrn Grammene Grammene 10-05-99 3 163,3 22,3 4,7

26 SCH Scheyteput Berchem Kluisbergen 29-04-98 ::. 293,3 40,0 4,7

27 OSA Oude Scheldearrn Het Anker Wortegem-Petegem 16-03-98 3 286,7 36,3 8,7

28 OSS Oude Scheldearm Spettekraai Zingem 16-03-98 3 296,7 29,0 2,0

29 KGT Kanaal Gent-Terneuzen Evergem 17-06-98 10 50,0 172,1 7,6

30 MV Moervaart Rodenhuize 04-06-96 3 36,7 138,7 5,3

31 LO loopsloot Destelbergen 08-04-98 1 60,0 25,0 26,0

32 KM Kalkense Meersen 's Herenmeers 06-12-95 27 64,0 106,9 5,1

33 S1
Schelde, aan bemalingsstation Schellebelle 01-06-95 3 156,0 261,0 5,2

KaJkenvaart

34 KSE Kanaal van Stekene naar Eksaarde grens Sinaai-Stekene 06-11-98 3 160,0 29,3 2,0

35 BB DomeInbos Berlare Broek Berlare 12-09-94 1 45.0 75,0 5,0

36 ODU Oude Durrne Hamme 10-05-99 3 80,0 65,3 3,4

37 TB Tielrode broek Tielrode 26-06-97 3 43,3 32,3 4,3
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38 DBR Domein Breeven Bomem 18-05-99 3 73,3 39,7 4,0

39 GZ Groot Zuunbekken St.-Pieters-leeuw 20-09-96 3 103,3 34,0 4,0

40 S2 Schelde Doel 29-Q4-98 3 70,0 29,3 9,0

41 GW Groene Wiel Hingene 19-05-98 3 350,0 30,3 17,0

42 SC Schelde-Rijnkanaal Antwerpen 10-01-95 3 n,7 78,3 5,0

~
43 PN Putten van Niel Niel 19-09-97 2 340,0 25,0 2,0

Ii 44 KBR2 Kanaal Brussel-Rupel Grimbergen 23-09·97 2 16,7 n,7 2,0

45 KBR1 Kanaal Brussel-Rupel Vilvoorde 26-09-97 2 45,0 73,0 3,3

46 DA94 Darse, Vilvoorde ('94) Vilvoorde 29-11-94 16 118,2 36,4 5,1

47 DA97 Darse, Vilvoorde ('97) Vilvoorde 18-09-97 2 66,7 22,3 72,0

48 KLD97 Kanaal van leuven naar de Dijle Battel 28-11-94 10 104,3 34,7 5,2

49 WEE97 Zandwinningsput Weerde Weerde 18-09-97 3 283,3 44,7 7,7

50 WEE98 Zandwinningsput Weerde Weerde 01-10-98 8 538,8 49,1 9,8

51 WEE99 Zandwinningsput Weerde Weerde 03-05-99 8 430,0 108,1 8,5

52 KDS8 Kanaal van Dessel naar Schoten Schoten 20-11-98 3 183.3 36,7 7.3

53 HO Rijksdomein, vijver, Hofstade ('97) Hofstade (lemst) 18-09-97 5 134,0 27,8 2,6

54 IJ IJse Overijse 03-04-98 2 150,0 55,5 45,0

55 PO IJsebroeken Overijse 10-06-98 2 115,0 25,0 17,5

56 lAA98 laan Terlanen (aan de molen) 25-05-98 3 110,0 29,3 177,0

57 lAA99 laan Terlanen (aan de molen) 03-05-99 1 230,0 125,0 90,0

58 KLD2 Kanaal van leuven naar de Dijle Tildonk 11-10-96 3 56,7 25,0 2,3

59 DIJ2 Dijle Korbeek-Dijle 28-04-99 2 475,0 30,0 2,0

60 DlJ4 Dijle Heverlee (Arenbergmolen) 28-04-99 1 280,0 78,0 0.1

61 DlJ5 Dijle Leuven (Dijlemolens) 28-04-99 1 340.0 59,0 2,0

62 KBtfI Kanaal Bocholt-Herentals Herentals 08-10-96 4 97.5 57,5 52.8

63 DEM5 Demer Aarschot (monding Motte) 13-04-99 1 50,0 33.0 4,0

64 DEM4 Demer Testelt 13-04-99 1 90,0 71.0 4,0

65 DEM3 Demer Diest, 13-04-99 1 40,0 27,0 6,0
waterzuiverinasstation

66 A A, Poppel Poppel 22-10-96 3 80,0 18.0 34,0

67 KDS3 Kanaal van Dessel naar Schoten Ravels (Ravelse Hoek) 20-11-98 3 320,0 60,3 10,3

68 WN Witte Nete Dessel 02-10-96 3 96,7 37,3 2,3

69 DEM1 Demer Linkhout 13-04-99 1 20,0 60,0 2,0

70 KB1 Kanaal van Beverlo Leopoldsburg 15-10-97 4 45,0 179,0 128,0

71 KBH2 Kanaal Bocholt-Herentals Blekerheide 08-10-96 1 50,0 25,0 7,0

72 WL Grote Fossé, Wateringen Lommel Lommel 21-04-97 3 273.3 56,3 73,0

73 KBH3 Kanaal Bocholt-Herentals Overpelt 08-10-96 3 137.0 99.0 45,0

74 BOK Vijver Bokrijk Bokrijk 20-10-98 1 80,0 25,0 3,0

75 DO Dommel Overpelt 07-05-98 3 53,3 52,0 33,7

76 WA Warmbeek Achel 15-10-97 3 50,0 28,7 4,3-_.-
n AK Albertkanaal langerio 06-06-97 3 116,7 49,3 18.3

78 AB Abeek Urlobroek 15-04-98 3 33.3 49,0 82,7

79 OMS Oude Maas Stokkem 29-09-97 6 80,0 42,5 8,7

80 M Grensmaas Molensteen 16-10-97 3 56.7 35,7 2,0
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Figuur! in bijlage: Situering van de staalnameplaatsen (voor cijfercode zie Tabel 1 in bijlage).

Bron dlgllllie gegevens: oe G.Vlaanderen en AMINAl w._
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Figuur 2 in bijlage: Situering van de staalnameplaatsen met de afwijking t.o.v. de referentiewaardenvoor Hg (= 39 ng/g).
Van de plaatsen die meerder keren werden bemonsterd werd de meest recente waarde opgenomen.
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Figuur 3 in bijlage: Si ering van de staalnameplaatsen met de afwijking t.o.v. de referentiewaarde voor Pb (= 26 nglg).
Voor plaatsen die me rdere keren werden bemonsterd werd de meest recente waarde opgenomen.
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Figuur 4 in bijlage: Situ ring van de staalnameplaatsen met de afwijking t.o.v. de referentiewaarde voor Cd (= 3 ng/g).
Van de plaatsen die mee dere keren werden bemonsterd is de meest recente waarde opgenomen.


