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1 Beschrijving van de verstoring 
Laatst bijgewerkt: december 2010 

Het eerste deel van dit achtergronddocument over zware metalen illustreert hoe zware 
metalen verstorend kunnen werken in het milieu. Alhoewel heel wat van deze elementen vele 
nuttige toepassingen kennen in onze samenleving, zijn we nog onvoldoende in staat om de 
uitstoot van zware metalen naar de verschillende compartimenten van de leefomgeving onder 
controle te houden. Eerst wordt algemeen samengevat via welke bronnen en 
verspreidingsmechanismen zware metalen in het milieu terechtkomen en waaraan ze hun 
toxiciteit ontlenen. Vervolgens wordt voor de belangrijkste metalen een kort overzicht 
gemaakt van de chemische eigenschappen, de toepassingen en de effecten op mens en 
milieu. Daarna komt het beleid (internationaal en Vlaams) rond zware metalen aan bod.  

1.1 Bronnen van zware metalen en mechanismen van verstoring 

Zware metalen als toxische stoffen 

Zware metalen komen van nature voor in het milieu onder verschillende vormen: als ionen of 
gebonden aan stof, opgelost in water, als damp in de atmosfeer of als mineralen in 
gesteenten, bodems. Daarnaast worden ze teruggevonden in het ecosysteem inclusief de 
mens. Verschillende definities worden gehanteerd om zware metalen te omschrijven. Meestal 
verwijzen ze naar het atoomgewicht, de densiteit of beide. Een algemene benaming zou 
eigenlijk spoorelementen moeten zijn, maar in de praktijk worden alle metalen waarvan werd 
vastgesteld dat de blootstelling potentieel schadelijk is voor de mens gerekend tot de groep 
van zware metalen (tabel 1). Sommige toxiciteitstudies rekenen dan ook elementen zoals 
ijzer of aluminium tot zware metalen. Dit komt omdat heel wat elementen in te hoge 
concentraties toxische bijwerkingen vertonen, ook al zijn ze in lagere concentraties essentieel 
voor het (menselijk) metabolisme. De term toxische metalen zou dus in deze context een 
betere omschrijving zijn. Het gevaar van sommige van deze elementen schuilt vooral in het 
feit dat ze kunnen bioaccumuleren. Dat betekent dat hun concentratie in het organisme 
geleidelijk aan toeneemt ten opzichte van de concentratie in het milieu, zelfs bij een 
voortdurende blootstelling aan zeer lage concentraties in de lucht, in het drinkwater of de 
voeding. Dit geldt in sterke mate voor kwik, lood en cadmium, metalen waarvan wordt 
aangenomen dat ze geen nuttige functie vervullen voor organismen.  
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Tabel 1: Zware metalen met beknopte omschrijving van hun mogelijke schadelijke werking 
voor de mens  

naam symbool omschrijving van mogelijke schadelijke effecten 
arseen As long- en huidtumoren bij chronische vergiftiging; dikwijls fataal 

bij acute inname 
cadmium Cd acute longaantasting bij inademing, schade aan nieren en 

skelet, fataal bij chronische ingestie, verminderde fertiliteit 
chroom Cr kankerverwekkend bij inademing van Cr-VI 
koper Cu acute long-leverschade bij inademing 
kwik Hg aantasting longen en zenuwstelsel bij inademing van 

elementair kwik, schade aan nieren en hersenen bij ingestie 
van vooral organische kwikverbindingen 

lood Pb schade aan maag en ingewanden, bloedarmoede, aantasting 
zenuwstelsel, groei- en leerstoornissen, verminderde fertiliteit 

nikkel Ni allergie en irritaties bij huidcontact, kanker bij ingestie, astma bij 
inademing van carbonyl-nikkel 

platina Pt irritatie van de huid, contact-dermatitis bij chronische 
blootstelling, irritatie van de ademhaling bij inademing van stof 

zink Zn koorts bij acute inademing van metaaldamp 
 

Bronnen van zware metalen 

Onder menselijke invloed werd de natuurlijke geo- en biochemische cyclus van metalen 
gewijzigd wat vooral plaatselijk maar ook regionaal - via dispersie over lange afstanden - kan 
leiden tot verhoogde blootstelling. De meeste metalen komen van nature voor in lage 
concentraties in de aardkorst. Ze waaien op tot in de atmosfeer, ontsnappen bij 
vulkaanuitbarstingen of eroderen en komen terecht in rivieren en de oceanen waar ze door 
sommige micro-organismen worden omgevormd. De antropogene verstoring van deze cyclus 
bestaat vooral in het mobiliseren van zware metalen via ontginning in mijnen. Zware metalen 
komen vervolgens vrij in het milieu tijdens het productieproces, tijdens het gebruik en bij de 
verwijdering van producten via afval. Belangrijke bronnen tijdens het productieproces zijn 
emissies ten gevolge van mijnbouwactiviteiten, ongewilde lozingen door metaalverwerkende 
industrieën zoals smelterijen en het verbranden van fossiele brandstoffen. Belangrijke 
bronnen van zware metalen tijdens de gebruikfase van producten zijn het aanwenden van 
meststoffen en het eroderen of corroderen van materialen. De voornaamste emissiebron blijft 
wellicht verwijdering via afval. Bij afvalverbranding of na het storten kunnen zware metalen 
die vervat zitten in het afval terechtkomen in het milieu. Onder meer bouwafval is een 
belangrijke bron van zware metalen.  

Voor indicatoren die de omvang van de metaalsector in Vlaanderen illustreren (bv. productie-
index) wordt verwezen naar het MIRA-achtergronddocument ‘Industrie’. 

Verspreiding van zware metalen in het milieu 

Zware metalen van antropogene oorsprong komen voornamelijk op de bodem terecht door 
atmosferische depositie, door het storten van vast afval of gebruik van meststoffen. Ze 
kunnen opgenomen worden door planten en dieren. Via doorsijpeling kunnen ze het 
grondwater bereiken, via afspoeling kunnen ze het oppervlaktewater verontreinigen. Zware 
metalen in het oppervlaktewater zetten zich snel neer op het bodemmateriaal. Vanuit het 
sediment kan een langdurige nalevering optreden van metalen naar het oppervlaktewater ten 
gevolge van mobilisatie van metaalhoudende slibdeeltjes. Een studie aan de hand van stalen 
van 200 Vlaamse waterbodems wijst uit dat in vele gevallen in Vlaanderen de 
biobeschikbaarheid van metalen in riviersedimenten beperkt is, omwille van de aanwezigheid 
van sulfiden die de metalen binden. Er ontstaat een belangrijk probleem wanneer dit slib 
geruimd wordt en uitgespreid op de oever. Door de blootstelling aan de lucht worden de 
sulfiden namelijk omgezet tot sulfaten en worden de metalen gereduceerd (Vangheluwe et 
al., 2005). 
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Grote of zware deeltjes met een doorsnede van meerdere µm vallen snel op de bodem in de 
nabijheid van de bronnen. Kleine deeltjes met een doorsnede van 1 µm of minder worden 
uitgestoten door hoge-temperatuur- en verbrandingsprocessen. Ze kunnen zich verspreiden 
als aërosolen en veroorzaken effecten op grote afstanden van de bron (bv. tot op Antarctica).  

Blootstelling en toxiciteit 

Blootstelling aan een bepaalde stof verwijst naar de hoeveelheid van deze stof die het milieu 
of een organisme bereikt (Baldwin en Marshall, 1999; WHO, 2000). Mensen zijn blootgesteld 
aan zware metalen via het milieu, via de voeding of de inname van medicatie of bepaalde 
therapieën, of via accidentele weg door bijvoorbeeld het inslikken van een kleine batterij door 
kinderen. De biologische effecten volgend op de blootstelling zijn in vele gevallen zeer 
moeilijk te bepalen. Individuen vertonen immers een ongelijke respons bij gelijke blootstelling. 
Via monitoringsprogramma’s wordt de blootstelling in het milieu en in het lichaam gemeten. 
De totale concentratie van een bepaalde stof in het lichaam wordt aangeduid als de “body 
burden”.  

Mechanismen van toxiciteit 

Verschillende lichte metalen hebben nuttige celfuncties (Baldwin en Marshall, 1999). Ze 
coördineren de vorming van complexen tussen verschillende moleculen door te binden aan 
zuurstof- of stikstofatomen. Zuurstof en stikstof maar ook bijvoorbeeld zwavel maken dikwijls 
deel uit van liganden: neutrale moleculen of ionen die een vrij elektronenpaar bezitten. Vrije 
elektronen kunnen gebruikt worden om een binding te vormen met een metaalion. Koper en 
zink zijn in deze context erg nuttige elementen. Andere lichte metalen zoals aluminium 
kunnen bij verhoogde concentratie in competitie treden met nuttige metalen en vervolgens de 
nuttige werking van bepaalde moleculen deactiveren. Sommige metalen die in de tabel van 
Mendeljev onder of boven essentiële elementen staan, hebben sterk gelijkende structurele 
eigenschappen en kunnen hierdoor verstorend optreden. Zwaardere metalen zijn in de 
celcylcus van ondergeschikt belang. Dergelijke atomen zijn fysisch groter, raken hierdoor 
vlugger gepolariseerd en vormen stabiele complexen met sulfidryl liganden. Wanneer dit 
gebeurt, verliezen de betrokken moleculen (enzymes, proteïnen) hun werking. Bij acute 
metaalvergiftiging is de toegediende concentratie dermate hoog wat leidt tot breuken in het 
celmembraan of functiestoringen in de mitochondrieën via het vrijkomen van radicalen. 
Bepaalde metalen zijn ook toxisch zonder tussen te komen in ligand gebaseerde bindingen 
en reageren meer specifiek met bepaalde celmoleculen. 

Het lichaam beschikt over verschillende defensiemechanismen om de schadelijkheid van 
zware metalen, eens ze in het lichaam terecht komen, uit te schakelen. Een belangrijke rol in 
de afzondering van metalen is weggelegd voor metallothioneïnes (Baldwin en Marshall, 
1999). Metallothioneïnes zijn belangrijke eiwitten om metalen af te zonderen. 
Metallothioneïnes zijn relatief lichte proteïnen die minstens 18 verschillende metalen kunnen 
binden. Hieraan ontlenen ze hun detoxificerende werking. Metallothioneïnes komen vooral 
voor in de lever, de nieren, het spijsverteringsstelsel en de pancreas. Wellicht hebben ze een 
essentiële rol in het metabolisme van zink en koper. Medicinale toediening van zink leidt tot 
de mobilisatie van metallothioneïnes in het lichaam wat van zink een middel maakt om 
bijvoorbeeld een cadmium vergiftiging te bestrijden.  
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1.2. Overzicht van de belangrijkste eigenschappen, toepassingen en 
effecten van zware metalen  

Arseen 

Chemische eigenschappen. Arseen (As, atoomgetal 33, atoommassa 74,9) is een 
metalloïde en bezit zowel metaal- als niet-metaaleigenschappen. Het komt onder natuurlijke 
omstandigheden voor onder zowel organische als anorganische vorm. Arseen in de 
elementaire metaalvorm is eerder zeldzaam. Arseen komt vooral voor als een (-3) arsine, 
(+3) arseniet en (+5) arsenaat. Tevens bindt de stof covalent met de meeste niet-metalen en 
metalen. Het vormt stabiele organische verbindingen onder zowel 3- als 5-waardige vorm. De 
belangrijkste commerciële vorm is arseentrioxide waarvan de chemische formule als As2O3 of 
As4O6 wordt geschreven. Veel voorkomende organische componenten zijn arseenanhydride, 
methylarseenzuur, dimethylarseenzuur en arsenobetaïne. Arseen kan geproduceerd worden 
door arseen-houdend sulfide of ertsen te verwarmen (oxideren) tot As2O3 en nadien neer te 
slaan of te reduceren. De wereldproductie van As2O3 in 1990 bedroeg 56 000 ton, waarvan 
meer dan de helft werd gerealiseerd in de VS (Ignatow et al., 1991).  

Toepassingen. Arseenverbindingen worden in de eerste plaats gebruikt in de 
houtverwerkende nijverheid als biocide voor de bescherming van hout (Ignatow et al., 1991). 
Andere toepassingen zijn het gebruik in medicijnen, de productie van bepaalde types glas, 
als groen kleurpigment of als metaal in legeringen.  

Arseen in het milieu. Arseen is het 20ste meest voorkomende element in de aardkorst. Via 
erosie komt het beschikbaar en kan het opwaaien of komt het terecht in oppervlaktewater. 
Andere natuurlijke bronnen van arseen zijn de uitstoot door vulkanen en de productie van 
methylarsines door micro-organismen. De globale natuurlijke emissie van arseen bedraagt 
12 000 ton per jaar. Significante antropogene bronnen zijn gerelateerd aan metaalverwerking 
in smeltovens en steenkoolverbranding. De menselijke emissie wordt geraamd op 19 000 ton 
per jaar (WHO, 2000).  

Water vormt de voornaamste vector voor het transport van arseen doorheen het milieu. In 
goed belucht water komt arseen voor als arsenaat (AsO4

3-) terwijl onder gereduceerde 
omstandigheden (zoals in putwater) als arseniet (H2AsO3

-) voorkomt. De anorganische 
vormen worden door biologische activiteit omgevormd tot organische verbindingen. Arseen is 
relatief mobiel in het milieu, zodat eventuele verontreinigingen snel uitdijen.  

Planten absorberen gemakkelijk arseen, zodat arseenconcentraties hoger op in de 
voedselketen accumuleren. Vooral aquatische organismen worden getroffen door het 
accumulerende effect. In tegenstelling tot elementair arseen lossen arsenaat en arseniet 
goed op in water, en eens opgenomen in het lichaam, worden deze anorganische vormen 
snel geabsorbeerd door het spijsverteringsstelsel. Vissen en visetende vogels kunnen 
bijgevolg sterven aan arseenvergiftiging. 

Arseen en menselijke gezondheid. Arseen is zeer toxisch. Menselijke blootstelling verloopt 
vooral via de voeding. Andere bronnen zijn drinkwater en ingeademde lucht. De concentratie 
van arseen in voedingsmiddelen is echter laag. Organisch arseen, dat minder schadelijk is 
dan anorganisch arseen, wordt vooral aangetroffen in visproducten en in mindere mate in 
vlees en gevogelte. De dagelijkse inname via de voeding wordt door WHO geschat op 40 g 
per dag. Drinkwater kan een significante blootstellingsroute vormen in regio’s waar 
waterbronnen besmet zijn met hoge arseengehalten, wat neerkomt op een concentratie 
hoger dan 10 ppb (Wereldgezondheidsorganisatie). Bepaalde bevolkingsgroepen zijn meer 
dan gemiddeld blootgesteld aan arseen. Het betreft onder meer arbeiders die beroepshalve 
met arseen in contact komen (Apostoli et al., 1997). Mensen die grote hoeveelheden wijn 
drinken of wonen in woningen gebouwd met behandeld hout zijn extra blootgesteld.  

Anorganisch arseen vormt liganden die combineren met bepaalde proteïnen en zodoende 
hun functie opheffen. Blootstelling aan anorganisch arseen wordt gerelateerd aan 
verschillende gezondheidseffecten zoals irritatie aan maag en darmen, huid en longen alsook 
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een afgenomen productie van bloedcellen. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties 
veroorzaakt mogelijk kankers. Extreme blootstelling aan anorganisch arseen kan leiden tot 
huidirritaties, verminderde weerstand, hartstoornissen, schade aan de hersenen, 
onvruchtbaarheid en miskramen. Anorganisch arseen kan tevens het DNA beschadigen. Een 
dosis van 100 mg of meer is dodelijk.  

De effecten van organisch arseen op de menselijke gezondheid zijn veel minder ernstig dan 
voor de anorganisch arseen. Hoge doses kunnen aanleiding geven tot zenuwirritaties en 
buikpijn.  

Cadmium 

Chemische eigenschappen. Cadmium (Cd, atoomgetal 48, atoommassa 112,4) komt van 
nature voor in de aarde. Zuiver cadmium is een zacht, zilverwit metaal. In het milieu komt 
cadmium, onder de oxidatietrap II+, quasi uitsluitend voor in combinatie met een zuurstof-, 
chloor- of zwavelatoom. Cadmium wordt gewonnen tijdens de productie van non-ferro 
metalen, vooral van zink. Canada is de voornaamste producent, gevolgd door de VS, 
Australië, Mexico, Japan en Peru. De wereldproductie bedraagt 14 000 ton per jaar. 

Toepassingen. Meer dan 75 % van het geproduceerde cadmium wordt aangewend bij de 
productie van nikkel-cadmium batterijen onder de vorm van cadmiumhydroxide. Verder wordt 
cadmium gebruikt als geel tot rood pigment bij het kleuren van producten, gaande van 
plastics tot inkten. Andere toepassingen van cadmium zijn het gebruik als PVC stabilisator en 
in metaalcoatings ter preventie van corrosie. Cadmium wordt gemengd onder diverse 
legeringen voor elektrische geleiders (Wilson, 1988).  

Cadmium in het milieu. Wereldwijd komt per jaar ongeveer 25 000 ton cadmium in het 
milieu terecht waarvan de helft via natuurlijke processen zoals erosie, bosbranden en 
vulkaanuitbarstigen. Cadmium komt ongewild vrij bij de productie van ijzer en staal en van 
non-ferro metalen (zink, lood en koper), bij de verbranding van fossiele brandstoffen en 
huishoudelijk afval en bij de toepassing van cement en meststoffen gebaseerd op fosfaat 
(WHO, 2000). Bijna al het uitgestoten cadmium komt uiteindelijk in de bodem terecht waar 
het bindt aan de organische fractie. Vanuit de bodem kan cadmium de voedselketen 
besmetten via opname door het wortelsysteem van planten.  

Cadmium en menselijke gezondheid Menselijke inname van cadmium gebeurt vooral via 
de voeding. De meeste gewassen nemen cadmium op uit de bodem dat er terecht komt via 
het gebruik van meststoffen en atmosferische depositie. Rokers zijn extra blootgesteld aan 
cadmium, alsook mensen die wonen in de nabijheid van zinksmelterijen. Inname van 
cadmium via de lucht is veel efficiënter dan inname via de voeding. Gemiddeld 5 % van het 
cadmium dat via orale inname van voeding in het lichaam komt wordt geabsorbeerd terwijl tot 
50 % van het geïnhaleerde cadmium kan worden opgenomen in het bloed. In de lever 
stimuleert cadmium wegens zijn structurele gelijkenis aan zink de synthese van 
metallothioneïnes. Het cadmium- metallothioneïne-complex wordt vervolgens naar de nieren 
getransporteerd waar cadmium accumuleert. Bepaalde enzymen breken dit complex af zodat 
cadmium verdwijnt via de urine. Dit proces verloopt traag zodat de halfwaardetijd van 
cadmium in de nieren tussen de 15 en 30 jaar bedraagt. Vooral de longen en de nieren lopen 
schade op aan langdurige blootstelling aan een te hoge concentratie. Nawrot et al. (2006) 
stelden een statistisch significant verband vast tussen verhoogde blootstelling en kanker.  

Chroom 

Chemische eigenschappen. Chroom (Cr, atoomgetal 24, atoommassa 52) is glanzend, 
zilvergrijs metaal. Het geeft een glanzende schijn aan bv. de accessoires van motorfietsen en 
auto’s. De meest gebruikelijke oxidatietrappen zijn 0, , II+, III+ en VI+. Cr3+ zoals in 
chroomoxide Cr2O3 is de meest stabiele vorm. Chroom wordt ontgonnen als chromiet erts 
(FeO Cr2O3).  

Toepassingen. Chroom is het hoofdmetaal in legeringen van verschillende types roestvrij en 
hitteresistent staal. Percentages tot 6 % chroom verhogen de hardheid van het staal en meer 
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dan 10 % chroom zorgt ervoor dat het staal resistent wordt tegen zuren en oxidatie op hoge 
temperaturen (Slooff et al., 1990). Andere toepassingen binnen de industrie zijn pigmentatie 
van verven, leerlooierij, fungicide, houtbeschermingsmiddel. Chroom wordt gebruikt in 
ontsmettingsmiddelen en bloedstelpende middelen en in brouwerijen om bacteriën- en 
gistgroei in proceswaters tegen te gaan. 

Chroom in het milieu. De concentratie chroom in de aardkorst bedraagt gemiddeld 100 
mg/kg. Het komt van nature voor in vele gesteenten, bodems, sedimenten, water en de 
atmosfeer (omwille van opwaaiend stof en vulkanenuitbarstingen). Kleinere bronnen zijn 
zeezout en, omdat planten chroom onttrekken uit de bodem, bosbranden. Chroom komt ook 
voor in steenkool.  

Chroom komt voornamelijk in het milieu door de verwering van gesteenten en bodems (WHO, 
2000). Circa 15 % van de totale input van chroom in het milieu (naar biota, water, lucht en 
terug naar de bodem) zou hiervan afkomstig zijn. De belangrijke menselijke emissie van 
chroom gebeurt ter hoogte van metaalverwerkende industrieën. Mijnen en 
steenkoolverbranding zijn andere bronnen.  

Het merendeel van de emissies komt uiteindelijk terecht in water en bodem. In bodems hecht 
chroom aan partikels zodat er weinig uitloging optreedt via het grondwater. In 
oppervlaktewater hecht chroom zich vooral aan sediment.  

Cr3+ is een essentieel element voor organismen. Het suikermetabolisme functioneert slechter 
zonder Cr3+. Cr6+ is toxisch voor vele organismen en leidt tot genetische afwijkingen en 
kankers. Planten zijn uitgerust met een mechanisme om enkel Cr3+ op te nemen maar 
verzuring van de bodem kan de goede werking verstoren zodat toxische varianten toch de 
voedselketen binnen komen. chroom accumuleert niet in aquatische organismen. Hoge 
concentraties nabij lozingspunten kunnen leiden tot de beschadiging van kieuwen in vis en tot 
onder andere ademhalingsproblemen. 

Chroom en de menselijke gezondheid. Mensen zijn blootgesteld aan chroom via de 
gebruikelijke routes. De concentraties aan chroom in water en lucht zijn meestal voldoende 
laag. De opname van essentieel Cr3+ gebeurt via de voeding. Cr3+ komt voor in groenten, fruit 
en granen. Concentraties in voedsel dat wordt bewaard in metalen verpakkingen kunnen 
oplopen. Cr3+ speelt een rol in het metabolisme van suikers, vetten en eiwitten en zou de 
interactie tussen insuline en de cellulaire receptor ervan vergemakkelijken (WHO, 1996). 
Tekorten leiden tot stoornissen in het suikermetabolisme. Hexavalent chroom daarentegen is 
schadelijk voor de gezondheid. Metaal- en textielarbeiders alsook rokers zijn extra 
blootgesteld. Cr6+ in leder veroorzaakt huidirritatie. Inademen van Cr6+ leidt tot bloedneus, 
irritaties aan de luchtwegen en ademhalingsproblemen. Cr6+ is kankerverwekkend. Het 
metaal zelf is relatief onschadelijk.  

Koper  

Chemische eigenschappen. Koper (Cu, atoomgetal 29, atoommassa 63,5) is een 
roodachtig, zacht metaal met uitstekende geleidende eigenschappen voor elektriciteit. Het 
komt voor als metallisch koper Cu0, koperion Cu1+, bivalent koper Cu2+ en trivalent koper 
Cu3+. Koper vormt eveneens organometallische verbindingen. De metallische vorm is zeer 
stabiel onder droge lucht bij lage temperaturen maar ondergaat trage reactie in vochtige lucht 
met vorming van hydroxycarbonaten of hydroxysulfaten welke aanleiding geven tot een 
groen-grijze amorfe film over geheel het oppervlak, die het onderliggend metaal beschermt 
tegen verdere chemische reactie. Door de gemakkelijke uitwisseling tussen verschillende 
oxidatietoestanden heeft koper belangrijke redoxeigenschappen welke essentieel maar ook 
nadelig kunnen zijn in biologische systemen.  

De belangrijkste oxidatietoestand in natuurlijk, waterig milieu is Cu(II). Cu(I) wordt in waterig 
milieu snel geoxideerd door gelijk welk aanwezig oxiderend reagens, behalve indien het 
gestabiliseerd wordt door complexvorming. Cu(II)-ionen binden bij voorkeur via zuurstof aan 
anorganische liganden zoals H2O, OH-, CO3

2-, SO4
2- … en aan organische liganden via 
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fenolische en carbonzuurgroepen. In stalen uit de natuur is bijna al het koper gecomplexeerd 
met organische verbindingen. 

Vele koperverbindingen en -complexen zijn oplosbaar in water en hebben een karakteristieke 
blauw-groene kleur. De trivalente vorm van koper wordt slechts gevonden in enkele 
verbindingen en heeft sterk oxiderende eigenschappen. In het milieu en in mineralogische 
middens adsorbeert de divalente oxidatietoestand aan een reeks van gehydrateerde 
metaaloxiden zoals deze van ijzer, aluminium en mangaan. 

Wereldwijd wordt er jaarlijks zo’n 11 miljoen ton koper geproduceerd waarvan 3,3 miljoen ton 
in Europa. Het gros van het koper wordt bekomen door het smelten van kopersulfide-erts en 
dit uit te zuiveren door elektrolyse. 

Toepassingen. Koper is één van de belangrijkste metalen en heeft verscheidene 
commerciële toepassingen omwille van zijn duurzaamheid, buigzaamheid en elektrische en 
thermische geleiding. De belangrijkste toepassing van koper wereldwijd zijn elektrische 
bedrading en kabels, maar ook andere elektronische toepassingen hebben een belangrijk 
aandeel. Koper wordt ook veel gebruikt in de bouwsector zoals in gas en waterleidingen, 
dakwerk en goten (WHO, 1998). Andere toepassingen worden gevonden in 
transportuitrustingen, airconditioning en diepvriezen, maar ook in het fabriceren van 
machineonderdelen, munten, militaire en consumentengoederen. Naast het gebruik van 
koper als metaal wordt een klein percentage ook aangewend voor het aanmaken van 
afgeleide stoffen. Het derivaat kopersulfaat (CuSO4) wordt zowel in de industrie als in de 
landbouw gebruikt. In de industrie kent het toepassingen bij de productie van chroom-
koperarsenaat (houtbeschermingsmiddel), bij galvanisatie en bij petroleumraffinage. In de 
landbouw wordt kopersulfaat gebruikt als fungicide, pesticide, algicide, voedingssupplement 
en meststof. 

Koper in het milieu. Koper (Cu) is een veel voorkomend metaal. Concentraties in de 
aardkorst en in de zee bedragen respectievelijk 60 mg/kg en 0,25 g/l. Het komt van nature 
voor in zuivere vorm of in mineralen. De natuurlijke emissies van koper zijn afkomstig van 
opwaaiend stof, bosbranden, vulkanische deeltjes, biogene processen en strooi(zee)zout 
voor de wegen. De gemiddelde wereld emissie van natuurlijk bronnen werd geschat op 
1 500kton per jaar. De grootste bron is het opwaaiend stof uit droge gebieden (WHO, 2000). 

De belangrijkste bijdragen naar de atmosfeer zijn afkomstig van activiteiten gerelateerd aan 
kopersmelterijen, ertsverwerking en verbranding. De grootste emissies van koper gaan 
echter naar het land, via mijnbouwactiviteiten, landbouw, afval en zuiveringsslib van 
afvalwater. Emissies naar het water zijn meestal het resultaat van de verwering van de 
bodem, lozingen van de industrie en afvalwaterzuiveringstations en van antifouling verf.  

Als koper in de bodem komt, hecht het zich sterk aan organisch materiaal en mineralen. Het 
transport van koper doorheen de bodem verloopt hierdoor zeer traag. In oppervlaktewater 
hecht koper zich aan gesuspendeerd materiaal of gedraagt het zich als een vrij ion zodat 
koper in oppervlaktewater over aanzienlijke afstanden kan migreren.  

Slechts een beperkt aantal planten kan overleven op bodems die rijk zijn aan koper. Koper 
verhindert de activiteit van verschillende bodemorganismen wat de afbraak van organisch 
materiaal vertraagt. Schapen zijn kwetsbaar aan verhoogde doses en kunnen lijden aan 
kopervergiftiging als ze grazen op koperrijke graslanden.  

Koper en de menselijke gezondheid. Koper is alomtegenwoordig in voedsel, water en lucht 
zodat een gemiddelde opname van koper voor EU-burgers die niet professioneel zijn 
blootgesteld schommelt rond 1 mg per dag. De blootstelling is hoger bij gespecialiseerde 
beroepsbevolking en bij mensen die wonen in huizen waarvan de sanitaire leidingen werden 
aangelegd in koper.  

De opname van koper is essentieel voor de gezondheid (WHO, 1996). Koper speelt een rol in 
een aantal koperhoudende metallo-enzymen. Het is tevens belangrijk voor de activatie en 
repressie van de gentranscriptie. Bij de mens heeft koper een lage toxiciteit. Wel bestaan er 
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bij dieren en bij de mens erfelijke metabole aandoeningen waardoor koper, zelfs na inname 
van normale hoeveelheden, onvoldoende geëlimineerd wordt (ziekte van Wilson) of 
onvoldoende opgenomen wordt (ziekte van Menkes). Langdurige blootstelling en inademing 
van koperdampen kan leiden tot diverse irritaties, letsels en koorts.  

Kwik 

Chemische eigenschappen. Elementair kwik (Hg, atoomgetal 80, atoommassa 200,6) is het 
enige metaal dat vloeibaar is bij kamertemperatuur. Kwik behoort, samen met zink en 
cadmium, tot groep IIb van de periodieke tabel. Naast de elementaire vorm, kan kwik ook 
voorkomen in de +1 (Hg1+) en +2 (Hg2+) vorm. De chemische componenten die binden met 
Hg2+ zijn veel talrijker dan deze met Hg1+. Kwik vormt anorganische en organische 
verbindingen. Tot de eerste groep van kwikzouten behoren onder meer kwikchloriden (HgCl2 
en Hg2Cl2). Van de laatste groep is vooral methylkwik gekend.  

De meest courante anorganische vorm waarin kwik in de aardkorst wordt teruggevonden, is 
cinnaber of kwiksulfide (HgS). De voornaamste producenten zijn Spanje, Rusland, Italië, 
Slovenië en China, die samen goed zijn voor 8 000 ton per jaar. Recyclage levert 
tegenwoordig een niet te verwaarlozen bijdrage aan het productieproces.  

Toepassingen. Kwik heeft vele toepassingen in de industrie omwille van zijn unieke 
eigenschappen zoals vloeibaarheid op kamertemperatuur, een uniforme volume-expansie 
over het gehele temperatuursbereik, hoge oppervlaktespanning en de mogelijkheid om zich 
te binden met andere metalen (Daenens en Tygat, 1995). Een van de grootste industriële 
gebruiken van kwik situeert zich in de chlooralkali-industrie, waar kwik gebruikt wordt in de 
elektrolyse van NaCl om chloride, hypochloriet en natriumhydroxide te maken. Dit procédé 
wordt echter geleidelijk aan afgebouwd omdat het oorzaak is van belangrijke antropogene 
emissies. Kwik wordt ook gebruikt in elektrische toepassingen zoals alkalinebatterijen, 
elektrische ontladingslampen, oscillatoren en krachtschakelaars voor motoren. Verder wordt 
het ook gebruikt in wetenschappelijke en medische precisie-instrumenten zoals 
thermometers, bloeddrukmeters en geijkt glaswerk, als katalysator in reacties waarbij 
polymeren gevormd worden zoals vinylchloride en urethaanschuim, en als middel voor 
tandherstellingen omdat het gemakkelijk bindt met metalen. 

HgCl2 (corrosief sublimaat) is een sterk reactieve verbinding dat proteïnen denatureert en 
werd in het verleden gebruikt als ontsmettingsmiddel voor wonden. Kalomel (Hg2Cl2) is het 
meest bekende Hg1+-zout en werd in het begin van de eeuw toegepast in tandpasta en 
antiwormmiddelen. Daarnaast werd het ook gebruikt in elektroden. De organische verbinding 
methylkwik werd gebruikt als fungicide in verf (langere houdbaarheid) en op zaden en 
granen, maar dit werd verboden omwille van de hoge toxiciteit. 

Kwik in het milieu. Het grootste aandeel van de emissies van kwik in de atmosfeer is 
afkomstig van natuurlijke processen. Deze natuurlijke emissies zijn twee- tot viermaal groter 
dan de antropogene. De grootste natuurlijke bron van kwik is het ontgassen van de aardkorst 
Hierbij gaat het om emissies tussen de 25 000 en 150 000 ton per jaar (WHO, 2000). 
Vulkanen en evaporatie vanuit oceanen worden ook als belangrijke bronnen vermeld. Kwik 
vervluchtigt waarschijnlijk vanuit bodems en oppervlaktewaters naar de atmosfeer als 
onstabiel, metallisch kwik.  

De voornaamste antropogene bronnen van kwik behelzen zowel diffuse bronnen als 
puntbronnen. Diffuse bronnen zijn onder andere emissies ten gevolge van het gebruik van 
brandstoffen, aanmaak of verwerking van tandvullingmateriaal, stortplaatsen, 
slibverwerkingsinstallaties. Puntbronnen zijn onder andere verbrandingsprocessen, 
industriële activiteiten, zoals lampenverwerkingsfabrieken, laboratoria, en een breed scala 
aan kleinschaligere puntbronnen. De voornaamste bronnen via verbranding zijn het 
verbranden van kolen en olie voor het opwekken van elektriciteit, daarnaast is er ook nog het 
gebruik van steenkool en olie in residentiële, commerciële en industriële verbranding. De 
non-ferro metaalsmelterijen leveren een voorname bijdrage aan de kwikuitstoot via 
verbranding. Organokwikverbindingen gebruikt in de landbouw of bij houtconservering zijn in 
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principe belangrijke bronnen voor de ophoping van organisch kwik in de terrestrische 
voedselketens.  

Van zodra kwik vanuit de afvalstroom of door atmosferische deposities terecht komt in water 
en bodem wordt het door micro-organismen omgezet tot methylkwik. Lichtzuur water 
bevordert de mobilisatie van kwik vanuit de bodem of sedimenten. Methylkwik wordt snel 
opgenomen door de meeste organismen en veroorzaakt schade aan de nieren. Vooral vissen 
stapelen grote hoeveelheden methylkwik op. Andere effecten op organismen zijn schade aan 
maag en darm, voortplantingsmoeilijkheden en schade aan het DNA.  

Kwik en de menselijke gezondheid. Kwik heeft geen gekende biologische functies bij 
mensen of dieren. Elementair kwik wordt, indien het vrijkomt, als damp ingeademd door de 
mens terwijl organokwikverbindingen via de voeding (vooral vis) of, in geval van fenylkwik, via 
de huid worden ingenomen. In het lichaam wordt kwik geoxideerd en in deze toestand is het 
zeer reactief. Kwikvergiftiging begint met een verminderd gevoel in de vingers en de tenen, 
de lippen en de tong. Vervolgens treden coördinatiestoornissen en bevingen op, samen met 
een beperking van het gezichtsveld en het gehoor. Levenslange geestelijke en lichamelijke 
invaliditeit alsook aantasting van lever, nieren en andere behoren tot de risico’s. Anorganisch 
kwik accumuleert in de nieren terwijl methylkwik accumuleert in het centrale zenuwstelsel.  

Lood 

Chemische eigenschappen. Lood (Pb atoomgetal 82, atoommassa 207,2) is een blauw-
grijsachtig zacht metaal dat snel verkleurt. Alhoewel het element 4 elektronen in de 
valentieschil bezit ioniseren er slechts 2 met gemak. Daarom is de oxidatietrap van 
loodcomponenten eerder (II) dan (IV). Het divalent ion kan interfereren met de werking van 
andere divalente kationen zoals Ca2+ (ATSDR, 1999). Lood is een slechte geleider van 
elektriciteit maar een goede isolator van geluid, trillingen en straling. 

Lood wordt geproduceerd uit ertsen en gerecycleerde loodproducten. Galena (PbS) is de 
belangrijkste primaire bron van lood. De voornaamste producenten zijn Australië (19 % van 
de wereldproductie die 6 miljoen ton per jaar bedraagt) VS, China, Peru en Canada.  

Toepassingen. Het commercieel gebruik van lood is gestoeld op de volgende 
eigenschappen: gemakkelijk vorm te geven, hoge densiteit, laag smeltpunt, lage sterkte, 
gemakkelijk te produceren, zuurresistentie, elektrochemische reactie met zwavelzuur en de 
chemische stabiliteit in lucht, water en bodem. Het meeste lood wordt aangewend in de 
productie van loodaccumulatoren die gebruikt worden in de automobielindustrie. Andere 
belangrijke toepassingen zijn stralingsschilden in nucleaire centrales en röntgenmachines, 
dakbedekkingen en het isoleren van hoogspanningskabels. Zijn corrosieresistentie maakt het 
materiaal geschikt voor buizen en andere benodigdheden in chemische processen. De 
densiteit maakt lood geschikt voor het maken van munitie en gewichten. Samen met tin vormt 
het een soldeermetaal.  

Loodderivaten, zoals loodoxide worden geïncorporeerd in glas om het ontsnappen van 
straling te belemmeren in kathodebuizen (televisie en computerschermen). Vroeger werd 
lood gebruikt als pigment in verven en als anti-klopmiddel in benzine. 

Lood in het milieu. Lood is een zeldzaam element in de aardkorst (concentratie van 
0,002 %). Onder de natuurlijke bronnen van lood vallen silicaatstof, vulkanische 
halogeenaërosolen, bosbranden, zeezoutaërosolen, meteorieten en lood afkomstig van het 
radio-actief verval van radon. Het aandeel van natuurlijke bronnen aan loodconcentraties in 
het milieu is echter verwaarloosbaar ten opzichte van antropogene bronnen (WHO, 2000). 

Loodemissies zijn in belangrijke hoeveelheden afkomstig van bepaalde industriële 
processen. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen emissies afkomstig van 
schouwen (deze kunnen beheerst worden) en emissies afkomstig van diffuse bronnen, zoals 
in uitlaatgassen. Loodpartikels vallen snellen op de grond en verontreinigen water en bodem. 
Kleinere partikels kunnen over lange afstanden getransporteerd worden of in de atmosfeer 
blijven en vervolgens uitregenen. Na depositie accumuleert lood snel in het lichaam van 
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aquatische biota en bodemorganismen. Voor deze biota treedt zelfs bij lage concentraties 
vergiftiging op. Lood verhindert de goede lichaamswerking bij fytoplankton en 
bodemorganismen die aan de basis van de voedselketen staan. Een gekend probleem is de 
ingestie van loden kogeltjes door vogels en roofdieren via geschoten wild. 

Lood en de menselijke gezondheid. Onder historici wordt aangenomen dat lood de val van 
het Romeinse rijk inluidde of veroorzaakte omdat de Romeinse elite gek zou geworden zijn 
door blootstelling aan drinkwater dat door loden pijpen stroomde. Mensen zijn blootgesteld 
aan lood via de voeding (65 %), water (20 %) en lucht (15 %). Fruit, groenten, vlees, granen, 
zeevruchten, frisdranken en wijn kunnen allen significante bronnen zijn. Ook rook van 
sigaretten bevat lood.  

Lood vervult geen essentiële rol in het metabolisme en veroorzaakt ongewenste 
neveneffecten na inname zoals: verhoogde bloeddruk, nierschade, miskraam, verstoorde 
zenuwfuncties, verlaagde fertiliteit, leer- en gedragsproblemen bij kinderen en ernstige 
afwijkingen aan het zenuwstelsel van ongeboren kinderen (DG Health and Consumer 
Protection, 2004).  

Nikkel 

Chemische eigenschappen. Nikkel (Ni, atoomgetal 28, atoommassa 58,7) is een zilverwit 
gekleurd metaal. Nikkel is relatief beter bestand tegen oxidatie dan ijzer. Verschillende 
honderden nikkelverbindingen werden gekarakteriseerd. Nikkel komt gewoonlijk in de 
divalente oxidatietoestand voor maar vormt eveneens relatief stabiele tri- en tetravalente 
ionen. Verschillende binaire nikkelverbindingen zijn commercieel beschikbaar en daardoor 
significant voor eventuele milieuverontreiniging.  

Nikkel wordt gewonnen uit nikkelhoudende ertsen via verschillende procedés. Wereldwijd 
wordt meer dan 500 000 ton per jaar ontgonnen, onder meer in Rusland, Australië en 
Canada.  

Toepassingen. Nikkel wordt vooral gebruikt in legeringen omwille van corrosieresistentie, 
warmteresistentie, hardheid en sterkte. koper-nikkel-legeringen (Monel-metaal) worden 
gebruikt in industriële loodgieterijen, zeebenodigdheden, petrochemische installaties, 
warmtewisselaars en vele andere producten. Nikkel-chroom-legeringen worden gebruikt voor 
warmte-elementen. Nikkel-Fe-chroom-legeringen zorgen voor sterkte en corrosieresistentie 
over een groot temperatuursbereik. Grote hoeveelheden nikkel worden gebonden met ijzer 
voor het maken van staallegeringen, roestvast staal en gietijzer. Roestvast staal bevat 
gemiddeld 8-10 % nikkel. Nikkel wordt ook gebruikt omwille van zijn magnetische 
eigenschappen: de meeste permanente magneten zijn een legering van ijzer en nikkel (Lewis 
en Cadwell, 2004). Andere toepassingen zijn ook nog het gebruik in batterijen, 
brandstofcellen of als katalysatoren en dergelijke meer. 

Nikkel in het milieu. Bijna alle nikkel op aarde zit opgesloten in de binnenste vloeibare 
ijzerkern die voor 10 % uit nikkel bestaat (WHO, 2000). De oceaan vormt een ander 
belangrijk reservoir van nikkel. In de aardkorst bedraagt de concentratie 0,008 %. De meest 
algemene vormen van nikkel in de atmosfeer zijn nikkelsulfaat, het nikkeloxide complex en 
nikkel-Fe oxide complex. Daarenboven worden kleine hoeveelheden nikkel teruggevonden in 
steenkool. Natuurlijke bronnen van nikkel, die ongeveer 15 % van de totale nikkelemissies 
uitmaken, zijn opwaaiend stof, vulkaanerupties, vegetatie, bosbranden, zeezout en stof van 
meteoren.  

Het grootste aandeel van de nikkelemissies is afkomstig van antropogene bronnen. Deze 
emissies zijn hoofdzakelijk afkomstig van verbranding van brandstoffen (olie en steenkool), 
nikkelmijnbouw en zuivering, verbranding en staalproductie. Via natte en droge deposities 
eindigt nikkel in het oppervlaktewater of de bodem, waar het geïmmobiliseerd wordt. In zure 
bodems treedt uitloging naar het grondwater op. Informatie met betrekking tot de effecten van 
nikkel op het milieu is schaars. Hoge concentraties limiteren algengroei. Nikkel is een 
essentieel element voor dieren. Nikkel bioaccumuleert niet doorheen de voedselketen. 
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Nikkel en de menselijke gezondheid. Voedsel bevat van nature kleine hoeveelheden nikkel 
en blootstelling verhoogt bij het eten van plantaardig materiaal dat werd verbouwd op 
verontreinigde grond. Chocolade en vetten bevatten relatief veel nikkel. De blootstelling aan 
nikkel via ademhaling is veel kleiner dan via orale inname tenzij voor rokers. Lage doses 
nikkel zijn essentieel voor de mens maar bij te hoge inname is nikkel gevaarlijk en er bestaat 
voldoende evidentie om nikkel te klasseren als kankerverwekkend. Sommige mensen zijn 
allergisch voor nikkel en lopen huidirritaties op na contact (Savolainen, 1996).  

Zink 

Chemische eigenschappen. Zink (Zn atoomgetal 30, atoommassa 65,4) is een blauwwit, 
zacht metaal. De valentie in chemische verbindingen is +2. Van nature is zink een mengsel 
van vijf stabiele isotopen waarvan 64Zn, 66Zn en 68Zn de belangrijkste. Zink reageert 
eenvoudig met elementen zoals zuurstof, chloor of zwavel. In oplossing kunnen vier tot zes 
ligandverbindingen worden gevormd met het zinkion. Complexen worden gevormd met een 
polaire ligand zoals amine, cyanide of halogeenionen. Zink is een reactief amfoteer: een 
zowel zuur als basisch reagerend metaal. De hydroxide vorm is precipiterend in alkalische 
oplossingen, maar in een basische oplossing vormt het zinkaten, ZnO2

2-, die hydroxy-
complexen zijn zoals Me+[Zn(OH)3]

-, Me2+[Zn(OH)4]
2- en Me2+[Zn(OH)2(H2O)2]

2-. 

De hoofdbron van zink voor de zinkindustrie is sfaleriet (ZnS). Dit erts bevat meestal maar 
tussen de 4 en 8 % zink. Omdat dit te laag is voor de metaalproductie wordt het reeds in de 
mijn geconcentreerd. Elk jaar wordt 7 miljoen ton geproduceerd waarvan 30 % komt uit 
recyclage.  

Toepassingen. Zink is het vierde meest gebruikte metaal in de wereld na ijzer, aluminium en 
koper. Zink wordt hoofdzakelijk gebruikt als beschermende coating op andere metalen. 
Omdat zink echter minder sterk is, wordt het vaak verbonden met andere metalen in 
legeringen, zoals brons en messing (ATSDR, 1999). Verder kent zink ook toepassingen in de 
houtbescherming, als katalysator, in verf, in keramiek, meststoffen en batterijen en ten slotte 
ook in explosieven, medische en huishoudelijke toepassingen en geneesmiddelen. 

Zink in het milieu. Zink is een veel voorkomend element in de natuur. Het wordt enkel in 
gebonden vormen gevonden, hoofdzakelijk met zwavel, koolstof (smithsoniet, ZnCO3) en 
silicium. De concentratie in de aardkorst bedraagt 0,02 %. Wereldwijde emissies zijn meestal 
te wijten aan opwaaiend stof, vulkaanemissies en bosbranden. De totale jaarlijkse emissie 
van zink naar de lucht van natuurlijke bronnen wordt geschat op 45 000 ton per jaar (WHO, 
2000).  

Antropogene zinkemissies kunnen ondergebracht worden in puntemissies van industriële 
processen, vluchtige emissies van de mijnbouw, lekken in gebouwen en diffuse emissies van 
de zinkhoudende producten. De grootste emissies naar de lucht zijn afkomstig van 
afvalverbranding, steenkoolverbranding, handelingen aan de smeltoven en 
metaalverwerkende industrie. 

Zink en de menselijke gezondheid. Zink is als essentieel element voor mens en dier 
betrokken bij een groot aantal enzymen of als stabilisator van de moleculaire structuur van 
subcellulaire bestanddelen en membranen. Het speelt een rol in de synthese en degradatie 
van koolwaterstoffen, lipiden, proteïnen en nucleïnezuren, alsook in de genexpressie 
(polynucleotide-transcriptie en -translatie). Aldus is het element waarschijnlijk voor alle 
levensvormen essentieel (WHO, 1996b). Zinkdeficiëntie kan leiden tot groeivertraging, 
huidaandoeningen, immunologische afwijkingen en kan eveneens een rol spelen bij anorexie 
(Miller et al., 2000). Bij mensen is de voornaamste blootstellingsroute voor zink de 
consumptie van voedsel. In principe kunnen mensen relatief grote concentraties zink 
verwerken. Teveel zink veroorzaakt darmklachten, huidirritaties en anemie. Het inademen 
van zinkdampen kan leiden tot koorts. 
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1.3 Beleid rond zware metalen 

In dit deel wordt het bestaande beleid voor zware metalen samengevat. Lopende wetgeving 
of initiatieven worden toegelicht voor drie verschillende beleidsniveaus: internationaal, 
Europees en Vlaams. Waar nodig wordt er bij de verdere uitwerking van de indicatoren 
verwezen naar dit deel, of waar gepast werden deze wetgevende acties en 
beleidsmaatregelen verder toegelicht. 

Internationaal beleid 

Op internationaal niveau heeft België zich in het verleden geëngageerd binnen een aantal 
fora die mee ijveren om de emissies van zware metalen naar het milieu te reduceren: de 
Noordzeeconferenties, het OSPAR verdrag en het verdrag met betrekking tot het lange-
afstandstransport van zware metalen (LRTAP). Sinds 2003 buigt ook de UNEP United 
Nations Environment Programma) zich over de wereldwijde verspreiding van metalen, in het 
bijzonder kwik. 

 De Noordzeeconferenties spraken emissiereducties voor metalen af en hadden voor het 
eerst oog voor het belang van de diffuse emissies.  

 Binnen OSPAR wenst men te komen tot een nulemissie van gevaarlijke stoffen tegen 
2020. Dit heeft ook betrekking op de metalen en metaalverbindingen van lood, kwik en 
cadmium. Er zijn door de jaren heen maatregelen aangenomen om de kwik-emissies uit 
de chlooralkali-industrie, de crematoria en bij tandartsen te reduceren, BBT-maatregelen 
voor de non-ferro en voor de ijzer- en staalindustrie en de aluminiumproductie, 
maatregelen voor batterijen … 

 De LRTAP-conventie was het eerste internationaal bindend instrument dat het probleem 
van luchtvervuiling op brede regionale basis aanpakte. België ratificeerde het 
metalenprotocol op 8 juni 2005. Dit vraagt een reductie van de luchtemissies van kwik, 
lood en cadmium van industriële installaties (ijzer en staal, non-ferro …), 
verbrandingsprocessen (energieproductie en transport) en afvalverbranding. Per sector 
worden emissiegrenswaarden opgelegd en worden ‘Best Beschikbare Technieken’ 
voorgesteld. Het protocol vraagt tevens de uitfasering van gelode benzine en introduceert 
maatregelen om de metaalemissies van producten te verlagen (kwik in batterijen …). 

 Met beslissing 22/4 (2003) van het Governing Council werd een UNEP kwikprogramma 
opgestart. Door de vernieuwde positie van de US in dit dossier is er in 2009 – bijna 7 jaar 
na deze beslissing– eindelijk overeenstemming bereikt tussen alle partners om de 
onderhandelingen voor een globaal bindend instrument effectief op te starten. In 2010 
staan zowel het onderhandelen van een dergelijk globaal bindend instrument voor kwik 
(in kader van de UNEP) op de agenda als de herziening van de Europese kwikstrategie 
uit 2005 (zie Europees beleid). 

Europees beleid 

Binnen Europa werd, ook onder invloed van de internationale politieke verbintenissen, heel 
wat beleid inzake metalen ontwikkeld door de jaren heen. Momenteel (2010) ligt zelfs een 
volledige herwerking van het Europese kwikbeleid op tafel. 

Zware metalen maken het voorwerp uit van verschillende Europese wetgevende of niet-
wetgevende (niet-bindende) instrumenten. Bindende wetgeving (ordonnanties, richtlijnen) is 
van kracht op domeinen waar de Unie bevoegdheid heeft, zoals de regulering van de 
eenheidsmarkt. Als bepaalde producten moeten voldoen aan normen inzake zware metalen, 
is Europa bevoegd. Voor andere domeinen waarvoor Europa bevoegdheden deelt met de 
lidstaten, zoals bijvoorbeeld het milieubeleid, werd zowel bindende wetgeving opgesteld als 
niet-bindende instrumenten (strategieën, mededelingen …) aangewend om lidstaten te 
stimuleren de emissies te reduceren of om duurzaam om te gaan met zware metalen. Hier 
volgt de belangrijkste wetgeving. 

Gebruiks- en marktrestricties. Het Europees beleid inzake gebruiks- en marktbeperkingen 
van stoffen streeft naar harmonisatie van de markt, maar is ook bedoeld om het leefmilieu en 
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de menselijke gezondheid beter te beschermen. Wat betreft metalen zijn in de loop der jaren 
een aantal Europese richtlijnen uitgevaardigd. Sinds 1 juni 2007 zijn deze grotendeels 
opgenomen in Bijlage 17 van REACH. Daardoor zijn deze richtlijnen ook meteen 
verordeningen geworden. REACH bevat onder meer: 

 restricties op het gebruik van loodcarbonaat (neutraal en basisch) en loodsulfaten, 
kwikverbindingen en arseenverbindingen  

 een verbod van het gebruiken van cadmium en cadmiumverbindingen in een aantal 
toepassingen, zoals bijvoorbeeld het kleuren van kunststoffen, het stabiliseren van 
kunststoffen en het cadmeren (het aanbrengen van lagen of bekledingen van metallisch 
cadmium op een metaaloppervlak). Voor elk van deze verboden zijn uitzonderingen 
voorzien, vooral ingegeven door veiligheidsoverwegingen. Naast een gebruiksverbod 
werd eveneens een marktverbod ingesteld voor producten uit PVC die een 
cadmiumgehalte hebben dat groter is dan 0,01 %. 

 een verbod op het gebruiken van nikkel en zijn verbindingen in een aantal toepassingen. 

 restricties op het gebruik van arseenverbindingen op scheepsrompen, fuiken en 
apparatuur die zich onder water bevinden evenals voor de verduurzaming van hout. Op 
dit laatste zijn uitzonderingen voorzien voor het gebruik in industriële installaties.  

Elektronica. De Europese richtlijn 2002/95/EG voorziet dat vanaf 1 juli 2006 nieuwe 
elektrische en elektronische apparatuur die op de markt komen geen lood, kwik, cadmium, 
hexavalent chroom, gebromeerde difenylethers en pentabromodifenylether meer mogen 
bevatten. In bijlage bij de richtlijn worden evenwel de uitzonderingen hierop opgesomd. 

Kwikstrategie. Begin 2005 werd de Europese kwikstrategie COM (2005)20 gelanceerd. Doel 
van deze strategie is te komen tot een samenhangend beleid ten aanzien van kwik als 
vervuilende component in de verschillende milieucompartimenten: water, lucht, afval, bodem 
en producten. Er werd hierbij een levenscyclus-aanpak gevolgd waarbij alle aspecten van het 
kwikprobleem in beschouwing werden genomen. Een belangrijk punt binnen deze strategie is 
onder meer de vraag wat dient te gebeuren met het kwikafval van de chloorindustrie, 
resulterend uit de omschakeling van kwikceltechnologie naar membraanceltechnologie. Dit 
wordt ruwweg geschat op 1 000 ton zuiver kwik. Dit laatste is, binnen de Belgische context, 
vooral van belang voor het Vlaamse Gewest aangezien de chloorproducenten die nog 
gebruik maken van kwikceltechnologie allen in het Vlaamse Gewest gelegen zijn 
(Tessenderlo Chemie, BASF (Solvic), Solvay (Solvic)).  

Naast een aantal bijkomende gebruiks- en marktbeperkingen voor kwik heeft de strategie 
onder meer een Europees exportverbod voor kwik opgeleverd, dat ingaat in 2011. Dit 
exportverbod moet ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk kwik uit afval terug op de markt (en 
dus in omloop) gebracht zou worden. In 2010 staat bovendien de herziening van de volledige 
Strategie op de Europese agenda. 

Kaderrichtlijn Lucht (KRL). De Kaderrichtlijn Lucht (96/62/EG) schetst het kader waarmee 
de EG de luchtkwaliteit wenst te beoordelen en te beheren. De nieuwe Kaderrichtlijn vervangt 
de vroegere, binnen de Europese Unie gehanteerde, richtlijnen voor zwaveldioxide en 
zwevende deeltjes (80/779/EEG), lood (82/884/EEG), stikstofdioxide (85/203/EEG) en ozon 
(92/72/EEG). Deze Kaderrichtlijn wordt samen met een aantal dochterrichtlijnen de basis voor 
een nieuw kwaliteitsbeleid lucht binnen Europa.  

De vierde dochterrichtlijn (2004/107/EG) behandelt arseen, cadmium, kwik, nikkel en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen. De stoffen opgenomen in de 4de DRL zijn 
kankerverwekkend voor de mens. Voor deze stoffen bestaat er geen veilige concentratie 
(naar de gezondheid toe). Daarom heeft de richtlijn als doel: 

 om zo laag mogelijke concentraties voorop te stellen; 

 methoden en criteria aan te reiken om de luchtconcentratie en depositie van deze stoffen 
te meten; 

 ervoor te zorgen dat het publiek geïnformeerd wordt. 
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De grenswaarde voor lood moet reeds vanaf 1 januari 2005 gerespecteerd worden. De 
streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel moeten gehaald worden op 31/12/2012.  

In 2013 zullen alle richtlijnen herzien worden en samengevoegd worden. 

Op 11 juni 2008 trad de richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa in 
werking. Deze nieuwe richtlijn 2008/50/EG is de integratie van : 

 de kaderrichtlijn lucht;  

 de eerste 3 dochterrichtlijnen, waarvan de 1e lood reguleert; 

 de beschikking betreffende de onderliggende uitwisseling van informatie. 

Kaderrichtlijn Water (KRW). De Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) bepaalt dat tegen 2015 
alle Europese wateren een goede toestand moeten bereikt hebben voor zowel oppervlakte- 
als grondwater. In het kader van het bereiken van een goede chemische toestand is een lijst 
van 33 stoffen en stofgroepen opgesteld. Kwik en cadmium zijn ingedeeld bij de prioritair 
gevaarlijke stoffen waarvoor op termijn naar nul gestreefd wordt. 

Vlaams beleid 

Gecombineerde aanpak punt- en diffuse bronnen water 

Kwaliteitsnormen gevaarlijke stoffen water – onderdeel metalen 

De bestaande milieukwaliteitsnormen gevaarlijke stoffen (Vlarem II, Bijlage 2.3.1) werden 
herzien en in lijn gesteld met de Europese verplichtingen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn 
Water en de Dochterrichtlijn Prioritaire stoffen. Dit resulteerde in de opmaak en goedkeuring 
in 2010 van 170 milieukwaliteitsnormen voor gevaarlijke stoffen. 

Deze lijst bevat normen voor een reeks van 22 metalen (opgelost) waaronder koper, zink, 
zilver, lood, chroom maar ook kobalt, tellurium, antimoon en arseen. Voor de prioritaire 
stoffen werd de Europees gestelde norm overgenomen. 

Sectorale emissiebeperkingen metalen naar water - voorbeeld kwik 

In Vlarem II, Bijlage 5.3.2 zijn emissiegrenswaarden voor kwik opgenomen in de sectorale 
voorwaarden voor de lozing van afvalwater, en dit voor de sectoren ‘productie van chloor’; 
‘productie van chloorkoolwaterstoffen’; ‘farmaceutische nijverheid’; ‘laboratoria’; ‘lak en verf’; 
‘non-ferro’; ‘papier, karton en pulp’; ‘reinigen wagens en binnenschepen’; ‘stortplaatsen’; 
‘textiel en textielverdeling’; ‘vatenreiniging en werktuigbouw’.  

Verder is voor tandartspraktijken de amalgaamafscheider verplicht gesteld en onderschrijft 
Vlaanderen de uitfasering van de kwikceltechnologie.  

Emissiebeperking gevaarlijke stoffen water – onderdeel metalen  

Het ‘Reductieprogramma 2005’ (Besluit van de Minister van 23 oktober 2005) legt de 
uitvoering van de Europese richtlijn 76/464/EG vast voor Vlaanderen. Het bevat een 
algemeen kader voor de beoordeling van een concrete lozing van bedrijfsafvalwater met 
gevaarlijke stoffen. 

Kwik en cadmium worden omwille van hun inherente eigenschappen beschouwd als een 
‘meest gevaarlijke stof’ in het Reductieprogramma Gevaarlijke stoffen. De 
vergunningsadvisering is dan ook op het behalen van de milieukwaliteitsnorm gebaseerd. 

Milieubeleidsplan 2003-2010 

Door middel van een gerichte aanpak van de diffuse bronnen en een verdere sanering van de 
puntbronnen metalen, worden volgende doelen nagestreefd:  
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 Reduceren van luchtemissies met 70 % (2010 t.o.v. 1995). Voor arseen, cadmium en 
nikkel zijn er verschillende hotspotgebieden in Vlaanderen, meer bepaald rond bedrijven 
van de ferro- en non-ferrosector. Reductieplannen bij verschillende bedrijven zijn nu al 
opgelegd en in uitvoering. Indien blijkt dat het behalen van de streefwaarden voor arseen, 
cadmium en nikkel in PM 10-stof in het gedrang komt worden de reductieplannen 
geëvalueerd en kunnen bijkomende maatregelen opgelegd worden, al dan niet op basis 
van studies die de bronnen in kaart brengen. 

 Reduceren van water emissies met 50 % (2010 t.o.v. 1998). Voor het behalen van de 
doelstelling zijn voor elk van deze metalen bijkomende inspanningen vereist, zowel voor 
punt- als voor diffuse bronnen. Maatregelen worden opgenomen in de 
stroomgebiedbeheerplannen in uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het 
effect hiervan tegen 2010 zal beperkt zijn. Cadmium en kwik zijn in dat kader aangemerkt 
als prioritaire gevaarlijke stof en lood en nikkel als prioritaire stof.  

Over de diffuse emissies naar water is tijdens de planperiode al meer informatie beschikbaar 
gekomen, maar de aanpak blijft moeilijk. Enerzijds zijn er belangrijke bronnen die in de eerste 
plaats tot andere problemen in oppervlaktewater leiden en secundair ook verontreiniging van 
oppervlaktewater met metalen tot gevolg hebben (bv. sediment ten gevolge van erosie bevat 
metalen). Voor dit soort bronnen stuurt de primaire verontreiniging het beleid. Anderzijds zijn 
er potentiële maatregelen die niet tot de Vlaamse bevoegdheden behoren (bv. 
productnormering).  

Specifiek actieplan cadmium voor de Noorderkempen 

Op 13 februari 2006 werd het actieplan cadmium gelanceerd door de Minister van Leefmilieu. 
Het actieplan heeft als doelstelling een overzicht te geven van de cadmiumproblematiek in 
Vlaanderen en van de maatregelen die worden genomen om dit probleem verder op te 
lossen. Het plan besteedt aandacht aan de aanpak van de historische cadmiumvervuiling in 
alle compartimenten van het leefmilieu, aan bijkomende controles op de huidige emissies en 
immissiewaarden en aan lopende en nieuwe milieuvergunningen en aan de impact van 
cadmiumblootstelling op de volksgezondheid met de nadruk op het gebied Noorderkempen. 
Toch werden ook andere hotspots zoals Hoboken in het plan opgenomen. In 2009 werd het 
eindrapport van dit actieplan gepubliceerd (http://www.lne.be/themas/milieu-en-
gezondheid/acties/cadmiumproblematiek/eindrapportering-cadmium-1 ). 

1.4 Verbanden met andere thema’s 

De verspreiding van zware metalen in de lucht gebeurt hoofdzakelijk in de vorm van 
stofdeeltjes (aërosolen) (zie ‘Verspreiding van zwevend stof’). Voor aanvullende informatie 
met betrekking tot oppervlaktewater- en bodemverontreiniging wordt verwezen naar 
respectievelijk de achtergronddocumenten ‘Kwaliteit oppervlaktewater’ en ‘Bodem’.  
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2 Indicatoren 

2.1 Emissie van zware metalen naar lucht 

Laatst bijgewerkt: december 2010 

Inleiding 

Voor de beschrijving van het beleid rond zware metalen wordt verwezen naar 1.3. 

De cijfers voor emissies van zware metalen naar lucht zijn grondig gewijzigd ten opzichte van 
vorige edities. Dit door een volledig vernieuwde emissie-inventaris. 

Trend 

Figuur 1 toont de evolutie van de totale emissies van de diverse zware metalen in de lucht 
voor de periode 2000-2009 relatief ten opzichte van 1995 en het aandeel van de sectoren. 
Tabel 2 geeft de absolute cijfers. De data zijn afkomstig van de emissie-inventaris lucht van 
de VMM en omvatten in de eerste plaats emissiejaarverslagen en collectieve sectorale 
bijschattingen. De cijfers van 2009 betreffen voorlopige schattingen.  

Alle emissies van zware metalen naar de lucht zijn sinds 1995 gedaald. In het midden van de 
jaren 2000 leek die daling enigszins te stagneren. In 2008 en 2009 daalden de emissies 
opnieuw. De financieel-economische crisis is hier wellicht niet vreemd aan.  

Het MINA-plan 3+ (2008-2010) stelt als doel voor 2010 een reductie voorop van 70 % ten 
opzichte van 1995. De emissies van cadmium, nikkel en lood lagen in 2009 al onder dat doel. 
De emissies van arseen, chroom en kwik komen in de buurt van het doel. Voor zink en meer 
nog voor koper, is de doelafstand nog groot. 
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Figuur 1: Emissie van zware metalen in de lucht, relatief ten opzichte van 1995 (Vlaanderen, 
2000-2009*) en relatieve bijdrage van de verschillende sectoren tot de lozingen van zware 
metalen in de lucht. 
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Aandeel sectoren wordt afgelezen aan de linker Y-as, relatieve trend totale emissie (index 1995 = 100) en doel 2010 
(30 % in 2010 t.o.v. 1995) worden afgelezen aan rechter Y-as 
* 2009: voorlopige cijfers 

Bron: VMM 
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Tabel 2: Emissies van zware metalen in de lucht, totaal en per sector (Vlaanderen, 2000-
2009)  

sector jaar 
As         
[kg] 

Cd        
[kg] 

Cr (totaal) 
[kg] 

Cu         
[kg] 

Hg         
[kg] 

Ni         
[kg] 

Pb         
[kg] 

Zn         
[kg] 

Huishoudens 2000 198 194 236 3.126 176 270 1.032 2.407
Huishoudens 2001 213 209 253 3.163 189 290 1.085 2.561
Huishoudens 2002 198 195 238 3.143 177 273 1.011 2.385
Huishoudens 2003 223 218 266 3.201 199 304 1.130 2.627
Huishoudens 2004 213 206 260 3.210 192 296 1.193 2.663
Huishoudens 2005 210 204 255 3.218 189 292 1.161 2.610
Huishoudens 2006 195 192 249 3.225 179 287 1.198 2.724
Huishoudens 2007 182 180 237 3.223 169 273 1.156 2.630
Huishoudens 2008 190 190 237 3.220 172 273 1.061 2.520
Huishoudens 2009 190 190 237 3.220 172 274 1.059 2.526
Industrie 2000 2.381 1.081 2.452 5.605 965 6.341 54.427 47.552
Industrie 2001 2.533 941 2.223 4.172 722 7.749 30.069 42.626
Industrie 2002 2.467 1.006 1.760 5.000 992 7.026 40.524 38.843
Industrie 2003 2.124 968 1.608 4.724 758 6.972 37.527 37.953
Industrie 2004 2.276 1.318 971 4.201 891 6.178 48.295 60.667
Industrie 2005 2.173 1.245 1.854 4.188 871 6.165 52.587 42.572
Industrie 2006 2.426 1.256 2.317 3.474 921 6.042 52.380 43.260
Industrie 2007 2.728 1.002 1.988 2.330 699 5.005 36.772 34.650
Industrie 2008 1.990 943 1.920 2.241 599 4.474 28.146 34.327
Industrie 2009 1.666 928 1.497 1.975 495 3.121 22.807 20.946
Energie 2000 462 382 1.299 1.195 650 15.524 1.979 4.868
Energie 2001 411 339 1.087 1.100 629 17.510 1.787 4.826
Energie 2002 327 395 1.081 1.041 1.295 15.097 1.584 3.894
Energie 2003 414 408 1.196 1.088 1.290 17.820 1.645 4.457
Energie 2004 350 440 1.333 1.184 1.171 25.337 1.745 4.724
Energie 2005 518 388 1.314 1.889 388 12.323 1.873 4.938
Energie 2006 260 370 612 1.102 314 12.166 1.543 4.288
Energie 2007 240 372 546 761 333 11.741 1.364 3.941
Energie 2008 171 364 1.038 917 382 8.367 1.475 3.192
Energie 2009 146 288 567 954 287 3.304 1.702 1.509
Landbouw 2000 24 16 152 204 17 2.548 1.428 442
Landbouw 2001 23 16 152 191 16 2.548 1.374 437
Landbouw 2002 23 16 152 188 16 2.547 1.349 434
Landbouw 2003 23 16 151 186 16 2.545 1.341 433
Landbouw 2004 23 16 152 185 16 2.548 1.335 453
Landbouw 2005 23 16 152 183 16 2.548 1.328 450
Landbouw 2006 23 16 152 181 16 2.547 1.314 440
Landbouw 2007 26 19 109 197 24 1.402 1.159 566
Landbouw 2008 23 19 82 191 24 894 1.175 538
Landbouw 2009 24 21 86 194 24 898 1.178 605
Transport 2000 3,8 50 533 34.443 2,1 639 2.656 14.104
Transport 2001 4,1 50 539 34.952 2,1 662 2.631 14.245
Transport 2002 4,0 50 535 34.415 2,1 655 2.550 14.179
Transport 2003 4,1 51 541 34.757 2,1 666 2.527 14.374
Transport 2004 4,3 51 546 35.173 2,2 683 2.507 14.511
Transport 2005 4,4 51 549 35.493 2,2 689 2.474 14.553
Transport 2006 4,4 51 549 35.464 2,3 688 2.427 14.615
Transport 2007 5,0 52 556 35.832 2,6 709 2.400 14.829
Transport 2008 5,2 53 562 36.282 2,7 722 2.373 14.990
Transport 2009 4,8 50 539 35.027 2,4 686 2.286 14.428
Handel & diensten 2000 40 46 59 85 59 228 127 509
Handel & diensten 2001 41 47 63 87 60 274 132 553
Handel & diensten 2002 41 47 70 90 62 427 139 538
Handel & diensten 2003 37 46 68 86 36 394 133 603
Handel & diensten 2004 32 45 64 78 33 312 120 683
Handel & diensten 2005 30 43 55 73 32 171 109 656
Handel & diensten 2006 23 37 51 63 26 215 93 639
Handel & diensten 2007 21 36 44 60 25 85 83 619
Handel & diensten 2008 20 36 56 64 24 300 95 696
Handel & diensten 2009 20 37 56 63 24 300 96 714
totaal 2000 3.108 1.768 4.732 44.658 1.868 25.551 61.648 69.882
totaal 2001 3.225 1.603 4.316 43.665 1.618 29.033 37.077 65.246
totaal 2002 3.060 1.709 3.835 43.876 2.544 26.026 47.157 60.273
totaal 2003 2.826 1.707 3.831 44.042 2.301 28.700 44.303 60.447
totaal 2004 2.898 2.076 3.325 44.031 2.305 35.354 55.195 83.701
totaal 2005 2.958 1.947 4.180 45.044 1.498 22.188 59.532 65.780
totaal 2006 2.930 1.921 3.929 43.510 1.459 21.946 58.955 65.967
totaal 2007 3.203 1.662 3.481 42.403 1.253 19.215 42.935 57.235
totaal 2008 2.400 1.605 3.895 42.916 1.204 15.030 34.324 56.263
totaal 2009 2.050 1.514 2.982 41.433 1.005 8.583 29.129 40.730

2009: voorlopige cijfers 

Bron:VMM 

Tabel 3 geeft het aandeel van de sectoren.  
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Anno 2009 heeft de industrie het grootste aandeel in de emissies van arseen, cadmium, 
chroom, kwik, lood en zink. Binnen de industrie heeft de metaalsector de grootste emissies 
van alle metalen, behalve kwik waarvan de chemiesector de grootste emissies heeft. Het 
voorbije decennium zijn de emissies van metalen door de metaalindustrie gedaald met 20 tot 
69 %. Die van de chemiesector daalden met 10 tot 72 %.  

De energiesector heeft vooral belangrijke aandelen in de emissies van nikkel en kwik. Het 
voorbije decennium daalden die emissies met respectievelijk 79 % en 56 %. 

De transportsector heeft een zeer groot aandeel in de koperemissies. Over de hele periode 
2000-2009 zijn die emissies niet gedaald. Ook het aandeel in de emissies van zink is 
aanzienlijk en de emissies daalden evenmin. De slijtage van remmen speelt een belangrijke 
rol in deze emissies. De slijtage van banden is ook belangrijk voor de emissies van zink. Door 
de beperking van het loodgehalte in benzine waren de loodemissies van de transportsector in 
de jaren 90 al sterk gedaald en ze zijn ook het voorbije decennium verder gedaald. 

De emissies door de huishoudens worden vooral veroorzaakt door gebouwenverwarming. 
Die emissies hangen uiteraard samen met de buitentemperatuur. Ze daalden het voorbije 
decennium weinig of niet. 

Tabel 3: Procentuele bijdrage van de verschillende sectoren tot de lozingen van zware 
metalen in de lucht (Vlaanderen, 2009*)  

  arseen cadmium chroom koper kwik nikkel lood zink 

huishoudens 9,3% 12,5% 8,0% 7,8% 17,1% 3,2% 3,6% 6,2% 

industrie 81,3% 61,3% 50,2% 4,8% 49,2% 36,4% 78,3% 51,4% 

energie 7,1% 19,1% 19,0% 2,3% 28,6% 38,5% 5,8% 3,7% 

landbouw 1,2% 1,4% 2,9% 0,5% 2,4% 10,5% 4,0% 1,5% 

transport 0,2% 3,3% 18,1% 84,5% 0,2% 8,0% 7,8% 35,4% 

handel & diensten 1,0% 2,5% 1,9% 0,2% 2,4% 3,5% 0,3% 1,8% 

totaal (ton) 2,0 1,5 3,0 41,4 1,0 8,6 29,1 40,7 
* voorlopige cijfers 

Bron: VMM 

Evaluatie en maatregelen 

Met uitzondering van koper en zink is de doelstelling van MINA-3+ (-70 % in 2010 ten 
opzichte van 1995) gehaald of lijkt ze binnen bereik te liggen. De recente daling van de 
emissies is echter wellicht deels toe te schrijven aan de financieel-economische crisis. Het is 
dus nog maar de vraag hoe de emissies gaan evolueren eens de economie weer aantrekt. 
Het is opvallend dat de industrie en de energiesector hun emissies veel sterker reduceerden 
dan de huishoudens en de transportsector. 

De emissies naar de lucht blijven voornamelijk van industriële oorsprong. Dat betekent dat 
reducties die gerealiseerd worden door de industrie het meest voelbaar zijn in de totale 
emissiecijfers. Op dit vlak dient dus verder een gericht vergunningenbeleid gevoerd te 
worden, gecombineerd met innovatie en toepassing van best beschikbare reductietechnieken 
en -strategieën. 

Vaak hebben meer generieke maatregelen (bijvoorbeeld isolatie van woningen, 
gasreinigingsinstallaties, beperken aantal voertuigkilometers) ook positieve effecten op de 
emissies van zware metalen naar de lucht. Voor meer informatie over sectorgerichte 
maatregelen wordt verwezen naar de achtergronddocumenten van de sectoren huishoudens, 
industrie, energie en transport. 

2.2 Belasting oppervlaktewater met zware metalen  

Laatst bijgewerkt: december 2007, recentere gegevens zijn anno 2010 niet beschikbaar. 
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Inleiding 

Voor de meest recente beschrijving van het beleid rond zware metalen wordt verwezen naar 
1.3. 

Zware metalen komen terecht in oppervlaktewateren via industriële lozingen, onbehandeld en 
behandeld huishoudelijk afvalwater en via diverse diffuse bronnen zoals depositie vanuit de 
atmosfeer en de daarop volgende erosie van bodems. Afhankelijk van de chemische 
toestand van het oppervlaktewater en de samenstelling van de sedimenten komen zware 
metalen voor als vrije ionen, in gebonden vorm als sulfides of oxides of ze hechten zich aan 
kleipartikels en bezinken.  

De LTD (lange-termijndoelstelling) wordt ontleend aan de OSPAR-Conventie waarin de 
metalen cadmium, kwik en lood zijn opgenomen. Deze conventie beoogt een nulemissie voor 
het jaar 2020. Dit komt overeen met een termijn van één generatie. Omdat ook naar 
oppervlaktewater een nulemissie praktisch moeilijk realiseerbaar wordt geacht, wordt als LTD 
tegen 2020 een emissiereductie van 90 % t.o.v. 1998 voorgesteld.  

Reeds voordien beoogde de Europese Richtlijn 76/464/EEG de beëindiging of beperking van 
de emissies van een aantal gevaarlijke stoffen. Deze stoffen werden opgedeeld in een zwarte 
lijst en een grijze lijst, naargelang hun emissie dient stopgezet of gereduceerd te worden. De 
hier besproken 8 zware metalen, komen elk voor op één van beide lijsten:  

 zwarte lijst: cadmium en kwik; 

 grijze lijst: arseen, koper, chroom, nikkel, lood, zink. 

Deze zware metalen zijn bovendien ook opgenomen in de IPPC-richtlijn 96/61/EC van de 
Europese Unie (IPPC = 'Integrated Prevention and Pollution Control' of geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging). Deze richtlijn beoogt verontreiniging van 
industriële oorsprong in de Europese Unie tegen te gaan door enkel vergunningen af te 
leveren voor industriële installaties welke beantwoorden aan de best beschikbare 
technologieën. Deze richtlijn is enkel van toepassing op installaties welke opgenomen zijn in 
Annex I van deze richtlijn. Omdat een dergelijke omschakeling soms erg duur kan zijn, werd 
een overgangsperiode van 11 jaar toegestaan te tellen vanaf de dag dat de richtlijn van 
kracht werd. De deadline vervalt in principe op 30/10/2007. 

Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht (Richtlijn 
2000/60/EG). De richtlijn vormt het raamwerk voor het integraal waterbeleid van de Unie en 
van de lidstaten, die de Europese regelgeving naar eigen wetgeving moeten omzetten. In 
Vlaanderen is de omzetting gebeurd door het goedkeuren van het Decreet betreffende het 
Integraal Waterbeleid. In de bijlagen van de Kaderrichtlijn Water is een dynamische lijst van 
prioritaire stoffen (o.a. cadmium, kwik, nikkel en lood) opgenomen. Voor elk van deze stoffen 
moet de EU voorstellen doen voor milieukwaliteitsnormen in verschillende compartimenten en 
emissiebeheersingsmaatregelen formuleren. Doelstelling is de lozingen, emissies en 
verliezen te verminderen uiterlijk binnen 20 jaar na het aanvaarden van de maatregelen. 
Verder regelt dit decreet zowat het hele Vlaamse waterbeleid (bekkenstructuur, watertoets, 
Commissie Integraal Waterbeleid, zie ook AG Kwaliteit Oppervlaktewater).  

In het MINA-plan 3 (2003-2007) wordt tegen 2010 een halvering van de emissies t.o.v. 1998 
vooropgesteld. Dit komt overeen met een reductie van minimaal 75 % voor arseen, chroom, 
koper, nikkel en zink t.o.v. 1985 en minimaal 85 % voor cadmium, kwik en lood t.o.v. 1985. 
Aan de hand van deze doelstellingen wordt een evenwichtige spreiding van de inspanningen 
nagestreefd om uiteindelijk de LTD te realiseren. 

Trend 

Figuur 2 toont de evolutie van de gekende belasting van het oppervlaktewater met zware 
metalen. De totale belasting wordt berekend aan de hand van een massabalans die de 
gekende en geschatte lozingen kwantificeert. Het massabalansmodel werd ten opzichte van 
de vorige jaren grondig gewijzigd. Het huidige model is voor het eerst in staat een aantal 
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bronnen geografisch toe te wijzen en aldus de lokale situatie in rekening te brengen (bv. voor 
de zuiveringsrendementen van de RWZI’s). Daardoor geven de resultaten een betere 
benadering van de werkelijkheid. Verder werden enkele zeer kleine bronnen (≤ 1% van het 
totaal) niet meer opgenomen.  

Globaal genomen neemt de belasting van de oppervlaktewateren voor de meeste metalen af. 
Cadmium en lood volgen deze dalende trend niet. In 2005 groeide de cadmiumemissie naar 
de oppervlaktewateren met 2 % relatief ten opzichte van 1998. De uitstoot van lood daalde 
ten opzichte van 1998 maar was hoger in 2005 dan in 2002. Bodemerosie is voor de meeste 
metalen een belangrijke tot zeer belangrijke bron. De gegevens voor bodemerosie moesten 
bij gebrek aan gegevens constant gehouden worden over de hele periode. Dit heeft uiteraard 
zijn weerslag op de algemene trendresultaten.  

De doelstelling van het MINA-plan 3 (50 % reductie in 2010 t.o.v. 1998) werd voor geen enkel 
metaal bereikt. Om de doelstelling te halen, zijn bijkomende inspanningen vereist. Naast de 
verdere aanpak van specifieke puntbronnen, voorziet het MINA-plan 3 dan ook een 
gecoördineerde aanpak van diffuse bronnen.  

In tabel 4 werden de trends uitgezet voor de belangrijkste sectoren. Niet toewijsbare bronnen 
worden in de tabel niet in beschouwing genomen.  

De uitstoot van zware metalen door de sector energie is tussen 1998 en 2005 in belangrijke 
mate toegenomen. De toename wordt veroorzaakt door de deelsector productie en distributie 
van van electriciteit, gas, stoom en warm water.  

De belasting van het oppervlaktewater door huishoudens is voor alle metalen afgenomen 
door het hogere percentage inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt door een 
RWZI. De afname van de emissie van zware metalen verloopt niet proportioneel met de 
zuiveringsgraad maar gebeurt op een trager ritme. In 1998 waren 33 % meer inwoners 
aangesloten op een RWZI dan in 1998. De uitstoot per metaal daalde echter met gemiddeld 
8 % in dezelfde periode en varieerde van 1,5 % voor arseen tot maximaal 12 % voor zink. Dit 
is o.m. toe te schrijven aan het zuiveringsrendement van de RWZI’s dat voor de meeste 
metalen niet erg hoog ligt, aan de veronderstelling in de berekeningen dat een deel van de 
inwoners die vroeger niet aangesloten waren op RWZI al over een septische put beschikten 
en aan het gegeven dat hoe meer afvalwater aangesloten wordt op RWZI hoe meer ook 
ongezuiverd via overstorten in het oppervlaktewater terecht komt. 

In de sector handel en diensten zijn de veranderingen ten opzichte van 1998 meer 
uitgesproken. Arseen, lood en vooral kwik vertonen een belangrijke reductie. De afname in 
arseen komt voor rekening van de deelsector afvalverwerking. De halvering van de 
kwikemissies in 2005 relatief ten opzichte van 1998 wordt toegeschreven aan het plaatsen 
van amalgaanfilters bij tandartspraktijken. De emissies van deze laatste groep werden in 
2005 op nul gezet. 

Emissies afkomstig van de sector transport blijven stabiel. Enkel voor koper is er een 
duidelijke toename. 

Voor de meeste metalen liggen de lozingen vanuit de industrie merkelijk lager in 2005 
vergeleken met 1998. De emissies van arseen, chroom, koper en nikkel halveerden tijdens 
deze periode. De emissie van kwik verminderde met 23 %, die van zink met ongeveer een 
derde. De daling in de uistoot van cadmium was minder uitgesproken terwijl de emissie van 
lood opnieuw hoger uitviel. De deelsector metallurgie is verantwoordelijk voor het hogere 
cijfer. Alle andere deelsectoren binnen de sector industrie lieten lagere emissies optekenen in 
2005. Uit een detailanalyse – een vergelijking van emissiemetingen bij individuele bedrijven – 
blijkt dat er sterke jaar tot jaar verschillen kunnen optreden in de uitstoot. Ter illustratie van de 
vele mogelijke oorzaken worden hier enkele specifieke voorbeelden aangehaald.  

 Implementatie van nieuwe reducerende technieken leidt tot een directe daling in de 
uitstoot. De lozingen van cadmium en lood door een non-ferrobedrijf zijn in enkele jaren 
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tijd gehalveerd door neerslag van deze metalen met sulfide en een geoptimaliseerde pH-
sturing.  

 De bodemsanering van een zinkfabriek lag aan de basis van een tijdelijke verhoging van 
de geloosde hoeveelheden zink en cadmium.  

 De lozingen van metalen hangen soms ook sterk af van de aanwezigheid van metalen in 
de gebruikte grondstoffen (bv. lood in schroot dat mee gesmolten wordt bij staalproductie, 
variërende nikkel concentraties in ertsen voor de productie van non-ferro metalen of 
cadmium aanwezig in hout voor papierproductie). Op deze parameters staan minder 
onder controle van de vergunninghoudende producent 

 Ongelukken tijdens de productie of productiefouten zijn ook een oorzaak van plots 
toegenomen emissies.  

Figuur 2: Belasting van het oppervlaktewater met zware metalen relatief ten opzichte van 
1998 (Vlaanderen, 1998-2005).  
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Bron: VMM 
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Tabel 4. Totale emissie van zware metalen (kg) voor de sectoren energie, handel en 
diensten, huishoudens, industrie en transport in de periode 1998 – 2005. 

 Energie 
 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

1998 34 1 10 62 0 66 13 1 011 
2002 91 1 1 31 2 138 178 890 
2005 39 4 23 90 1 59 35 1 053 

         
 Handel & diensten 
 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

1998 51 38 135 604 30 289 219 3 474 
2002 77 44 143 472 25 378 162 2 673 
2005 33 58 113 666 11 383 151 2 734 

         
 Huishoudens 
 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

1998 526 21 1724 7 443 23 1595 0 2 459 
2002 502 20 1595 6 775 21 1517 0 2 192 
2005 518 19 1562 6 688 20 1517 0 2 165 

         
 Industrie 
 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

1998 1 464 275 2450 4 642 21 7 063 2 979 25 162 
2002 1 011 426 1575 2 668 22 5 216 1 307 23 416 
2005 714 254 1160 2 412 16 3 754 3 417 17 057 

         
 Transport 
 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

1998 2 7 135 8 884 4 97 383 17 243 
2002 2 7 133 750 0 95 287 16 260 
2005 2 6 120 11 356 0 89 357 15 749 

         

Bron: VMM 

Aandeel van de doelgroepen 

Figuur 3 geeft een overzicht van het aandeel van de doelgroepen voor de verschillende 
zware metalen voor het jaar 2005. De niet-sectorgebonden belasting van het 
oppervlaktewater is voor alle metalen belangrijk tot zeer belangrijk. Daaronder valt onder 
meer bodemerosie dat voor alle metalen een zeer belangrijk aandeel heeft. In voorgaande 
editie werd bodemerosie toegeschreven aan de sector landbouw. Bodemerosie is ook vooral 
een probleem op landbouwgronden, maar de zware metalen die samen met de 
bodemdeeltjes eroderen zijn niet zomaar toe te wijzen aan deze sector). Voor koper, lood en 
zink zijn corrosie van leidingen en van de gebouwschil (bv. zinken dakgoten) eveneens 
belangrijke processen. 

Ook de niet-verklaarde vrachten, afgeleid door brongegevens te vergelijken met RWZI-
influentgegens, zijn voor de meeste metalen nog vrij belangrijk. Dit geeft aan dat nog niet alle 
bronnen accuraat ingeschat worden. De emissie-inventaris moet de komende jaren nog 
vervolledigd en verfijnd worden.  

De industrie heeft nog een belangrijk aandeel in de nikkel- en cadmiumvrachten. Voor 
cadmium is de industriële lozing voornamelijk afkomstig van de metallurgie, chemie en 
papier- en kartonnijverheid. Cadmium wordt onder meer gebruikt in batterijen en als pigment 
maar komt ook vrij bij de productie van ijzer, staal en non-ferrometalen (zink, lood en koper). 
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Enkele belangrijke toepassingen van nikkel zijn roestvrij staal, nikkellegeringen met anti-
corrosie eigenschappen en elektrolytische galvanisatie. 

De huishoudens hebben over het algemeen eerder kleine aandelen (uitgezonderd koper). De 
sectoren energie, landbouw en handel & diensten hebben zeer kleine aandelen. Het 
belangrijk aandeel van de sector transport in de kopervracht is vooral toe te schrijven aan het 
gebruik van aangroeiwerende verven op zeeschepen die de Vlaamse havens aandoen. De 
slijtage van banden is dan weer een relatief belangrijk proces voor de zink-vrachten (tabel 5).  

Figuur 3: Aandeel van de doelgroepen in de gekende belasting van het oppervlaktewater met 
zware metalen (Vlaanderen, 2005) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

transport 2 6 120 11.356 0 89 357 15.749

niet-sectorgebonden 6.796 338 13.345 12.746 250 4.619 21.926 120.882

niet verklaarde vrachten 639 272 1.983 7.154 52 3.741 5.224 20.849

landbouw 0 0 0 2 0 0 0 6

industrie 714 254 1.160 2.412 16 3.754 3.417 17.057

huishoudens 518 19 1.562 6.688 20 1.517 0 2.165

handel & diensten 33 58 113 666 11 383 151 2.734

energie 39 4 23 90 1 59 35 1.053

As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

 
Bron: VMM 
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Tabel 5: Belasting van het oppervlaktewater met zware metalen (in kg) per setor, 
subsector/proces (Vlaanderen, 2005) 

sector deelsector/proces As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

 

energie 
productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 
warm water 17 4 15 45  19 32 389

energie vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 1 3  2 1 10

energie vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 22 42 1 39 1 654

handel & diensten afvalverwerking 9 54 22 38 3 145 16 283

handel & diensten financiële instellingen& openbaar bestuur 1 1 12  1 2 69

handel & diensten gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 2 1 11 211 2 18 29 552

handel & diensten 
groot- en kleinhandel, reparaties auto's en 
huishoudartikelen 12 25 53  20 12 333

handel & diensten hotels en restaurants 2 1 16 177 1 12 13 351

handel & diensten industriële reiniging 1 13 8  113 7 204

handel & diensten onderwijs 1 69 1 8 22 166

handel & diensten overige dienstverlening 3 1 8 32 4 10 7 136

handel & diensten vervoer, opslag, communicatie, zonder tankstation 1 2 13  38 3 171

handel & diensten wassen en chemisch reinigen 1 1 13 53  19 40 469

huishoudens huishoudens 518 19 1 562 6 688 20 1 517 2 165

industrie chemische industrie 396 29 146 423 9 875 91 6 540

industrie houtindustrie 1 1 2  2 21 73

industrie metallurgie 190 188 286 906 3 1 782 3 161 3 924

industrie mijnbouw 5  2 31 544

industrie papier- en kartonnijverheid 15 29 19 122  96 5 1 625

industrie productie van metaal 2 49 30  156 5 343

industrie recyclage van afval 1 1 6  25 17 34

industrie rubber en kunststofnijverheid 13 36 11  13 3 84

industrie textiel 3 348 461  211 4 1 072

industrie uitgeverijen, drukkerijen 1 13  3 1 28

industrie vervaardigen van meubels+overige   26

industrie vervaardiging transportmiddelen 13 1 28 31  208 11 330

industrie vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen 5 142 1 83 53 250

industrie 
vervaardiging van overige niet-metaalhoudende 
minerale producten 31 163 23  26 18 175

industrie vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 37 1 73 233 1 227 24 1 912

industrie winning, zuivering en distributie van water 11 3 10  14 1 98

landbouw dierlijke mest 2  6

niet verklaarde vrachten niet verklaarde vrachten 639 272 1 983 7 154 52 3 741 4 828 20 849

niet-sectorgebonden directe depositie oppervlatktewater 57 20 80 422 2 129 660 2 673

niet-sectorgebonden erosie bodem 6 739 319 13 266 6 534 247 4 490 13 532 26 262

niet-sectorgebonden houtverduurzamingsmiddelen 1 648  23

niet-sectorgebonden corrosie leidingen 1 339  750 9 092

niet-sectorgebonden corrosie gebouw schil 2 803  6 984 82 831

niet-sectorgebonden onbekend   

transport lekkage motorolie 6 36  37 2 546

transport slijtage banden 3 6 682  32 238 13 083

transport slijtage koolsleepstukken 104  42

transport slijtage wegdek 3 108 31  56 40 89

transport slijtage bovenleidingen 1 059  

transport uitloging antifouling 9 443  

transport verlies schroefasvet   31

totaal  8 741 952 18 307 41 112 350 14 162 30 713 180 495

Bron: VMM 

Evaluatie en maatregelen 

VLAREM II (Afdeling 4.2.3) bepaalt de normen voor emissies van zware metalen naar het 
oppervlaktewater door puntbronnen. Daarnaast bevat VLAREM II ook voorschriften ter 
voorkoming of beperking van de verontreiniging van de bodem en het grondwater door zware 
metalen. Het direct lozen van zware metalen in het grondwater is verboden, indirecte 
lozingen kunnen slechts onder strikte voorwaarden (Afdeling 4.3.1). Bodem- en 
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grondwaterverontreiniging door zware metalen worden ook voorkomen of beperkt door de 
voorschriften inzake de opslag van vaste stoffen in bulk en inzake de opslag van gevaarlijke 
vloeistoffen (Afdeling 4.1.7). 

In het MINA-plan 3 behoort de vermindering van de emissies door diffuse bronnen tot de 
prioriteiten evenals de eliminatie van kwik en cadmium. Een beleidsnota wordt voorbereid en 
uitgevoerd inzake de aanpak van diffuse verontreiniging door metalen. Ze zal als basis 
dienen om voorstellen inzake productnormen te formuleren aan de federale overheid en in 
overleg te gaan met overheden en betrokkenen zoals de bouwsector, de consumenten en de 
landbouw. De aanpak van de puntbronnen naar water kadert in het geldende 
reductieprogramma gevaarlijke stoffen waarvoor een regelmatige actualisatie en bijsturing is 
gepland. De inhoud van de eerstvolgende bijsturing is echter mede afhankelijk van de 
voorschriften van de Europese Commissie die momenteel nog in opmaak zijn. Zie ook 1.3 
Beleid rond zware metalen. 

De industriële en huishoudelijke afvalwaterstromen werden en worden verder gereduceerd 
via beleidsinstrumenten. Dit is onder meer het gevoerde heffingenbeleid, waarbij de 
opgelegde heffing voor een belangrijk deel bepaald wordt door de geloosde metaalvracht. 
Ook het afvalwater van steeds meer huishoudens wordt gezuiverd op een RWZI. Naarmate 
de huishoudelijke en industriële vuilvrachten verder afnemen, zullen de diffuse bronnen nog 
relatief in belang toenemen. Voor het bereiken van de emissiereductiedoelstellingen vormen 
vooral de diffuse bronnen (bv. erosie, corrosie van bouwmaterialen, slijtage van autobanden, 
afspoeling van oppervlakken verontreinigd door atmosferische depositie, landbouw …) een 
belangrijk probleem.  

Een aantal bronnen welke mogelijk relevant zijn maar niet gekwantificeerd konden worden, 
vereisen verder onderzoek. Mogelijke relevante bronnen kunnen zijn corrosie van 
scheepsanodes of uitloging van aangroeiwerende verven voor binnenschepen. Voor andere 
diffuse bronnen dient de kwantificering (overstorten, atmosferische depositie, erosie, slijtage 
van koperen bovenleidingen, verliezen vanuit dierlijk mest, vrachten vanuit bouwmaterialen 
...) verder verfijnd te worden. 

2.3 Zware metalen in lucht  

Laatst bijgewerkt: december 2010 

Inleiding 

In Vlaanderen worden monitoringsprogamma’s van zware metalen in de omgevingslucht en 
depositie uitgevoerd in functie van het internationaal, Europees en Vlaams beleid beschreven 
in het hoofdstuk 1.3 Beleid. Enerzijds wordt beoogd de algemene luchtkwaliteit te beoordelen 
in Vlaanderen. Anderzijds worden in aandachtsgebieden (o.a. nabij non-ferrobedrijven en 
staalbedrijven) uitgebreide meetprogramma’s uitgevoerd om de verspreiding in de 
onmiddellijke omgeving ervan nader te bepalen. Als instrument wordt gebruik gemaakt van 
metingen. De huidige beschikbare Vlaamse modellen zijn voorlopig nog niet voldoende 
onderbouwd om een beoordeling van de luchtkwaliteit met dit instrumentarium uit te voeren. 
Verdere wetenschappelijke ontwikkelingen zijn in de toekomst hiervoor nodig. Vanaf 2002, 
worden in de omgeving van ferro- en non-ferro bedrijven concentraties aan zware metalen in 
PM10-stof en neervallend stof gemeten in vergelijking met stedelijke en 
achtergrondgebieden. Nabij de kust wordt op een achtergrondlocatie de metalen in zware 
metalen in PM10-stof en neervallend stof gemeten in het kader van het CAMP – OSPAR 
meetnet.  

De situatie in Vlaanderen wordt geschetst. De meetgegevens van 2009 worden getoetst aan 
de huidige en toekomstige Vlaamse en Europese normen. De evolutie van de jaargemiddelde 
concentraties wordt gegeven en er is een statistische trendanalyse gemaakt op de individuele 
meetgegevens. Verder worden deze cijfers vergeleken met Europese meetgegevens voor 
PM10-stof. Voor het eerst is gemodelleerd hoeveel inwoners blootgesteld worden aan 
concentraties boven de normen. De evolutie van de deposities wordt geschetst en ze worden 
getoetst aan de kritische lasten. 
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Zware metalen in zwevend stof  

Tabel 6 geeft voor 2009 de jaargemiddelde concentraties van zware metalen in PM10-stof in 
Vlaanderen, uitgedrukt in ng/m3. In hotspots zijn meerdere meetposten aanwezig om de 
luchtkwaliteit te beoordelen. In dit geval worden de minimum en maximum jaargemiddelde 
concentraties per parameter weergegeven. In Hoboken en Beerse komen lokaal verhoogde 
concentraties van lood, cadmium, arseen, koper, antimoon en zink voor. Er is een relatie te 
leggen tussen de totale emissies en de verhoogde concentraties. De laatste jaren zijn de 
geleide emissies gedaald maar neemt het relatief aandeel van de niet-geleide emissies toe.  

Tabel 6: Jaargemiddelde concentraties van zware metalen in PM10-fijn stof (ng/m³) 
(Vlaanderen, 2009) 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
Non-ferro industrie         
   Beerse (4) 0,8-7,5 0,8-21 1,9-5,6 13-179  2,6-19 83-411 43-460 
   Hoboken (4) 14-58 1,4-4,5 3,0-7,7 29-46  4,3-8,3 96-319 52-88 
Staalbedrijven         
   Gentse Kanaalzone 0,7 0,6 2,2 11  3,2 18 34 
   Genk (4) 0,6-0,7 0,7-1,7 26-130 8,4-26  12-65 12-26 62-145 
Chlooralkali         
       Tessenderlo     6,3    
Stedelijk (2) 0,6-0,7 0,6 2,0-4,3 12-28  2,7-3,5 14-22 27-48 
Achtergrond  0,3 3,7 8,2 1,8 6,2 8,6 22 
Overschrijdingen van de grens- of streefwaarden zijn in vet gedrukt.  
() aantal meetposten per microzone 

Bron : VMM 

In Vlaanderen zijn verschillende soorten staalbedrijven gevestigd. Rond het staalbedrijf 
ArcelorMittal Gent (Gentse Kanaalzone) wordt in 2009 geen enkele overschrijding genoteerd. 
Niettegenstaande de hoge emissies in vergelijking met andere industriële bronnen, zijn de 
gemeten concentraties in de omgevingslucht vergelijkbaar met niveaus in stedelijke 
omgeving. De afstand van de emissiebronnen t.o.v. van de bestaande woonzones en het 
meetpunt van de Vlaamse Milieumaatschappij is groot in vergelijking met andere hotspots in 
Vlaanderen.  
In de onmiddellijke omgeving van het staalbedrijf ArcelorMittal Genk (Genk-Zuid) worden 
verhoogde concentraties van nikkel, chroom en mangaan gemeten.  

Belangrijke kwikemissies worden veroorzaakt door activiteiten van de elektriciteitscentrales. 
Daarnaast draagt ook de basischemie substantieel bij. In de omgeving van het chloor-alkali 
bedrijf TC Tessenderlo meet de VMM hogere kwikconcentraties. Het aandeel van kwik in het 
fijn stof is er doorgaans lager dan 5 %. 

De grens- en streefwaarden zijn toetsingsnormen. De Europese grens- en streefwaarden 
werden vastgelegd voor enkele zware metalen in de PM10-fractie. Voor lood in zwevend stof 
geldt de grenswaarde uit de Europese richtlijn (2008/50/EG). Deze bedraagt 500 ng/m³ als 
jaargemiddelde en wordt gemeten in de PM10-stoffractie. De EU heeft streefwaarden voor 
arseen, cadmium en nikkel in PM10-stof goedgekeurd die in 2012 gerespecteerd dienen te 
worden. Deze richtlijn werd op 6 maart 2007 in VLAREM gepubliceerd.  
In VLAREM II is er ook een grenswaarde voor cadmium in fijn stof (PM10-fractie) 
opgenomen. Tabel 7 geeft een overzicht van grens- en streefwaarden. 
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Tabel 7: Grens- en streefwaarden voor zware metalen in lucht (ng/m3) 

 
grenswaarde als 

jaargemiddelde (ng/m³) 
streefwaarden als 

jaargemiddelde (ng/m³) 

Vlarem II 

Cd (PM10) 30  

EU wetgeving (Richtlijn 2008/50/EG + Richtlijn 2004/107/EG) 

Pb (PM10)* 500  

As (PM10)**  6 

Cd (PM10)**  5 

Ni (PM10)**  20 

* EU-grenswaarde voor Pb in PM10 stof (vanaf 1/1/2005), 2008/50/EG 
**EU-streefwaarden voor As, Cd, en Ni in PM10-stof (vanaf 31/12/2012), 2004/107/EG 

De EU-grenswaarde voor lood en de Vlarem II grenswaarde voor cadmium in PM10-stof 
worden in 2009 overal in Vlaanderen gehaald. De toekomstige EU-streefwaarden voor 
cadmium en arseen worden in 2009 in de omgeving van Beerse (arseen, cadmium) en 
Hoboken (arseen) overschreden. De toekomstige streefwaarde voor nikkel wordt in 2009 in 
de omgeving van Genk-Zuid overschreden. De overschrijdingen worden vastgesteld rond 
non-ferro- en ferro-bedrijven. Het betreft lokale gebieden in de windafwaartse sector en in de 
onmiddellijke omgeving van de bronnen.  

Trends 

De evoluties van de metalen in PM10 stof worden weergegeven voor een aantal meetposten 
voor de periode van 2003 tot 2009 in figuren 4-7. De evolutie wordt gegeven voor 4 
meetposten in industriële gebieden (Beerse, Hoboken, Gentse Kanaalzone en Genk-Zuid), 
voor 2 meetposten in een stedelijke omgeving (Antwerpen en Gent) en voor 1 meetpost in 
een landelijke omgeving (Koksijde). In tabel 8 wordt een overzicht gegeven van de 
verschillende meetposten. 
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Tabel 8: Meetposten zware metalen in PM10 stof 

stationcode adres gemeente 

industriële meetposten 

00BE01 Absheide Beerse 

00HB23 Curiestraat Hoboken 

00GK02 Krelstraat 15 Genk 

00R750 Burgemeester Jozef Chalmetlaan Zelzate 

stedelijke meetposten 

00GN05 Krijgslaan Gent 

00R801 Plantin en Moretuslei 165 Antwerpen – Borgerhout 

Achtergrond meetpost  

00KK02 De Doornpanne Koksijde 

Figuur 4 en tabel 9 geven de resultaten voor lood. 

Figuur 4: Loodconcentraties in lucht (zwevend stof)(2003-2009) 
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Bron: VMM 

De data van 2003 tot en met 2009 werden ook verwerkt met de software “Trendanalist”, met 
dit softwareprogramma kunnen statistisch significante trends opgespoord en gekwantificeerd 
worden. De resultaten voor lood worden weergegeven in tabel 9.  

Tabel 9: Resultaten statistische trendanalyse voor lood (2003-2009) 

 Pb 
00BE01 (Beerse) geen trend 
00GK02 (Genk) grote daling 
00GN05 (Gent) grote daling 
00HB23 (Hoboken) geen trend 
00R750 (Gentse Kanaalzone) grote daling 
00R801 (Antwerpen) grote daling 

In Vlaanderen zijn er, voor wat betreft lood, twee aandachtsgebieden, namelijk Hoboken en 
Beerse. In 2007 werd de meetpost 00BE01 in Beerse wegens infrastructuurwerken enkele 
tientallen meters verplaatst, op de nieuwe locatie werden hogere concentraties 
teruggevonden. In 2007 en 2008 was er in Beerse een overschrijding van de EU-
grenswaarde, in 2009 wordt in beide gebieden de EU- grenswaarde gerespecteerd, toch 
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blijven de gemeten concentraties verhoogd. Beide gebieden dienen bijgevolg nauwlettend 
opgevolgd te worden. Stofreductiemaatregelen worden momenteel uitgevoerd om de 
concentraties in deze zones verder te laten dalen. Wanneer de resultaten van 2003-2009 
verwerkt worden met de software trendanalist blijkt dat er op de meetposten 00HB23 
(Hoboken) en 00BE01 (Beerse) geen statistisch significante trend waarneembaar is. 

In de Gentse Kanaalzone, Genk en Gent dalen de loodconcentraties in de periode 2003-2009 
(figuur 4 en tabel 9). In 2009 wordt op al deze meetposten de EU-grenswaarde 
gerespecteerd. In stedelijke en achtergrondgebieden zijn de gehalten aan lood laag.  

Figuur 5 en tabel 10 geven de resultaten voor cadmium. 

Figuur 5: Cadmiumconcentraties in lucht (zwevend stof)(2003-2009) 
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Tabel 10: Resultaten statistische trendanalyse voor cadmium (2003-2009) 

 Cd 
00BE01 (Beerse) geen trend 
00GK02 (Genk) geen trend 
00GN05 (Gent) geen trend 
00HB23 (Hoboken) grote daling 
00R750 (Gentse Kanaalzone) grote daling 
00R801 (Antwerpen) * 
* geen analyse wegens te veel waarden onder de bepalingsgrens (> 80 %) 

De industriële verontreiniging van cadmium situeert zich vooral in de directe omgeving van 
het bedrijf Metallo-Chimique te Beerse en in mindere mate in de omgeving van het non-ferro 
bedrijf Umicore te Hoboken (figuur 5).  

Op de meetposten in Antwerpen, Gent en de Gentse kanaalzone zijn de concentraties laag 
en in de buurt van de bepalingsgrens. Vanaf 2006 werd voor het achtergrondstation in 
Koksijde een gevoeligere meettechniek aangewend waardoor de concentraties in het 
verleden, zoals vroeger werd aangegeven, mogelijks werden overschat in de 
achtergrondgebieden. In stedelijke en landelijke gebieden zijn de gemeten 
cadmiumconcentraties laag en stelt zich geen enkel probleem naar het respecteren van de 
toekomstige streefwaarde. 

De toekomstige EU-streefwaarde (5 ng/m³) wordt in Beerse overschreden. Voor de zone 
Hoboken wordt de streefwaarde niet meer overschreden sinds 2007. In 2009 is de gemeten 
cadmiumconcentratie in Hoboken vergelijkbaar met 2008, in Beerse treedt er een daling op 
sinds 2007, al is er over de periode 2003-2009 nog geen statistisch significante trend vast te 
stellen. Evenals voor lood hebben het reduceren van de emissies in de industriële sectoren 
onder meer door het toepassen van BBT ertoe geleid dat de concentraties daalden in de 
hotspots. 

Figuren 6 en tabel 11 geven de resultaten voor arseen. 
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Figuur 6: Arseenconcentraties in lucht (zwevend stof)(2003-2009) 

 

 

 

 

 

 

Bron: VMM 

Tabel 11: Resultaten statistische trendanalyse voor arseen (2005-2009) 

 As 
00BE01 (Beerse) geen trend 
00GK02 (Genk) geen trend 
00GN05 (Gent) geen trend 
00HB23 (Hoboken) geen trend 
00R750 (Gentse Kanaalzone) zeer kleine stijging 
00R801 (Antwerpen) zeer grote daling 

Verhoogde arseenconcentraties worden gemeten in de omgeving van het bedrijf Umicore te 
Hoboken en rond Metallo-Chimique in Beerse. In 2007 werd de meetpost 00BE01 in Beerse 
wegens infrastructuurwerken enkele tientallen meters verplaatst, op de nieuwe locatie 
werden hogere concentraties teruggevonden. Vanaf 2007 is er een dalende tendens. In 
Hoboken zijn de concentraties in 2009 vergelijkbaar met 2006 en hoger dan in 2007 en 2008. 
Oorzaak van deze verhoging van het jaargemiddelde zijn een aantal hoge dagwaarden. De 
toekomstige EU-streefwaarde (6 ng/m³) wordt in Hoboken en Beerse overschreden. 

Sinds 2005 wordt arseen bepaald met een gevoeligere meettechniek waardoor de 
concentraties in het verleden mogelijks werden overschat in de achtergrondgebieden. 
Daarom werden de jaren 2003 en 2004 niet meegenomen in de statistische trendanalyse. 
Ten opzichte van 2003 is er voor de meetposten in Gent, Antwerpen, Gentse Kanaalzone en 
Genk een duidelijke daling waarneembaar, dit is echter een gevolg van de gevoeligere 
meetmethode en de daling van de bepalingsgrens. Voor de periode 2005 – 2009 zijn de 
concentraties laag en is er geen trend waarneembaar. Enkel voor de meetpost in Antwerpen 
is er een duidelijke dalende trend van de gemeten arseen concentraties. 
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Figuren 7 en tabel 12 geven de resultaten voor nikkel. 

Figuur 7: Nikkelconcentraties in lucht (zwevend stof)(2003-2009) 

 

 

 

 

 

 

Bron: VMM 

Tabel 12: Resultaten statistische trendanalyse voor nikkel (2003-2009) 

 Ni 
00BE01 (Beerse) grote stijging 
00GK02 (Genk) matige daling 
00GN05 (Gent) geen trend 
00HB23 (Hoboken) matige daling 
00R750 (Gentse Kanaalzone) grote daling 
00R801 (Antwerpen) grote daling 

Verhoogde nikkelconcentraties worden gemeten in de omgeving van het inox staalbedrijf 
ArcelorMittal te Genk. In de periode 2003 – 2009 is er een daling merkbaar in Genk deels 
door het reduceren van de emissies en het toepassen van BBT en deels door de financieel-
economische crisis en de verminderde productie. Tevens worden Hoboken en Beerse 
jaargemiddelde nikkelconcentraties vastgesteld die verhoogd zijn. In Beerse is sinds 2003 
een stijging van de nikkelconcentratie waarneembaar. In Hoboken is er een matige daling van 
de nikkelconcentratie. De toekomstige EU-streefwaarde (20 ng/m³) wordt in de omgeving van 
Genk-Zuid overschreden en in Beerse benaderd. In stedelijke en landelijke gebieden zijn de 
gemeten concentraties laag.  

Modellering verspreiding 

Voor de ontwikkeling van een verspreidingsmodel voor zware metalen in PM10-stof, werden 
er in 2008 tijdelijk een aantal extra meetposten in de hot-spot gebieden (Hoboken, Beerse en 
Genk) gecreëerd. De gegevens van de vaste en tijdelijke meetstations werden vervolgens in 
een model ingevoerd om de verspreiding van zware metalen in de ruime regio te berekenen. 
In dit model werden ook emissiegegevens ingebracht. Er werd een eerste schatting gemaakt 
voor 2008 van de oppervlakte van de overschrijdingszone alsook van het aantal inwoners die 
aan die te hoge concentraties worden blootgesteld (Lefebvre et al., 2009). Deze oefening 
werd uitgevoerd voor de polluenten waarvoor grens- of streefwaarden worden opgelegd. 
Aangezien er op het model een zekere foutmarge zit, moeten de door het model 
gegenereerde cijfers beschouwd worden als een schatting. In 2010 werd dit opnieuw 
uitgevoerd met de gegevens van 2009. Voor de gebieden waar er een overschrijding van de 
grens- of streefwaarde gemeten werd, werd de oppervlakte en het aantal inwoners dat aan te 
hoge concentraties wordt blootgesteld berekend. De resultaten voor 2009 worden 
weergegeven in tabel 13. 
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Tabel 13: Oppervlakte waar de (toekomstige) normen voor zware metalen overschreden 
worden en het aantal blootgestelde inwoners in 2009 

regio polluent norm 
(ng/m³) 

oppervlakte overschrijdingszone 
(km²) 

aantal inwoners in 
deze zone 

Beerse Cd 5 0,173 120 
 Ni 20 0,132 40 
Genk Ni 20 1,730 950 
Hoboken  As 6 1,936 6200 

Uit tabel 13 volgt dat er in Beerse een 120-tal inwoners blootgesteld zouden worden aan te 
hoge concentraties van nikkel en/of cadmium in 2009. In Genk wordt in 2009 de toekomstige 
streefwaarde voor nikkel overschreden in een gebied van 1,7 km² waarin een 950-tal mensen 
wonen. Arseen waait vanuit Hoboken richting Borgerhout. Volgens het model zou er in 2009 
in een gebied van 1,9 km² met een 6200-tal inwoners te hoge arseenconcentraties heersen. 

Situatie in Vlaanderen in vergelijking met andere Europese regio’s 

Figuren 8-11 geven een overzicht van de jaargemiddelde concentraties voor lood, cadmium, 
arseen en nikkel in PM10-stof in Vlaanderen in vergelijking met omliggende Europese regio’s.  

Figuur 8: Arseenconcentraties in Europa in 2009 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Cadmiumconcentraties in Europa in 2009 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Nikkelconcentraties in Europa in 2009 
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Figuur 11: Loodconcentraties in Europa in 2009 

 

 

 

 

 

Bron: Umweltbundesamt Austria, VMM, RIVM, AASQA, Umweltbundesamt, NPL  

De maximale jaargemiddelde arseenconcentratie in PM10-stof, 58 ng/m³, die in Vlaanderen 
in de omgeving van één non-ferro bedrijf gemeten wordt, is de hoogste. De jaargemiddelde 
arseenconcentraties in PM10-stof in industriële omgeving in de omliggende Europese regio’s 
liggen tussen 0,3 en 4,6 ng/m³. De Europese jaargemiddelde arseenconcentraties in 
stedelijke omgeving, tussen 0,2 en 1 ng/m³, en in achtergrondgebieden 0,1 en 1,1 ng/m³ zijn 
vergelijkbaar met de Vlaamse niveaus.  

In de omliggende Europese regio’s liggen de jaargemiddelde cadmiumconcentraties in PM10-
stof in industriële omgeving tussen 0,2 en 4 ng/m³. In Vlaanderen liggen ze tussen 0,6 en 20 
ng/m³, het maximale jaargemiddelde in Vlaanderen is dus hoger. De cadmiumconcentraties 
in PM10-stof in stedelijke omgeving resp. achtergrondgebieden in Europa liggen tussen 0,1 
en 0,7 ng/m³ resp 0,1 en 0,3 ng/m³. Metingen in Vlaanderen liggen binnen deze ranges. 

De jaargemiddelde nikkelconcentraties in PM10-stof in industriële omgeving liggen In de 
omliggende Europese regio’s tussen 0,7 en 64 ng/m³. In Vlaanderen zijn de niveaus 
vergelijkbaar, nl. tussen 2,6 en 65 ng/m³. De Europese jaargemiddelde nikkelconcentraties in 
stedelijke omgeving, tussen 0,5 en 9 ng/m³, en in achtergrondgebieden 0,1 en 7 ng/m³ zijn 
vergelijkbaar met de Vlaamse niveaus.  

In de omliggende Europese regio’s liggen de jaargemiddelde loodconcentraties in PM10-stof 
in industriële omgeving tussen 5 en 220 ng/m³. In Vlaanderen wordt een hogere maximum 
waarde gemeten, nl. tussen 12 en 411 ng/m³. De loodconcentraties in stedelijke omgeving 
respectievelijk achtergrondgebieden in Europa liggen tussen 2 en 20 ng/m³ respectievelijk 1,4 
en 12 ng/m³. Vlaanderen scoort hier gelijkaardig.  

Zware metalen in neervallend stof 

Zware metalen in neervallend stof worden gemeten in Hoboken, Beerse en 2 
achtergrondgebieden (Bonheiden en Koksijde).  

De resultaten van deze depositiemetingen worden getoetst aan de VLAREM-richt- en 
grenswaarden (tabel 14). In het VLAREM Titel II worden grens- en richtwaarden gedefinieerd 
voor lood, cadmium en thallium in neervallend stof. Deze zijn gekoppeld aan metingen met 
NILU-kruiken volgens een welomschreven meetstrategie. De richt- en grenswaarden van 
Vlarem II gelden enkel voor het rekenkundig gemiddelde van de jaardeposities van alle 
kruiken binnen een bepaald beoordelingsgebied.  

Tabel 14: Milieukwaliteitsnormen voor zware metalen in neervallend stof in g/(m².dag)  
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Tabel 15 geeft voor 2009 de jaargemiddelde concentraties van zware metalen in depositie in 
Vlaanderen, uitgedrukt in µg/(m².dag).  

Tabel 15: Totale depositie van zware metalen in Vlaanderen in 2009 (µg/(m².dag)) 

Meetpost  Pb   Cd   Zn    Cu   As   Cr    Ni   Mn   Fe  
  Deposities (µg/(m².dag)) 
 
Hoboken volgens Vlarem II 

05HB0F 678 7,4 481 218 52         
05HB0O 342 4,1 124 120 29         
05HB18 493 5,9 170 158 39         
05HB0X 192 3,3 136 145 19         

05HB-VLAREM gem. 426 5,1 227 160 35         
Hoboken (andere meetposten)  

05HB17 1985 25 502 611 172         
05HB23 1970 16 313 557 164         
05HB01 1314 14 467 397 111         

Beerse volgens Vlarem II 

05BE01 771 9,4 1120 1 239 10         
05BE07 396 3,7 406 500 5,7         
05BE08 295 2,6 466 374 4,6         

05BE-VLAREM gem. 488 5,2 664 705 6,8         

Natuurgebieden 

05BO01 6,8 0,1 33 8,7 0,4 1,3 1,6 13 196 

05KK01 4,1 0,1 22 6,1 0,4 1,8 1,9 24 218 

gemiddelde 5,4 0,1 27 7,4 0,4 1,5 1,7 19 207 

Bron: VMM 

De gemiddelde looddepositie in 2009 over het meetnet in Hoboken volgens de VLAREM-
strategie (05HB-VLAREM gem) bedraagt 426 µg/(m².dag) (tabel 15). De grenswaarde wordt 
gerespecteerd, maar de richtwaarde wordt overschreden. In Beerse wordt de grenswaarde 
eveneens gerespecteerd, maar ook hier wordt de richtwaarde overschreden. Op de 
meetposten gesitueerd in de natuurgebieden worden geen overschrijdingen vastgesteld van 
de grenswaarde of de richtwaarde. 

In Hoboken wordt de richtwaarde voor de cadmiumdepositie sedert 2003 gerespecteerd. Het 
gemiddelde volgens de VLAREM-strategie bedraagt 5,1 µg/(m².dag). Nergens in Vlaanderen 
wordt de richtwaarde overschreden en in de natuurgebieden wordt de richtwaarde ruim 
gerespecteerd. 

Voor de meeste parameters, uitgezonderd koper, in Hoboken is er in 2009 in vergelijking met 
2008 een daling van de jaargemiddelde depositie. De deposities dalen voor lood gemiddeld 
15 %, voor cadmium gemiddeld 7 %, voor zink gemiddeld 19 % en voor arseen gemiddeld 
9 %. Voor koper stijgt de depositie gemiddeld 13 %. Voor Beerse is de trend in 2009 voor alle 
parameters dalend, met name gemiddeld 30 % voor cadmium, gemiddeld 32 % en voor zink, 
gemiddeld 58 % voor koper, gemiddeld 3 % voor arseen en gemiddeld 27 % voor lood. 

De jaargemiddelde deposities liggen in de twee natuurgebieden in Vlaanderen in dezelfde 
grootteorde. Bovendien liggen de jaargemiddelde deposities in natuurgebieden één tot 
meerdere grootteorden lager t.o.v. de industriële omgevingen. De meeste metaaldeposities in 
de natuurgebieden bevinden zich grosso modo op hetzelfde niveau tijdens de meetperiode 
2003-2009 (figuur 12). De stijgingen en dalingen zijn eerder fluctuaties. 
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In het natuurgebied ‘De Doornpanne’ in Koksijde worden in 2009 ook zware metalen in natte 
depositie gemeten (tabel 16). In de natte depositie werden vergelijkbare of lagere 
hoeveelheden van zware metalen en metalloïden teruggevonden t.o.v. totale depositie (met 
uitzondering van koper en lood).  

Tabel 16: Natte depositie van zware metalen in Koksijde (µg/(m².dag))(2009) 

µg/m².dag Pb Zn Cu Mn Fe Cd As Cr Ni Hg 

00KK02 4,5 17 30 7,6 49 0,1 0,4 1,1 1,8 0,018

Bron: VMM  

Figuur 12: Evolutie van de gemiddelde depositie van zware metalen (Vlaanderen, 2003-2009) 

 

 

 

 

 

 

Bron: VMM 

In een studie van de Bodemkundige Dienst van België en de Universiteit Gent werden 
kritische lasten voor cadmium, lood en kwik voor gras-, heide- en bosecosystemen bepaald 
(Gobin et al., 2005). Het begrip kritische last duidt op een maximaal toelaatbare depositie per 
eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er op lange termijn 
schadelijke effecten verwacht worden op gevoelige elementen van de omgeving. Er werden 
kritische lasten afgeleid voor ecotoxicologische effecten op de ecosystemen. Deze lasten 
geven dus de maximale depositie aan die een ecosysteem kan verwerken zonder dat er op 
lange termijn schade aan het systeem optreedt. Daarnaast werden kritische lasten bepaald in 
functie van gezondheidseffecten voor grondwater dat als drinkwater gebruikt wordt. Lokale 
bodemeigenschappen bepalen de kritische last zodat elk ecosysteem zijn eigen kritische 
lasten heeft. 

De meetgegevens van totale depositie van de 2 achtergrondgebieden van het VMM-meetnet 
werden getoetst aan de kritische lasten. Er werd voor geopteerd om te toetsen aan de 
kritische last voor het ecosysteem dat het dichtst bij het meetpunt ligt. Tabel 17 geeft de 
resultaten. Op 1 meetpunt wordt de kritische last voor lood overschreden. De kritische last 
voor cadmium wordt niet overschreden. Deze resultaten zijn slechts indicatief. In de toekomst 
is een modelmatige inschatting van de deposities en toets aan de kritische lasten voor zware 
metalen over heel Vlaanderen nodig. Voor kwik zijn er enkel natte depositiegegevens 
beschikbaar. Indicatief werd de natte depositiewaarde van kwik getoetst aan de kritische 
lasten. Voor kwik wordt deze kritische last niet overschreden. 
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Tabel 17: Deposities en kritische lasten van lood, cadmium en kwik (g/(ha.jaar)) (Vlaanderen, 
2009) 

gemeente ecosysteem depositie kritische last ecosysteem kritische last grondwater 

  Pb Cd Hg Pb Cd Hg Pb Cd Hg 

Bonheiden heischraal grasland 24,6 0,50  1,22 1,01  6,95 2,09  

Koksijde kalkgrasland 14,9 0,44 0,06 27,51 3,45 0,2* 33,40 5,34 1,54 
Waarden boven de kritische last staan vet gedrukt 
* kritische last voor loofbos 

Bron: VMM 

Evaluatie en maatregelen 

Volgens de eerste EU-dochterrichtlijn (1999/30/EG) dient vanaf 1 januari 2005 de 
grenswaarde van 500 ng/m³ lood in PM10-stof gerespecteerd te worden. Op 26 januari 2005 
verscheen, in het Publicatieblad van de Europese Unie, de Richtlijn 2004/107/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende arseen, cadmium, kwik, 
nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in PM10-stof. Deze richtlijn trad in 
werking op 15 februari 2005. De richtlijn definieert streefwaarden voor arseen, cadmium en 
nikkel in de omgevingslucht in PM10-stof, die zoveel mogelijk bereikt moeten worden tegen 
uiterlijk 31 december 2012. De streefwaarden zijn 6, 5 en 20 ng/m³ voor respectievelijk 
arseen, cadmium en nikkel, telkens als jaargemiddelde waarde (tabel 7). 

In Vlaanderen wordt de nieuwe EU-grenswaarde voor lood in 2009 op alle meetposten 
gerespecteerd. De streefwaarden die in 2012 zoveel mogelijk moeten gerespecteerd worden, 
worden nu nog overschreden in industriële omgevingen (rondom non-ferro- en ferro-
bedrijven). Voor arseen wordt deze streefwaarde in 2009 op 5 van de 15 meetposten 
overschreden. De streefwaarde voor cadmium wordt in 2009 op 2 van de 16 meetposten 
overschreden. De streefwaarde van nikkel wordt in 2009 op 2 van de 16 meetposten 
overschreden. Als belangrijkste doelstelling geldt dat deze metalen in omgevingslucht moeten 
gemeten en gerapporteerd worden in het bijzonder in de bestaande aandachtsgebieden. In 
gebieden waar deze streefwaarden overschreden worden, moeten de lidstaten een 
permanent, dicht meetnetwerk opzetten. Vlaanderen meet momenteel al in deze 
aandachtsgebieden volgens de nieuwe EU-voorschriften. De saneringsplannen zoals 
voorzien in het MINA-plan 3+ moeten verder geconcretiseerd worden voor de stoffen (o.a. 
arseen, cadmium, kwik en nikkel) van de EU-dochterrichtlijnen Lucht. Het LRTAP-protocol 
beoogt de aanpak van het grensoverschrijdend transport van metalen (cadmium, kwik en 
lood) en in het bijzonder de eliminatie van cadmium en kwik. Deze zullen in de stofspecifieke 
maatregelen-programma’s extra aandacht krijgen en op het overleg met de federale overheid 
aangekaart worden gezien de eliminatie van cadmium en kwik nauw verbonden is met het 
federale beleid inzake productnormering. Er komen op Vlaams niveau initiatieven om deze 
stoffen te vervangen in processen. Internationaal bestaat momenteel een brede basis om 
hierop een vernieuwd stoffenbeleid te enten. Om dit te funderen moet de stofstroomanalyse 
die in Vlaanderen tot nog toe enkel uitgevoerd werd voor cadmium en chroom verder 
operationeel gemaakt worden en is uitbreiding hiervan naar de andere zware metalen 
wenselijk.  

Evaluatie van de doelafstand 

De in 2009 gemeten concentraties van zware metalen in niet-industriële gebieden zijn over 
het algemeen laag. Zo wordt in stedelijke gebieden de Europese grenswaarde voor lood, die 
begin 2005 van kracht is geworden, gerespecteerd. Toch worden in de nabijheid van non-
ferro bedrijven (Hoboken, Beerse) nog hoge concentraties gemeten en is het neervallend stof 
aangerijkt met zware metalen (arseen, cadmium, koper, lood en zink). Voor lood valt te 
verwachten dat de geformuleerde doelstellingen gerespecteerd zullen blijven. Voor arseen, 
cadmium en nikkel valt af te wachten of de toekomstige streefwaarden zullen gehaald worden 
in 2012. Het is nu al duidelijk dat dit afhangt van de resultaten die zullen behaald worden door 
de aanpak van de diffuse bronnen en de saneringswerken in en rondom deze industriële 
bedrijven.  
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Voor een aantal metalen zoals chroom, koper en kwik is geen toetsing mogelijk aangezien er 
geen specifieke immissiedoelstellingen voorhanden zijn niettegenstaande metingen worden 
uitgevoerd. Voor het berekenen van gezondheidsrisico’s is voor het eerst in Vlaanderen de 
noodzaak van specificatie- metingen van o.a. nikkel en chroom aangekaart. Zowel 
internationaal als Europees is de wetenschappelijke kennis zeer beperkt en is er noodzaak 
aan toegepaste wetenschappelijk onderzoek om hier een antwoord te geven. 

Algemeen geldt dat de maatregelen om luchtemissies te reduceren vooral effect zullen 
hebben in industriële gebieden en langs belangrijke verkeersaders. De grootste druk op het 
milieu gaat immers uit van emissies door industrie en verkeer. 

2.4 Zware metalen in oppervlaktewater 

Laatst bijgewerkt: december 2010 

Metalen komen in oppervlaktewater in opgeloste en in gebonden vorm voor. Voor het 
waterleven speelt het gehalte aan metalen in opgeloste vorm een grote rol, omdat het in die 
vorm gemakkelijker beschikbaar is om opgenomen te worden door waterorganismen. De 
opgeloste vorm is dus ecologisch relevanter. Bovendien gebeuren ecotoxiciteitstesten, die de 
basis vormen van de normering, met het metaal volledig in de opgeloste vorm. Daarom werd 
op Europees niveau gekozen voor oppervlaktewaternormen voor opgeloste metalen. 

Op 21/05/2010 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat nieuwe 
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, waterbodems en grondwater vastlegt waarbij 
voor een hele reeks metalen normen worden vastgelegd die gelden voor de opgeloste vorm 
(Belgisch Staatsblad 9 juli 2010). 

Aanvankelijk werden vooral de totaalconcentraties (opgeloste + gebonden vorm) opgevolgd. 
Sinds enkele jaren worden vooral de opgeloste concentraties gemeten. Om trends te 
illustreren wordt hier gebruik gemaakt van de totaalconcentraties. De opgeloste concentraties 
worden gebruikt voor de toets aan de nieuwe norm. 

Trend en geografische spreiding 

Figuur 13 geeft het voortschrijdend jaargemiddelde over een periode van 3 jaren, uitgedrukt 
in µg/L. Dit wil zeggen dat het gemiddelde van alle meetresultaten werd berekend over een 
periode van 3 jaren. Op deze manier wordt de invloed van klimatologische factoren zoals 
neerslag beperkt. Het jaartal is het middelste van de beschouwde periode. In deze figuur 
werden enkel de gegevens van belangrijke hydrografische waterlopen (toestand- en 
trendmonitoring) opgenomen. Met uitzondering van arseen zijn de gemiddelde concentraties 
het voorbije decennium sterk gedaald onder meer door de inspanningen van de bedrijven en 
de uitbreiding van de openbare waterzuivering. 
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Figuur 13: Voortschrijdende gemiddelde* van concentraties van metalen (totaal) (Vlaanderen, 
2000-2008) 

 
* voortschrijdend gemiddelde jaar x is het gemiddelde van x-1, x en x+1. 

Bron: VMM 

Voor de toets aan de nieuwe normen worden alle meetpunten meegenomen. De nieuwe 
normen voor opgeloste metalen werden in 2009 het vaakst overschreden voor arseen, zink 
en cadmium (tabel 18). 

Tabel 18: Overschrijdingen van de normen voor opgeloste metalen (Vlaanderen, 2009) 

As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn 
17% 7% 1% 1% 1% 0% 1% 15%

Bron: VMM 

arseen

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

arseen 3,5 2,1 1,6 1,4 1,2 1,8 2,3 2,7 2,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(µg/l) cadmium

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

cadmium 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(µg/l)

chroom
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chroom 8,3 7,7 6,6 5,7 4,8 4,6 4,3 4,3 4,1
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koper 11,0 10,6 9,9 9,5 8,7 8,5 7,6 6,6 4,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(µg/l)

kwik

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10
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kwik 0,11 0,11 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04
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(µg/l) lood
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(µg/l)

nikkel

0

1

2

3
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8

nikkel 7,2 6,7 6,3 6,2 5,8 5,4 5,2 4,9 4,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(µg/l) zink

0
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zink 101,4 86,8 80,9 79,9 75,9 69,0 61,1 58,4 55,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(µg/l)



Een te hoge cadmiumconcentratie is een probleem dat vooral sterk gelokaliseerd is in de 
Kempen ten gevolge van voormalige industriële activiteiten van de zinkindustrie (figuur 14). 
De overschrijdingen voor zink zijn sterk verspreid over het grondgebied van Vlaanderen 
(figuur 15). Huishoudens (vooral zinken bouwmaterialen) en diffuse bronnen (bv. slijtage 
autobanden en via bodemerosie) spelen een belangrijke rol in de zinkvervuiling. Te hoge 
arseenconcentraties komen vooral voor in de kuststreek en hebben wellicht een natuurlijke 
oorsprong (figuur 16). 

Figuur 14: Normoverschrijdingen voor cadmium (opgelost) (Vlaanderen, 2009) 
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Figuur 15: Normoverschrijdingen zink (opgelost) (Vlaanderen, 2009) 
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Bron: VMM 

Figuur 16: Normoverschrijdingen arseen (opgelost) (Vlaanderen, 2009) 

 
Bron: VMM 

48 december 2010 



Evaluatie en maatregelen 

Om de concentraties van zware metalen in het oppervlaktewater verder te doen dalen is een 
gecombineerde aanpak nodig. In de eerste plaats is een aanpak van diffuse emissies nodig, 
onder meer erosie en corrosie bouwmaterialen. Daarnaast kunnen de industriële emissies 
verder aangepakt worden op basis van het reductieprogramma gevaarlijke stoffen. Ook de 
verder uitbouw en verbetering van de openbare waterzuivering zal een positief effect hebben 
op de belasting van het oppervlaktewater met zware metalen. 

Op heel wat plaatsen zal toch nog een hele tijd rekening gehouden moeten worden met 
nalevering vanuit waterbodems en aanvoer via opkwellend, verontreinigd grondwater. De 
aanrijking van oppervlaktewater door uitloging van zware metalen via het grondwater is een 
probleem dat onder meer in de Noorderkempen kan zorgen voor een bijkomende belasting. 
Het cadmium dat via atmosferische depositie is terecht gekomen op de bodem kan er 
uitlogen naar het grondwater. Dit proces wordt sterk gereguleerd door de bodem pH. Een 
neutrale pH vertraagt dit uitlogingsproces aanzienlijk en het cadmium blijft voor lange tijd 
geadsorbeerd aan bodempartikels. Bekalkte bodems in de landbouw, ook al worden ze 
aangerijkt met cadmium via bemesting, immobiliseren cadmium en vertragen de uitspoeling 
naar het grondwater. Zure bodems met weinig organisch materiaal faciliteren daarentegen dit 
uitlogingsproces. Het in grondwater opgelost cadmium voedt zodoende het oppervlaktewater 
via kwel met zware metalen. Dit proces kan, afhankelijk van de locale geologie, via 
piekafvoeren verlopen en tijdelijk de concentratie sterk beïnvloeden dan wel zorgen voor een 
trage maar continue aanrijking van het oppervlaktewater (van der Grift en Griffioen, 2008).  

Naast kwelwater vormen ook rivierbodems een toekomstige bron van zware metalen. 
Anoxische waterbodems accumuleren zware metalen. Oxydatie van deze bodems, via een 
verbeterde zuurstofhuishouding van het oppervlaktewater leidt tot een lagere pH. Hierdoor 
neemt de mobiliteit van zware metalen toe (analoog aan wat er in bodems gebeurt) en 
verhogen de oppervlaktewaterconcentraties (Capuyns et al., 2006). 

2.5 Zware metalen in waterbodems 

Laatst bijgewerkt: december 2010  

Inleiding 

Zware metalen hebben in meerdere of mindere mate de neiging te adsorberen aan zwevende 
deeltjes en bodemmateriaal. Ze kunnen lang aanwezig blijven in de waterbodem. Een deel 
van de waterbodemvervuiling met zware metalen kan dan ook toegeschreven worden aan 
historische verontreiniging. 

De fysisch-chemische beoordeling van de waterbodem omvat onder meer een onderzoek 
naar de aanwezigheid van zware metalen. De indicator geeft voor arseen, cadmium, chroom, 
koper, kwik, nikkel, lood en zink de toetsing van de waterbodemmeetplaatsen aan de 
referentiewaarden. De indeling in klassen is gebaseerd op de afwijking ten opzichte van een 
referentiewaarde.  

Sinds 9/7/2010 zijn er decretale milieukwaliteitsnormen voor waterbodems. De normen zijn 
richtwaarden. Ze bepalen het milieukwaliteitsniveau dat zo veel mogelijk moet worden bereikt 
of gehandhaafd. Ze gelden niet als saneringscriterium, noch als saneringsdoel. 

Huidige toestand 

Figuur 17 toont voor de meetgegevens bekomen in de periode 2006-2009 de verdeling van 
de waterbodems van de waterlopen per kwaliteitsklasse voor de parameter zware metalen. 
De indeling in klassen is gebaseerd op de afwijking ten opzichte van een referentiegehalte. 
Deze referentiewaarde werd bepaald uit het geometrisch gemiddelde van 12 streng 
geselecteerde referentiewaterlopen in Vlaanderen (arseen: 11mg/kg ds, cadmium: 0,38 
mg/kg ds, chroom: 17 mg/kg ds, koper: 8 mg/kg ds, kwik: 0,05 mg/kg ds, lood: 14 mg/kg ds, 
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nikkel: 11 mg/kg ds, zink: 67 mg/kg ds). Cadmium, koper, kwik, lood en zink komen het 
vaakst voor in afwijkende concentraties.  

Figuur 17: Verdeling van de waterbodems per kwaliteitsklasse, gebaseerd op de afwijking 
t.o.v. het referentiegehalte (Vlaanderen, 2006-2009) 
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Bron: VMM 

Tabel 19 geeft de toets aan de normen. Koper en zink geven het vaakst aanleiding tot 
overschrijdingen van de normen. 

Tabel 19: Percentage meetplaatsen met een overschrijding van de milieukwaliteitsnormen 
voor waterbodems (Vlaanderen, 2006-2009) 

 % overschrijding

arseen, totaal 11%

cadmium, totaal 26%

chroom, totaal 12%

koper, totaal 40%

kwik, totaal 18%

lood, totaal 30%

nikkel, totaal 32%

zink, totaal 42%
Bron: VMM 

Uit de gekende concentraties aan zware metalen in de waterbodem en de inschatting van de 
totale hoeveelheid sediment in de Vlaamse waterbodems kan een ruwe schatting gemaakt 
worden van de totale hoeveelheid zware metalen in de waterbodems (tabel 20). Zink komt in 
de grootste hoeveelheden voor, gevolgd door lood, chroom en koper. De hoeveelheid zware 
metalen in de waterbodem is een factor 3 tot 12 groter dan de totale, jaarlijkse belasting van 
het oppervlaktewater. Dit illustreert nogmaals dat waterbodemverontreiniging grotendeels toe 
te schrijven is aan historische verontreiniging. Een deel van de geloosde zware metalen zet 
zich vast op het zwevend stof, dat zich later afzet (sedimenteert). 
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Tabel 20: Hoeveelheid zware metalen in waterbodems en op het zwevend stof, en totale 
belasting van het oppervlaktewater met zware metalen (Vlaanderen) 

ton As t Cd t Cr t Cu t Hg t Ni t Pb t Zn t 

waterbodem (WB) 45,5 10,3 225,4 149,9 2,1 72,8 286,5 1186,1 
belasting oppervlaktewater 

(OW) 8,7 1,0 18,3 41,1 0,4 14,2 30,7 180,5 

zwevende stoffen (ZS) 1,1 1,1 11,1 12,5 0,1 5,3 20,3 113,0 

factor WB/OW 5,2 10,8 12,3 3,6 6,1 5,1 9,3 6,6 

factor ZS/OW 0,1 1,2 0,6 0,3 0,4 0,4 0,7 0,6 
Bron: VMM 

Trend 

Een trendanalyse werd gemaakt op basis van 571 meetpunten die zowel in de periode 2000-
2004 als in 2005-2009 bemonsterd werden (figuur 18). Als er in die periodes meerdere 
metingen voorhanden waren, werd voor 2000-2004 de eerste en voor 2005-2009 de laatste 
meting geselecteerd. De situatie voor chroom, kwik, nikkel en lood verbeterde. De overige 
metalen verbeterden niet of nauwelijks. Cadmium scoort zelfs slechter.  

De kwaliteit van een waterbodem kan wijzigen door:  

 verwijderen van sediment (baggeren van bevaarbare en ruimen van onbevaarbare 
waterlopen), al leidt dit niet altijd tot een verbetering van de situatie;  

 door verminderde lozingen is de nieuw gevormde waterbodem - met andere woorden 
de bovenste sedimentlaag – minder vervuild; 

 door de gewijzigde fysisch-chemische kwaliteit van de waterkolom, bijvoorbeeld 
hogere zuurstofconcentraties, kan nalevering van toxische stoffen vanuit de 
waterbodem naar de waterkolom optreden. 

Figuur 18: Trend in de klassering van waterbodems (Vlaanderen, 2005-2009 versus 2000-
2004).  
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Bron: VMM 

Evaluatie en maatregelen 

Het ontwerp Uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie 2005-2014 is erop gericht de 
hoeveelheid te storten specie te verminderen door preventie en hergebruik te stimuleren. 
Door preventie wordt in de waterlopen het transport en de accumulatie van sediment zoveel 
mogelijk verminderd. Maatregelen op vlak van preventie moeten gepaard gaan met de 
uitbouw van voldoende capaciteit voor verwerking en eindverwerking voor de specie die niet 
rechtstreeks hergebruikt kan worden. Om de ruimtelijke en milieu-hygiënische impact van 
stortplaatsen in de hand te houden, worden deze voorbehouden voor de meest 
verontreinigde specie welke weinig zand bevat en op korte termijn geen realistische 
mogelijkheden biedt voor hergebruik. Er moet dringend werk gemaakt worden van een 
gecoördineerd beleid. 

De CIW-werkgroep bagger- en ruimingsspecie stelt dat een waterbodemonderzoek tot doel 
heeft uit te maken of er een ernstige verontreiniging ter hoogte van de waterbodem bestaat. 
Het beoogt een beschrijving te geven van de aard, hoeveelheid, concentratie, oorsprong en 
omvang van de verontreinigende stoffen of organismen, de mogelijkheid op verspreiding 
ervan en het gevaar op blootstelling eraan van mensen, planten en dieren en van het grond- 
en oppervlaktewater. Wanneer in een waterbodemonderzoek aangetoond wordt dat er een 
humaantoxicologisch-, ecologisch- of verspreidingsrisico naar oppervlaktewater of 
grondwater bestaat, dan wordt gesproken van een ‘ernstige verontreiniging’ en dan zal 
gesaneerd moeten worden. 

In de loop van 2009 werd, in samenspraak met de waterloopbeheerders, een lijst gemaakt 
van 60 prioritair te onderzoeken waterbodemtrajecten. Op basis van bestaande gegevens 
van de Vlaamse Milieumaatschappij aangevuld met gegevens van waterloopbeheerders en 
de verschillende expertenrondes van 2009 werd gesteld dat deze zeer duidelijk ecologisch 
aangetast zijn en na sanering het meest effectief zijn voor ecologisch herstel. Op basis van 
een multicriteria analyse, met criteria zoals aantoonbare verbetering van de waterkwaliteit, 
vermijden van het dweilen met de kraan open, al dan niet gelegen in ecologisch waardevolle 
gebieden en overstromingsgebieden en /of grondwaterwingebieden, werden de 15 prioritair 
te onderzoeken waterbodems aangeduid. Op 9 oktober 2009 hechtte de 
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) haar goedkeuring aan deze eerste lijst 
van 15 prioritair te onderzoeken waterbodems. Het komt de Vlaamse Regering toe te 
beslissen of op korte termijn een waterbodemonderzoek moet gebeuren op deze 15 
waterbodems. 

Voor de kwantitatieve inschatting van de bagger- en ruimingsspecie problematiek wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de jaarlijkse aangroei (de hoeveelheid sediment die zich 
jaarlijks voegt bij de reeds aanwezige hoeveelheid in de waterlopen ten gevolge van erosie, 
oppervlakkige afstroming en sedimenttransport) en de historische achterstand (de 
hoeveelheid sediment die zich in de loop der jaren in de waterlopen heeft opgestapeld). De 
jaarlijkse aangroei wordt geraamd op 1,3 miljoen ton droge stof voor de bevaarbare 
waterlopen en op 97 000 ton droge stof voor de onbevaarbare waterlopen terwijl de 
historische achterstand geraamd wordt op respectievelijk 11,2 miljoen en 12,4 miljoen ton 
droge stof. Iets meer dan 18 miljoen ton droge stof kan volgens de triadebeoordeling worden 
beschouwd als verontreinigde specie, evenredig verdeeld over de bevaarbare en 
onbevaarbare waterlopen. In totaal blijkt 10,8 miljoen ton droge stof te voldoen aan de norm 
voor hergebruik als bodem (zoals beschreven in het Vlaams Reglement voor 
Afvalvoorkoming en –beheer, VLAREA) (zie ook hoofdstuk kwaliteit oppervlaktewater en 
hoofdstuk afval).  

Tegen 2015 zou de speciekwantiteit in de waterlopen en rivieren beheerst moeten worden 
door de aanvoer van sediment naar de waterloop te beperken en sedimenttransport in de 
waterloop zelf in te dijken door een beperking van erosie en oppervlakkige afstroming. 
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2.6 Zware metalen in bodems 

Laatst bijgewerkt: december 2010 

Bodemverontreiniging  

Of er bodemverontreiniging aanwezig is op een grond, wordt bepaald aan de hand van een 
oriënterend bodemonderzoek (OBO). De indelingslijst van VLAREM I bevat in kolom 8 een 
lijst met risico-inrichtingen. Dit zijn alle inrichtingen die een verhoogd risico op 
bodemverontreiniging kunnen inhouden. Bij de overdracht van een grond waarop een risico-
inrichting uitgeoefend wordt of werd, bij stopzetting van een risico-inrichting of periodiek bij de 
in exploitatie zijnde risico-inrichtingen geldt een onderzoeksplicht. Gronden waar 
bodemverontreiniging werd vastgesteld, zijn niet langer multifunctioneel, maar hoeven niet 
noodzakelijk te worden gesaneerd. De noodzaak van sanering hangt af van de ernst van de 
verontreiniging, van de kenmerken en functies van de bodem, en van de periode waarin de 
verontreiniging tot stand kwam (d.w.z. nieuwe of historische bodemverontreiniging). Bij 
gronden waar sanering noodzakelijk blijkt, spreekt men over 'verontreinigde gronden'. 

Op 1 januari 2010 waren 136 000 kadastrale percelen opgenomen in het 
grondeninformatieregister. Dit wil zeggen dat de OVAM van deze percelen over relevante 
bodeminformatie beschikt. Dit komt overeen met 42 566 dossiers. Van deze dossiers is voor 
29 503 het OBO afgerond. In 4 417 dossiers dient effectief overgegaan te worden tot 
sanering. Voor 3 463 gronden waar sanering nodig is, is reeds een bodemsaneringsproject 
(BSP) conform verklaard. Dit betekent dat de OVAM akkoord gaat met de vooropgestelde 
saneringstechniek. 1 407 eindverklaringen werden door de OVAM afgeleverd als bewijs dat 
de sanering conform de vooropgestelde technieken en voorwaarden werd uitgevoerd. 

Van deze 4 417 dossiers zijn er 352 opgenomen voor onder andere zware metalen in het 
vaste deel van de aarde en 695 voor onder andere zware metalen in het grondwater. Arseen, 
cadmium, lood en zink zijn de belangrijkste polluenten in deze dossiers. In januari 2010 
bedroeg de gekende met zware metalen verontreinigde oppervlakte 49,23 km².  

Voor de dossiers welke onder andere dienen gesaneerd te worden voor zware metalen zijn 
reeds 659 BSP's conform verklaard. 

Voor de sanering van bodems (= het vaste deel van de aarde + grondwater) verontreinigd 
met zware metalen wordt traditioneel geopteerd voor een ontgraving of isolatie. Omwille van 
hun eigenschappen is het echter vaak niet eenvoudig om de zware metalen aanwezig in het 
grondwater kostenefficiënt te saneren. Meestal wordt voor de sanering van zware metalen 
geopteerd voor een grondwateronttrekking gevolgd door zuivering van het opgepompte 
grondwater. Hiervoor kunnen o.a. de volgende technieken worden gebruikt: precipitatie, 
coagulatie/flocculatie, ionenwisseling, membraanfiltratie en adsorptie. Het is vooral deze 
zuiveringsstap die de kosten van de sanering sterk kan doen stijgen. Andere technieken die 
kunnen worden overwogen om zware metalen in het grondwater te saneren zijn in-situ 
bioprecipitatie, fytoremediatie en pH-correctie.  

Zware metalen en metalloïden kunnen van nature in verhoogde concentraties voorkomen in 
bodems. Voorbeelden hiervan zijn de verhoogde aanwezigheid van arseen in het grondwater 
in het Diestiaan of in het grondwater van veen of arseen in glauconietafzettingen. Het 
Bodemdecreet stelt echter duidelijk dat in dergelijke gevallen geen sprake is van 
‘bodemverontreiniging’, aangezien deze aanwezigheid niet het gevolg is van menselijke 
activiteiten. Hierbij kan echter niet voorbijgegaan worden aan het feit dat de verplaatsing en 
het gebruik van deze grond als bodem op een andere plaats een verhoogd risico inhoudt en 
als bodemverontreiniging kan beschouwd worden. De regelgeving van het grondverzet is van 
toepassing op deze gronden indien ze niet worden gebruikt als primaire 
oppervlaktedelfstoffen, niet worden ontgonnen als delfstoffen in grindwinningsgebieden of 
niet worden ingevoerd als minerale delfstoffen die in hun natuurlijke staat werden ontgonnen.  
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Diffuse bodemverontreiniging met zware metalen  

Cadmium en zink zijn polluenten die vaak voorkomen in bodems die diffuus werden 
verontreinigd ten gevolge van vroegere zinkproductieprocessen. Zo verliep de zinkraffinage in 
de Kempen tot in het begin van de jaren zeventig volgens een thermisch procédé, waarbij de 
zinkovens tot 1 300 °C werden verhit. Aangezien het kookpunt van cadmium om en bij de 780 
°C ligt, kwam dit metaal door verdamping in grote hoeveelheden in het milieu terecht. 
Emissies van stof in de installaties hebben in belangrijke mate bijgedragen aan diffuse 
zinkverontreiniging. Om die reden zijn op de kaartjes duidelijk de sites van de non-ferro 
industrie in de Antwerpse en Limburgse Kempen onderscheidbaar. Bovendien is het 
grondwater in enkele van deze locaties dermate sterk verontreinigd met zink en is de bodem 
er dermate goed doorlaatbaar, dat verontreinigingspluimen zich relatief ver van de locaties 
hebben kunnen verspreiden. In deze regio is ook het vroegere veelvuldige gebruik van 
zinkassen als verhardingsmateriaal voor wegen een mogelijke verklaring voor diverse 
gevallen van grondwaterverontreiniging.  

Daarnaast behoren cadmium en zink tot de meer frequent voorkomende polluenten. Door het 
veelvuldig gebruik van kunstmest en het verspreiden van waterzuiveringsslib op de akkers 
werden belangrijke hoeveelheden cadmium verspreid op landbouwgronden. Zink werd ook 
veelvuldig toegepast bij oppervlaktebehandeling van metalen, waar het werd gebruikt als 
opofferingsanode in de metaalbescherming. Dit houdt in dat het zeer frequent in oplossing 
gaat en bij lekkage van de baden kan zink in de bodem terecht komen.  

Figuur 19: Gekende bodemverontreiniging met cadmium in het vaste deel van de aarde 
(Vlaanderen, 2007) 

 

 
Bron: OVAM 
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Figuur 20: Gekende bodemverontreiniging met cadmium in het grondwater (Vlaanderen, 
2007) 

 

 
Bron: OVAM 
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Figuur 21: Gekende bodemverontreiniging met zink in het vaste deel van de aarde 
(Vlaanderen, 2007) 

 

 
Bron: VMM 



Figuur 22: Gekende bodemverontreiniging met zink in het grondwater (Vlaanderen, 2007) 

 

 

 

 

Bron: OVAM 

Arseen werd in het verleden vaak gebruikt in allerhande pesticiden, rattenvergif en als additief 
bij glas- en verfproductie. Bodemverontreiniging met arseen komt voornamelijk voor in de 
Antwerpse haven, een deel van de Gentse kanaalzone, Zeebrugge en de kuststreek. Deze 
bodemverontreiniging kan grotendeels verklaard worden door het opspuiten van de vroegere 
polders bij de aanleg van de huidige industriegronden. Na opspuiting werd het aanwezige 
arseen gemobiliseerd ten gevolge van de sterk oxiderende omstandigheden.  

Figuur 23: Gekende bodemverontreiniging met arseen in het vaste deel van de aarde 
(Vlaanderen, 2007) 
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Figuur 24: Gekende bodemverontreiniging met arseen in het grondwater (Vlaanderen, 2007) 

 

 
Bron: OVAM 

Lood is een stof die zeer veelvuldig gebruikt werd, onder meer in de bouw, maar ook als 
antiklopmiddel in benzines. Het gebruik ervan in benzine heeft aanleiding gegeven tot 
belangrijke diffuse bodemverontreiniging met lood rond belangrijke verkeersassen, wat maakt 
dat het een van de meest frequent voorkomende polluenten is. Door het gebruik van loodvrije 
benzine is het belang van wegverkeer als bron voor bodemverontreiniging door lood de 
laatste jaren sterk verminderd. Opvallend is ook de verontreiniging ter hoogte van Hoboken; 
dit wordt in belangrijke mate verklaard door de non-ferro industrie die daar lokaal aanwezig is 
en die in het verleden loodemissies heeft veroorzaakt. Aangezien de oplosbaarheid van lood 
relatief beperkt is, is grondwaterverontreiniging met lood minder frequent, behalve bij 
benzinestations en opslagplaatsen van benzine, waar het lood soms samen met de benzine 
het grondwater verontreinigd heeft.  

Figuur 25: Gekende bodemverontreiniging met lood in het vaste deel van de aarde 
(Vlaanderen, 2007) 
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Figuur 26: Gekende bodemverontreiniging met lood in het grondwater (Vlaanderen, 2007) 
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Evaluatie en maatregelen  

Preventie van bodemverontreiniging primeert. Het voorkomen van bodemverontreiniging is 
erg belangrijk, maar eenmaal bodemverontreiniging is vastgesteld, moet men een 
onderscheid maken tussen nieuwe en historische verontreiniging. In het bodemdecreet wordt 
gesproken over nieuwe bodemverontreiniging, als de verontreiniging tot stand gekomen is ná 
28 oktober 1995, de inwerkingtreding van het Bodemsaneringsdecreet van 1995, en 
historische bodemverontreiniging, als deze tot stand is gekomen vóór 29 oktober 1995. Dit 
onderscheid heeft belangrijke gevolgen.  

Nieuwe bodemverontreiniging moet de saneringsplichtige zo snel mogelijk en volledig 
saneren. Bij historische bodemverontreiniging is de sanering pas verplicht wanneer de 
verontreiniging een ernstige bedreiging vormt. De OVAM houdt bij de afweging of een 
verontreiniging al dan niet een ernstige bedreiging vormt, niet alleen rekening met de 
vastgestelde concentraties aan verontreiniging maar ook met terreinspecifieke 
omstandigheden (o.a. bodemgebruik).  

Om een betere afstemming te verkrijgen tussen de planningscyclus (MINA-plan) en de 
regeringscyclus (beleidsnota), werd het MINA-plan 3 verlengd tot 2010. Binnen deze MINA-
plan 3+ werden de lange termijn doelstellingen behouden: 

 de sanering van de urgente historische bodemverontreinigingen is voor 2021 aangevat; 

 alle historische bodemverontreinigingen, die een ernstige bedreiging vormen, worden 
voor 2036 gesaneerd. 

Het MINA-plan 4 wil verdere stimulansen geven aan het wegwerken van milieu- of 
natuurgerichte knelpunten. Als plandoelstelling wordt vooropgesteld dat het aantal 
gesaneerde gronden blijft toenemen. Als doelstelling wordt 100 % tegen 2036 vooropgesteld 
en 40 % tegen 2015, het einde van de volgende planperiode. 

Aangezien de inventarisatie van potentieel verontreinigde gronden nog gaande is, is er nu 
nog geen volledig beeld van de potentiële bodemverontreiniging door zware metalen in 
Vlaanderen. Een inschatting omtrent de verdere evolutie van die verontreiniging is bijgevolg 
nog niet mogelijk. Meer toelichting kan gevonden worden in het MIRA Achtergronddocument 
Bodem, hoofdstuk Bodemverontreiniging.  
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Voor de aanpak van bodemverontreiniging met zware metalen worden in Vlaanderen enkele 
specifieke acties uitgevoerd.  

Convenant Umicore  

De Vlaamse Regering, de OVAM en Umicore hebben op 23 april 2004 een belangrijk akkoord 
afgesloten in verband met de sanering van de vervuilde gronden van de Vlaamse vestigingen 
van Umicore en hun omgeving. In 2007 heeft Nyrstar dit akkoord ook mede-ondertekend als 
nieuwe eigenaar van de vestigingen in Balen en Overpelt. Het akkoord behelst onder andere 
de aangrenzende woonwijken in Hoboken, Wezel te Balen en Mol, Lommel-Werkplaatsen en 
Overpelt. Zo wordt in de volgende paragraaf dieper ingegaan op de aanpak van de woonwijk 
te Hoboken. Het akkoord is een addendum op het convenant: 'Geïntegreerde Uitgangspunten 
met betrekking tot de bodemsanering van de in het Vlaamse Gewest gelegen Union Minière 
vestigingen' dat in 1997 werd ondertekend. Volgens de gemaakte afspraken, zal Umicore 
effectief tot bodemsanering overgaan op de bedrijfsterreinen en de aangrenzende 
woonwijken en dit volledig op kosten van Umicore. Daarnaast werd onder meer vastgelegd 
dat zowel de OVAM/Vlaamse Regering als Umicore nv een gemeenschappelijke financiële 
inspanning aangaan voor in totaal 30 miljoen euro voor de bodemsanering van de ruime 
omgeving volgens een 50/50 regeling gedurende 10 jaar.  

Umicore heeft in het kader van die convenant in het najaar 2004 in samenwerking met de 
overheid het saneringsproject voor de wijken Moretusburg en Hertogvelden in Hoboken 
opgestart. Door de jarenlange productie van non-ferro metalen is de omgeving van de 
Umicore-vestiging te Hoboken verontreinigd door zware metalen zoals lood en cadmium. Dit 
komt door de vroegere werkwijze in de fabriek. Bovendien ligt de betrokken wijk zeer dicht 
tegen de fabrieksterreinen. De stofemissie is door de inspanningen sinds de jaren 70 van de 
vorige eeuw nu zeer laag. Anno 2010 wordt een sanering van de wijken doorgevoerd, 
waardoor een groot deel van de historische verontreiniging wordt verwijderd. Het 
saneringsproject kreeg de naam ‘Schoon Moretusburg-Hertogvelden’. In totaal gaat het om 
ongeveer 900 percelen, waarvan 700 in de wijk Moretusburg liggen tussen de Curiestraat en 
de Kapelstraat (oneven nummers). De sanering houdt zowel een afgraving van de bovenste 
grondlaag (30 cm) in als een ontstoffing van de stofrijke plaatsen in de woningen. In het 
gedeelte van de wijk Hertogvelden tussen de Kapelstraat (even nummers) en de Lenaart de 
Landrelaan (200 percelen) werden bijkomende staalnames uitgevoerd waarvan 55 percelen 
werden afgegraven. Nog een 10-tal woningen moeten ontstoft worden.  

In de woonwijken rond de vestigingen van Balen en Overpelt werden reeds de zinkassen en 
de zwaar verontreinigde bodem afgegraven. In totaal werden 104 percelen in Overpelt 
aangepakt, in Balen waren dit er 147. 

Naast voormeld project werden voor de verschillende fabrieksterreinen van Umicore nog zes 
bodemsaneringsprojecten ingediend. Deze projecten werden goedgekeurd door de OVAM.  

De saneringswerken zijn in de loop van 2005 en 2006 opgestart.  

Voor de aanpak van de zware metalenproblematiek in de verdere omgeving zijn meerdere 
studies en werkgroepen lopende. Onder meer werden de resultaten van de biomonitoring in 
de Noorderkempen en Hoboken bekend gemaakt aan het grote publiek. Deze studies worden 
mee in rekening gebracht voor de verdere aanpak evenals de wetenschappelijke kennis uit 
het BeNeKempen-project. In de verdere omgeving werden concreet volgende acties 
opgestart:  

 in Olen werden de bodemsaneringswerken ter hoogte van de Bankloop over 1,6 km en 
15 à 30 meter breed en lopende over 90 percelen beëindigd;  

 in Hoboken werd de wijk Vinkevelden in detail onderzocht, 26 percelen moeten 
afgegraven worden; De saneringswerken zijn opgestart. 

 in Lommel Werkplaatsen meldden 753 percelen zich aan voor een onderzoek op 
zinkassen via een enquête. Er werden 157 percelen onderzocht op de aanwezigheid van 
zinkassen. Op 66 percelen werden zinkassen verwijderd.  
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 in Lommel, Overpelt en Balen werden op 6 scholen eveneens de aanwezige zinkassen 
verwijderd. 

 in 2008-2009 werd een grote inventarisatie opgestart in de gemeenten Lommel, Overpelt, 
Balen, Mol en Neerpelt naar de aanwezigheid van zinkassen bij particulieren. Op 1048 
percelen werd onderzoek uitgevoerd. Voor Lommel vangt binnenkort de afgraving aan op 
142 percelen van de 377 percelen.  

Momenteel zijn nog talrijke studies lopende rond de verschillende waterloopsystemen en het 
regionaal grondwater.  

Project Benekempen 

Het Interreg project BeNeKempen is in 2008 succesvol afgerond. In dit project hebben 
Nederland en Vlaanderen een methodiek ontwikkeld om het probleem van grootschalige 
bodemverontreiniging aan beide kanten van de grens adequaat en geharmoniseerd aan te 
pakken. Het gaat over 700 km2 diffuus verontreinigde gronden en 1 300 km wegen vervuild 
met zinkassen. Vlaanderen en Nederland zijn het niet alleen eens geraakt over de 
beoordeling van de gezondheidsrisico’s, maar er is ook overeenstemming over de aanpak 
van de zinkassen. Ze moeten weg, maar in combinatie met cement in de fundering van asfalt- 
of betonwegen kunnen ze hergebruikt worden zonder risico op verspreiding. Het project gaf 
ook teeltadviezen voor de professionele tuinbouwer. 

Aanpak Zinkassen 

Zinkassen zijn residu’s van het smeltproces van ertsen en omvatten zowel assen, slakken als 
moffels. Aanvankelijk bleven deze op het bedrijfsterrein onder de vorm van terrils. Na de 
Tweede Wereldoorlog werden de zinkassen in de Kempen aangewend voor de verharding 
van wegen. In eerste instantie werden zinkassen gebruikt voor het dichten van gaten en het 
verharden van karren- of bandensporen, maar later ook voor het gehele wegdek. Een 
inventarisatie uit 1999-2000 heeft aangetoond dat er in Vlaanderen minstens 490 km weg is 
verhard met zinkassen (OVAM, 2000). Zinkassen kunnen hoge concentraties aan zware 
metalen bevatten, en vormen een bedreiging voor mens en milieu. 

Er is een handleiding opgemaakt voor de herkenning en determinatie van zinkassen. Die laat 
toe op eenvoudige manier het onderscheid te maken tussen non-ferro residu's enerzijds en 
andere materialen anderzijds. De toepasbaarheid voor XRF-metingen (x-ray fluorescentie) 
voor de bepaling van concentraties arseen, koper, lood en zink op het terrein is gevalideerd. 
Het gebruik van dergelijke veldmetingen kan saneringen sneller laten verlopen. In functie van 
de inventarisatie van zinkassenwegen zijn in een pilootproject een aantal geofysische 
technieken geëvalueerd. Aan de hand van radiometrie kan door metingen van de 
radioactiviteit de aanwezigheid van zinkassen in de ondergrond worden nagegaan. Met de 
grondradar kan een inschatting worden gemaakt van de dikte van het zinkassenpakket. Een 
vergelijking tussen boringen en geofysische veldmetingen toont aan dat in 85 % van de 
gevallen de resultaten van de geofysica voor 80-90 % overeen komen met de resultaten van 
de boringen. Door de veldmetingen te koppelen aan GPS-logging kunnen de resultaten 
onmiddellijk in GIS worden opgeslagen. 

Voor de verwijdering van zinkassen bij particulieren is een structuur opgezet. De verwijdering 
wordt gezien als een voorzorgsmaatregel met als doel de acute risico's weg te nemen in 
afwachting van een eventuele verdere sanering. Doelstelling is een verwijdering van de 
blootliggende non-ferro assen waarbij gestreefd wordt naar een verwijdering tot 5 % visueel 
aanwezige assen. De uitvoering gebeurt per gemeente. Na een intensieve communicatiefase 
kunnen bewoners zich aanmelden. Een bodemsaneringsdeskundige inventariseert 
vervolgens de aanwezige zinkassen. De uitvoering van de werken gebeurt daarna wijk per 
wijk. In de nabije omgeving van de fabrieksterreinen gebeurt de verwijdering door Umicore en 
worden de kosten voor 100 % door hen gedragen. In de wijde omgeving coördineert OVAM 
de verwijdering en worden de kosten 50/50 verdeeld tussen OVAM en Umicore. In eerste 
instantie vindt de verwijdering plaats in de gemeenten Lommel, Balen, Mol, Neerpelt en 
Overpelt. Ook op een aantal schoolterreinen zijn zinkassen verwijderd. 
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Zinkassen die onder een verhard wegdek op openbaar domein liggen, moeten niet worden 
verwijderd. Gemeenten die zinkassen wensen te hergebruiken in de fundering van wegen 
hebben duidelijkheid gekregen via een algemeen gebruikscertificaat. Dit betekent dat niet 
meer per werk beoordeeld dient te worden of de zinkassen voldoen aan de vereisten van het 
VLAREA. Voorwaarde is wel de nieuwe handleiding voor het milieuverantwoord hergebruik 
van zinkassen in de wegenbouw wordt gevolgd. Deze handleiding is bestemd voor 
gemeenten, studiebureaus en aannemers en zorgt voor duidelijkheid over de te volgen 
stappen en procedures. 

2.7 Zware metalen in grondwater 

Laatst bijgewerkt: december 2007  

Inleiding 

Een belasting van het grondwater door zware metalen kan het gevolg zijn van een 
verontreiniging door industriële, huishoudelijke of agrarische activiteiten. Niettemin moet er 
rekening worden gehouden met een verhoogde achtergrondconcentratie in het grondwater in 
bepaalde watervoerende lagen door de aanwezigheid van natuurlijk voorkomende zware 
metaalhoudende mineralen en stoffen. Bovendien kunnen door reductieprocessen in de 
watervoerende lagen als secundair effect van antropogeen veroorzaakte 
kwaliteitsveranderingen van het grondwater (bijvoorbeeld verzuring), zware metalen in de 
plaatselijke sedimenten in oplossing komen. Een klassiek voorbeeld hiervan is de 
pyrietoxidatie. In pyriet zijn zware metalen zoals arseen, koper en nikkel als sporenelementen 
aanwezig, die tijdens oxidatieprocessen kunnen worden gemobiliseerd.  

De verontreiniging van het grondwater met zware metalen door diffuse verontreiniging is het 
gevolg van infiltratie van stoffen, eventueel in lage concentratie, over grote oppervlaktes. 
Naast de afzet van zware metalen op het bodemoppervlak door atmosferische depositie of 
asverspreiding (industriële (zink)assen) hangt de mobilisatie van de zware metalen van een 
aantal factoren af. Het transport wordt onder andere bepaald door de uitwisselings- en 
adsorptiecapaciteit van het bodem- en sedimentmateriaal. Een verzadiging met bepaalde 
stoffen kan tot de vrijzetting ervan leiden. Verder hangt de mobilisatie van zware metalen - 
meestal als transporteerbare complexionen - van de Eh–pH-condities (verhouding 
redoxpotentiaal, dit is de neiging van het medium om electronen over te dragen (oxideren), 
en de zuurtegraad) en de buffercapaciteit van bodem en water af. Eens deze metalen in 
hogere concentraties in het grondwater terechtkomen, kunnen ze om stofspecifieke 
ecotoxicologische redenen, een bedreiging voor fauna en flora vormen. Microbiologische 
reacties in het grondwater worden vertraagd of geïnhibeerd door het afsterven van de 
organismen. Een bedreiging voor de flora ontstaat wanneer ecotoxisch grondwater in 
oppervlaktewater of onder grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen (kwelzones) 
terechtkomt. Volgens onderzoek naar de ‘Anorganische VLAREBO-parameters in het 
grondwater’ (Walraevens et al., 2003) is de kans het grootst om de metalen arseen, 
cadmium, nikkel en zink (grotere mobiliteit) in hogere concentraties in het grondwater aan te 
treffen. In eerste instantie heeft men daarom voor verder onderzoek deze parameters 
gekozen en hun aanwezigheid onderzocht in het grondwater afkomstig van de putten van het 
freatische grondwatermeetnet. Het is niet altijd even duidelijk hoe groot het aandeel van de 
natuurlijke achtergrondconcentraties in het grondwater aan de gemeten stofconcentraties is. 
Uit de VLAREBO-studie kan afgeleid worden, dat de van nature aanwezige zware 
metaalconcentraties in het grondwater van watervoerende laag tot watervoerende laag 
kunnen verschillen. Dit hangt onder andere van de lithologische samenstelling van de 
plaatselijke sedimenten af, die niet overal goed gekend is. Niettemin kunnen te hoge zware 
metaalconcentraties de bruikbaarheid van het grondwater voor de productie van 
consumptiewater beperken.  

Afhankelijk van de doelstellingen worden voor de kwaliteitsbeoordeling van het grondwater 
verschillende normen gehanteerd: 

 drinkwaternorm: wordt bepaald door het Drinkwaterdecreet en geeft de vereiste kwaliteit 
weer van het water dat voor de drinkwaterdistributie wordt gebruikt (leidingnet); 
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 bodemsaneringsnorm: wordt vastgelegd in het Bodemsaneringsdecreet en bepaalt de 
concentratie aan stoffen die in het kader van de saneringsplicht niet mogen worden 
overschreden in bodem en grondwater; 

 milieukwaliteitsnorm: hiermee worden de maximaal toelaatbare concentraties voor 
verontreinigende stoffen (MTC) in grondwater bedoeld, zoals vastgelegd in de bijlagen 
van VLAREM II. 

Merk op dat in VLAREM II de parameterspecifieke richtwaarden als milieukwaliteitsnormen 
gelden, terwijl volgens de Kaderrichtlijn Water de maximaal toelaatbare concentraties 
overeenkomen met de milieukwaliteitsnormen. In het Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid (5 april 1995) worden zowel grenswaarden als richtwaarden als 
milieukwaliteitsnormen aangegeven. Ter vereenvoudiging wordt hier de definitie uit de 
Kaderrichtlijn Water gehanteerd. 

Toestand 

De aanwezigheid van zware metalen in het grondwater is tijdens het voorjaar van 2006 voor 
het eerst voor heel Vlaanderen onderzocht. Vroeger beperkten de meetcampagnes zich 
vooral tot de regio van de Kempen met de reeds gekende milieuproblemen omwille van de 
industriële verontreiniging. Uit de screening van heel Vlaanderen moest blijken of er ook 
andere gebieden bestaan waar een diffuse verspreiding van zware metalen wordt gemeten. 
De vervuiling kan naast de industrie ook van huishoudelijke of agrarische activiteiten 
afkomstig zijn. Natuurlijk voorkomende zware metaalhoudende mineralen en stoffen in de 
ondergrond kunnen eveneens de oorzaak van verhoogde achtergrondwaarden in het 
grondwater zijn. Ca. 1 900 putten van het freatisch grondwatermeetnet werden voor de 
analyse van zware metalen bemonsterd. Onderzoek gebeurde voor de volgende 8 stoffen: 
arseen, cadmium, nikkel, zink, koper, lood, kwik en chroom. Tabel 21 geeft de verschillende 
kwaliteitsnormen weer, die van toepassing zijn voor de gemeten parameters. Voor de 
milieukwaliteitsnormen uit Vlarem wordt de maximaal toelaatbare concentratie (MTC) als 
referentiewaarde gebruikt. De zware metalen zink en koper hebben (voorlopig) geen 
maximaal toelaatbare concentraties in het kader van de milieukwaliteitsnormen.  

Tabel 21: Vlaamse kwaliteitsnormen voor zware metalen in het grondwater 

 arseen cadmium chroom koper kwik lood nikkel zink 

drinkwaternorm (DWD) (µg/l) 10 5 50 2000 1 10 20 5000 

bodemsaneringsnorm (µg/l) 20 5 50 100 1 20 40 500 

milieukwaliteitsnorm (MTC) 
(Vlarem) (µg/l) 

50 5 50 nvp 1 50 50 nvp 

In figuur 27 is duidelijk te zien dat de gemeten stoffen een verschillende impact hebben op de 
grondwaterkwaliteit. Koper, kwik en chroom zijn als diffuse verontreinigingsbron nagenoeg 
verwaarloosbaar. Kwik werd slechts op een locatie gemeten. Koper en chroom komen 
sporadisch boven de norm voor, mogelijk tengevolge van lokale verontreinigingen. Duidelijk 
meer overschrijdingen worden voor de andere 5 zware metalen vastgesteld. 

62 december 2010 



Figuur 27: Percentages overschrijdingen van de verschillende kwaliteitsnormen voor zware 
metalen (voorjaar 2006) 
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aantal bemonsterde putten = 1 897 
Bron: VMM, afdeling Water 

Nikkel 

Vooral nikkel heeft een serieuze impact op de grondwaterkwaliteit van de bovenste 
watervoerende lagen. Op 30 % van de meetlocaties wordt de drinkwaternorm voor nikkel 
overschreden. Voor de bodemsaneringsnorm gebeurt dit op meer dan 14 %, voor de 
milieukwaliteitsnorm (MTC) nog op ca. 11 % van de meetlocaties.  

Het is niet altijd duidelijk of het hierbij om een verontreiniging door externe bronnen, de 
gevolgen van waterverzuring of natuurlijke hogere achtergrondwaarden gaat, omwille van de 
oplossing van nikkelhoudende mineralen. Het laatste kan wel het grote aantal 
overschrijdingen van de milieukwaliteitsnorm niet verklaren. Zo is bijvoorbeeld uit een recent 
BRIDGE-onderzoek voor een grondwaterlichaam uit het Centraal Kempisch Systeem 
(CKS_0200_GWL_1) gebleken, dat de natuurlijke achtergrondwaarden met een 
waarschijnlijkheid van 97,7 % een concentratie van ca. 46ppb nikkel niet overschrijdt (K. 
Hinsby (2006), BRIDGE WP4 case study summary report – http://nfp-at.eionet.eu.int/irc ). 

Niettemin leidt het voorkomen van nikkel tot gebruiksbeperkingen van onbehandeld 
grondwater. Hoge nikkelwaarden worden in de freatische grondwaterlichamen van de 
Kempen gemeten, wat verband houdt met de vastgestelde industriële verontreiniging. Op 
basis van de huidige kennis bestaan er ook geen lithologische redenen, waarom bijvoorbeeld 
in Noordoost-Limburg overschrijdingen van de kwaliteitsnormen voor nikkel in het grondwater 
zouden worden gemeten. Een beetje onverwacht zijn de hogere nikkelconcentraties in 
combinatie met hogere zinkgehaltes in het grondwater van de zanden van de West-Vlaamse 
heuvelruggen. Mogelijk is dit eveneens te wijten aan industriële of agrarische activiteiten. Dit 
dient verder in detail te worden onderzocht. Als achtergrond voor figuur 28 is gekozen voor 
de algemene indeling van de freatische grondwaterlichamen, gezien de diffuse zware 
metaalverspreiding een andere systematiek volgt dan de nutriëntenverspreiding, zodat de 
indeling in hydrogeologisch homogene zones (HHZ’s) hier niet van toepassing is. 
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Figuur 28: Maximale nikkelconcentraties in het freatische grondwater op putniveau 
(Vlaanderen, voorjaar 2006) 

 
ss: Sokkelsysteem; ms: Maassysteem; kps: Kust- en Polder Systeem; cvs: Centraal Vlaams Systeem; cks: Centraal 
Kempisch Systeem; blks: Brulandkrijtsysteem 
m: Maasstroomgebied; s: Scheldestroomgebied 
getallen (1300, 1000 …) zijn HCOV-codes (= hydrogeologische codering van de ondergrond van Vlaanderen, een 
zuiver hydrogeologische codering die hiërarchisch is opgebouwd voor het volledige grondgebied van het Vlaamse 
Gewest 
gwl = grondwaterlichaam 

Bron: VMM, afdeling Water 

Arseen 

De metingen van de arseenconcentraties in het grondwater dienen met het nodige 
voorbehoud te worden geïnterpreteerd. In tegenstelling tot nikkel is arseen vooral onder matig 
gereduceerde omstandigheden in ionenvorm in oplossing. Het merendeel van de 
beschikbare meetpunten onttrekt water uit de oxidatiezone of de licht gereduceerde 
onderliggende zone van de watervoerende lagen. Hierdoor ontstaat niet noodzakelijk een 
representatief beeld over de aanwezigheid van arseen in de volledige grondwaterlichamen, 
wel over de situatie in de ondiepe freatische gedeeltes ervan. 

Hogere arseenwaarden in het grondwater concentreren zich in de Kempen en een kernzone 
met de gemeenten Diest, Lummen, Tessenderlo en Beringen. Ook in de kuststreek worden 
verhoogde arseenconcentraties in het grondwater vastgesteld, hier vooral in combinatie met 
verziltingseffecten (figuur 29). In andere gebieden komt arseen eerder sporadisch voor.  

De vastgestelde arseenconcentraties kunnen zowel aan effecten van menselijke activiteiten 
als ook aan natuurlijke processen te wijten zijn. Externe input vormt vooral dan een probleem, 
wanneer arseen via (gereduceerde) contaminatiepluimen naar de diepere gereduceerde 
delen van grondwaterlichamen wordt getransporteerd, in oplossing blijft en zo gemakkelijk 
wordt verspreid. Onder geoxideerde omstandigheden kan het dan weer tot 
arseenaccumulatie in de sedimentmatrix komen, zodat hier een langetermijnpotentieel voor 
verontreiniging ontstaat.  
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Figuur 29: Maximale arseenconcentraties in het freatische grondwater op putniveau 
(Vlaanderen, voorjaar 2006) 

 
ss: Sokkelsysteem; ms: Maassysteem; kps: Kust- en Polder Systeem; cvs: Centraal Vlaams Systeem; cks: Centraal 
Kempisch Systeem; blks: Brulandkrijtsysteem 
m: Maasstroomgebied; s: Scheldestroomgebied 
getallen (1300, 1000 …) zijn HCOV-codes (= hydrogeologische codering van de ondergrond van Vlaanderen, een 
zuiver hydrogeologische codering die hiërarchisch is opgebouwd voor het volledige grondgebied van het Vlaamse 
Gewest 
gwl = grondwaterlichaam 

Bron: VMM, afdeling Water 

Arseen komt ook omwille van natuurlijke processen vrij, bijvoorbeeld door de oplossing van 
arseenhoudende ijzermineralen, zoals pyriet. Hierbij spelen veranderende redoxcondities een 
rol. Deze kunnen eveneens door de mens geïnduceerd zijn (secundaire effecten), 
bijvoorbeeld door het toevoegen van oxiderende stoffen aan de watervoerende lagen. Het is 
dus niet meteen duidelijk waar de grens moet worden getrokken tussen het natuurlijke 
voorkomen van arseen in de grondwaterlichamen en het kunstmatig induceren van deze stof. 
Mogelijk zullen langetermijn meetreeksen hier meer uitsluitsel over geven.  

Vrij duidelijk is de situatie in het geval van de kuststreek. Hogere arseenconcentraties worden 
hier in combinatie met verzilt grondwater gemeten. Blijkbaar ligt zeewaterintrusie aan de 
basis van een arseenaccumulatie, mogelijk in combinatie met de afzetting van organisch 
materiaal. Bovendien is het grondwater in de polders sterker gereduceerd, zodat arseen hier 
gemakkelijker in oplossing blijft. 

Cadmium 

De cadmiumverontreinigingen in het grondwater concentreren zich in de regio van de 
Kempen, en hier vooral in Noord-Limburg (figuur 30).  
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Figuur 30: Maximale cadmiumconcentraties in het freatische grondwater op putniveau 
(Vlaanderen, voorjaar 2006) 

 
ss: Sokkelsysteem; ms: Maassysteem; kps: Kust- en Polder Systeem; cvs: Centraal Vlaams Systeem; cks: Centraal 
Kempisch Systeem; blks: Brulandkrijtsysteem 
m: Maasstroomgebied; s: Scheldestroomgebied 
getallen (1300, 1000 …) zijn HCOV-codes (= hydrogeologische codering van de ondergrond van Vlaanderen, een 
zuiver hydrogeologische codering die hiërarchisch is opgebouwd voor het volledige grondgebied van het Vlaamse 
Gewest 
gwl = grondwaterlichaam 

Bron: VMM, afdeling Water 

Naast de overschrijdingen worden in deze streek op veel plaatsen reeds verhoogde 
cadmiumwaarden in de grootteorde tussen 1 en 5 µg/l gemeten, die aan antropogene 
activiteiten moeten worden gekoppeld en niet aan natuurlijk voorkomende cadmiumhoudende 
mineralen in de sedimenten.  

In tegenstelling tot arseen blijft cadmium ook onder geoxideerde omstandigheden langer in 
oplossing, zodat metingen in de oxidatiezone eveneens een representatief beeld van de 
cadmiumspreiding kunnen geven. Langere meetreeksen moeten duidelijk maken of het hier 
over een eerste doorslag vanuit de onverzadigde zone naar het grondwater gaat, of de 
concentraties reeds aan het verminderen zijn, omwille van het vooral historisch karakter van 
de verontreiniging. 

Lood en Zink 

Ondiep grondwater met loodconcentraties boven de drinkwater- en saneringsnorm kan in 
versterkte mate in de zone tussen Antwerpen en Brussel worden vastgesteld. De accumulatie 
van lood in deze regio is moeilijk te verklaren, omdat hier op het eerste gezicht geen 
natuurlijke factoren noch industriële activiteiten aan te koppelen zijn. De meetpunten liggen 
niet naast infrastructurele inrichtingen zoals verkeersassen of industriegebieden. Voor de rest 
van Vlaanderen vormt lood op dit moment nauwelijks een probleem voor het grondwater, 
tenminste niet met betrekking tot de diffuse verspreiding van deze stof over grote 
oppervlakken.  
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Zink is dan weer in het freatische grondwater van heel Vlaanderen te vinden met duidelijke 
maxima in de regio van de Kempen. De gemiddeld laagste concentraties worden in noordelijk 
West-Vlaanderen en het Haspengouw gemeten (< 20ppb) (figuur 31).  

Figuur 31: Maximale zinkconcentraties op putniveau (Vlaanderen, voorjaar 2006)  

 
ss: Sokkelsysteem; ms: Maassysteem; kps: Kust- en Polder Systeem; cvs: Centraal Vlaams Systeem; cks: Centraal 
Kempisch Systeem; blks: Brulandkrijtsysteem 
m: Maasstroomgebied; s: Scheldestroomgebied 
getallen (1300, 1000 …) zijn HCOV-codes (= hydrogeologische codering van de ondergrond van Vlaanderen, een 
zuiver hydrogeologische codering die hiërarchisch is opgebouwd voor het volledige grondgebied van het Vlaamse 
Gewest 
gwl = grondwaterlichaam 

Bron: VMM, afdeling Water 

Zink kan in hogere concentraties in de sedimenten voorkomen en wordt gemakkelijk in het 
grondwater verspreid. Daarom is een inschatting of zink van een externe input afkomstig is, 
of omwille van natuurlijke processen in het grondwater voorkomt, minder gemakkelijk te 
maken. In vergelijking met stoffen als arseen en cadmium is zink veel minder gevaarlijk voor 
het leefmilieu. Niettemin worden op veel plaatsen in de Kempen hoge tot zeer hoge 
zinkconcentraties vastgesteld (>500ppb tot 24 000ppb), die zeker het gevolg zijn van externe 
input (bv. uitspoeling van zink-aswegen).  

Naast de Kempen stelt men ook in de zandige afzettingen van de West-Vlaamse 
heuvelruggen hogere zinkconcentraties boven de bodemsaneringsnormen vast. 
Waarschijnlijk ligt ook hier een externe input omwille van industriële of agrarische activiteiten 
aan de basis. Dit dient nog nader te worden onderzocht. 

Opmerking: 
Gezien de onderzoeksputten zich bijna uitsluitend in landbouwgebied bevinden, zijn 
vastgestelde zware metaalverontreinigingen aan diffuse bronnen te koppelen. 
Puntverontreinigingen, bvb in de Gentse kanaalzone (zie Vlarebostudie, Walraevens et al. 
2003) zijn niet nader onderzocht. 

2.8 Zware metalen en menselijke gezondheid 

Laatst bijgewerkt: december 2010 
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Inleiding 

Verschillende polluenten, waaronder zware metalen, accumuleren in het menselijk lichaam 
en zijn pas schadelijk bij langdurige blootstelling. Dergelijke polluenten inclusief hun 
metabolieten laten sporen na in het lichaam die gemeten kunnen worden. Vooral bloed en 
urine komen in aanmerking om polluenten op te sporen. De residuconcentraties in bloed en 
urine zijn een maat voor de milieuconcentratie van een bepaalde polluent waaraan een 
individu werd blootgesteld. Deze methode wordt doorgaans aangeduid als biomonitoring. 
Biomonitoring data lenen zich uitstekend voor het opstellen van indicatoren die de distributie 
van de totale blootstelling van de populatie aan verschillende polluenten weergeven. 
Dergelijke meetgegevens zijn bovendien erg waardevol om de complexe relatie tussen het 
voorkomen van milieugevaarlijke stoffen en menselijke gezondheid beter te begrijpen. De 
resultaten van biomonitoringsprogramma’s worden wereldwijd gebruikt om 
referentieconcentraties te bepalen en langetermijntrends af te leiden. Nadeel van de methode 
is de onzekerheid omtrent de bron van de blootstelling, zodat op basis van biomonitoring 
geen gerichte acties kunnen ondernomen worden om bronemissies in te perken. 

In dit deel ligt de nadruk op de resultaten van het Vlaams Humaan Biomonitoringprogramma. 
Daarna worden de resultaten van enkele specifieke studies kort samengevat. 

Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma 

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap liep in de periode van 2002-2006 een eerste 
cyclus van het Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma (VHBP). Het doel van de 
campagne was het uitbouwen van een biomonitoringsmeetnetwerk in Vlaanderen. Aan de 
hand van blootstellings- en effectindicatoren wordt getracht om vroegtijdig 
gezondheidseffecten van milieuverontreiniging op te sporen. De meetcampagne werd 
opgezet in gebieden met verschillende types milieudruk, de zogenaamde 
‘aandachtsgebieden’. Per aandachtsgebied werd getracht om telkens 200 moeders met 
pasgeborenen, 200 jongeren en 200 volwassenen te onderzoeken.  

Een tweede Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma werd opgestart in 2007. In dit 
nieuwe programma werd een strategie ontwikkeld om op systematische wijze 
aandachtsgebieden of ‘hot spots’ te onderzoeken via biomonitoring. De resultaten hiervan 
worden vergeleken met referentiegegevens van de algemene bevolking. Die 
referentiegegevens werden ook bepaald in het VHBP. De stalen werden genomen van 
deelnemers verspreid over heel Vlaanderen over vier seizoenen en dit voor drie 
leeftijdsgroepen: pasgeborenen-moederkoppels; jongeren (14-15 jaar) en jongvolwassen 
mannen en vrouwen (20-40 jaar).  

Verschillen in blootstelling aan zware metalen in verschillende aandachtsgebieden 
(resultaten 1e VHBP) 

De gebieden zijn de Antwerpse agglomeratie, de Gentse agglomeratie, industriezones rond 
de havens van Gent en Antwerpen, de regio rond het Albertkanaal, regio Olen, regio’s rond 
verbrandingsovens, de fruitstreek en landelijke gebieden (figuur 32). Door een representatief 
bevolkingsstaal te nemen in deze gebieden is 20 % van de Vlaamse bevolking 
vertegenwoordigd. Er is geopteerd voor het meten van toxische stoffen die typisch zijn voor 
een welvarende, industriële en dichtbevolkte regio zoals Vlaanderen, namelijk de zware 
metalen lood en cadmium, PCB’s en dioxines, pesticiden, PAK’s en vluchtige organische 
stoffen. De gezondheidseffecten van deze stoffen zijn sterk afhankelijk van de leeftijd van de 
inwoners. Daarom verloopt de biomonitoring in drie fasen, waarbij telkens een andere 
leeftijdscategorie onderzocht wordt, namelijk pasgeborenen, jongeren (14-15 jaar) en 
volwassenen (50-65 jaar).  
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Figuur 32: Studiegebieden van het Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma  

 

Bij 1 200 pasgeborenen werd de concentratie van polluenten in het navelstrengbloed 
bepaald. Zo wordt een zicht verkregen op de blootstelling van de ongeboren baby aan 
toxische stoffen uit het milieu. De nadruk lag hier vooral op stoffen die zich tijdens het leven 
van de moeder geaccumuleerd hebben in haar lichaam en die via de placenta kunnen 
overgaan naar de baby, namelijk zware metalen, PCB’s, dioxines en pesticiden. Deze stoffen 
kunnen mogelijk een verstorend effect hebben op de groei, de neurologische en hormonale 
ontwikkeling en het afweersysteem. Daarom wordt de groei en ontwikkeling van de baby van 
bij de geboorte gevolgd. Twee subgroepen worden gedurende drie jaar verder gevolgd om 
respectievelijk de hersenontwikkeling (gedrag en intelligentie) en de ontwikkeling van het 
afweersysteem (infecties, astma, hooikoorts, voedselallergie …) na te gaan. 

Via middelbare scholen werden 1 600 jongeren gerekruteerd (2003-2004). Bij hen werd een 
bloed- en urinestaal afgenomen en ze vulden een uitgebreide vragenlijst in om gedetailleerde 
informatie te verkrijgen over hun leef- en voedingsgewoonten, hobby’s, woonomgeving, 
gezondheidstoestand en dergelijke. De aandacht ging vooral uit naar toxische stoffen 
waaraan jonge mensen zijn blootgesteld via hun woonomgeving en via het verkeer, zoals 
PAK’s, benzeen, dioxines, PCB’s en zware metalen. In deze leeftijdscategorie ging de 
interesse vooral uit naar effecten van vervuilende stoffen op de groei, de 
puberteitsontwikkeling en de ontwikkeling van het immuunsysteem (allergieën en infecties). 

Tot slot werden volwassen mannen en vrouwen onderzocht in de leeftijdsgroep van 50 tot 65 
jaar (2004-2006). Hierbij werd vooral gekeken naar de langetermijneffecten van toxische 
stoffen, hetzij doordat stoffen zich hebben opgestapeld in het lichaam (bijvoorbeeld PCB’s, 
dioxines, lood en cadmium), hetzij doordat er een voortdurende blootstelling is geweest aan 
die stoffen (bijvoorbeeld benzeen en PAK’s via het verkeer). Er werd in deze hogere 
leeftijdsklasse vooral gekeken naar biologische effecten die verband houden met chronische 
gezondheidseffecten zoals kanker.  

Om een beeld te krijgen over hoe de aandachtsgebieden liggen t.o.v. de gemene deler van 
de onderzochte gebieden, werden voor elke biomerker volgende twee referentiewaarden 
berekend: een referentiegemiddelde en een referentie-P90 waarde. Deze referentiewaarden 
vormen een vergelijkingspunt; het zijn dus geen normen noch streefwaarden. De 
referentiewaarden werden berekend op basis van de meetwaarden van alle deelnemers 
samen, en in de veronderstelling dat in alle gebieden leeftijd en rookgedrag gelijk is aan de 
gemiddelde leeftijd en het gemiddeld rookgedrag van alle moeders in de campagne. 
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Aandachtsgebieden met een groter bevolkingsaantal kregen een groter gewicht bij de 
berekening van de referentiewaarden.  

De referentiewaarden bekomen op basis van de monitoringscampagne voor wat betreft de 
aanwezigheid van lood en cadmium in navelstrengbloed en in bloed en urine van jongeren en 
volwassenen staan vermeld in tabel 22. Figuur 33 geeft de gemiddelde waarden voor elk 
aandachtgebied afzonderlijk.  

De meetcampagnes bij pasgeborenen (navelstrengbloed) adolescenten en volwassenen 
(perifeer bloed en urine ) geven aan dat er in alle onderzochte gebieden aanwijzigen zijn voor 
blootstelling aan cadmium en lood. De gehaltes liggen meestal het hoogst bij volwassenen, 
dan bij jongeren en tot slot bij pasgeborenen, wat aangeeft dat deze stoffen zich opstapelen 
in het lichaam bij het ouder worden.  

Het referentiegemiddelde voor lood valt binnen de resultaten die internationaal werden 
gerapporteerd maar de gemiddelde cadmium concentratie ligt bij alle onderzochte groepen 
hoog in vergelijking met buitenlandse meetwaarden.  

Bij de pasgeborenen was cadmium in geen enkel studiegebied significant hoger dan het 
referentiegemiddelde. Bij de jongeren was de gemiddelde cadmiumconcentratie in Antwerpen 
en in het landelijk gebied echter wel significant hoger dan het referentiegemiddelde. Voor 
volwassenen is dat in de regio Olen, in havengebieden en in de kanaalzone (Albertkanaal).  

Voor lood werd er een significante verhoging t.o.v. het referentiegemiddelde vastgesteld in de 
buurt van de verbrandingsoven van Menen bij de pasgeborenen en in de Antwerpse 
agglomeratie bij de jongeren (figuur 33). Volwassenen zijn meer dan gemiddeld blootgesteld 
aan lood in de Gentse agglomeratie en in landelijke gebieden. 

Er werden door de onderzoekers relaties gevonden tussen de gemeten blootstelling en de 
gemeten gezondheidseffecten. Bij de moeders van de pasgeborenen werd meer astma 
gerapporteerd bij toenemende cadmiumconcentraties. Bij de adolescenten was er een 
verband tussen lood enerzijds en herstelbare DNA schade en vertraagde 
puberteitsontwikkeling bij meisjes anderzijds. In volwassenen waren hogere waarden voor 
bloedlood en urinair cadmium gerelateerd aan de concentratie van carcino embryonaal 
antigen, een indicator voor de diagnose van darm-, pancreas- en leverkanker. Deze relaties 
dienen nog verder uitgediept en geïnterpreteerd te worden. 

De studie resulteert dus in belangrijke verschillen tussen de leeftijdsgroepen onderling maar 
ook binnen de leeftijdsgroepen die uit eenzelfde studiegebied komen. De verschillen binnen 
een studiegebied zijn vooral opvallend binnen stedelijke gebieden. Sommige tegenstrijdige 
resultaten zijn inherent aan biomonitoring. Dergelijke data lenen zich in bijzondere mate voor 
ruis omwille van de verschillen bij de proefpersonen in voedingsgewoonten, rookgewoonten, 
arbeid in een risicovolle omgeving of andere gewoonten met betrekking tot mobiliteit. Deze 
factoren beïnvloeden de resultaten maar het is onvoldoende duidelijk hoe sterk deze 
beïnvloeding is geweest tijdens de studie. De resultaten van het biomonitoringsprogramma 
bemoeilijken dus de interpretatie en op dit moment vormen ze geen rechtstreekse 
aangrijpingspunten voor het overheidsbeleid. Daarom werd in 2004 in opdracht van de Dienst 
Milieu & Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), en in nauw 
overleg met het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Zorg en Gezondheid, een fasenplan 
uitgewerkt. Met dit fasenplan wordt getracht om op transparante, geobjectiveerde en 
systematische wijze eventuele afwijkende meetwaarden te herkennen en te evalueren. Op 
basis van dit afwegingsproces worden dan prioriteiten voor aanpak voorgesteld. Eén van de 
zes gevallen in dit fasenplan betreft cadmium in landelijke gemeenten. Jongeren uit landelijke 
gemeenten scoren hoog in bloedcadmium. De meeste aandacht rond de 
cadmiumproblematiek gaat vooral uit naar vervuiling gerelateerd aan de non-ferro industrie in 
de Noorderkempen. Op basis van de biomonitoringscampagle lijkt het relevant om landelijke 
gemeenten uit andere provincies mee op te nemen in het Cadmiumplan. 

70 december 2010 



Tabel 22: Bloedcadmium, urniair cadmium en bloedlood in navelstrengbloed en perifeer bloed 
van jongeren (BI: betrouwbaarheidsinterval) 

 
biomerker campagne aantal referentie-gemiddelde (95% 

BI) 
referentie-P90 (95% BI) 

bloed lood pasgeborenen 1107 14,7 (14,0-15,5) 42,6 (27,7-57,5) 
(g/l) jongeren 1659 21,7 (20,8-22,6) 46,7 (44,2-49,2) 
 volwassenen 1534 39,6 (38,4-40,9) 77,3 (73,8-80,9) 
bloed cadmium pasgeborenen 1107 0,21 (0,19-0,23) 1,28 (0,87-1,68) 
(g/l) jongeren 1659 0,36 (0,33-0,38) 1,32 (1,23-1,40) 
 volwassenen 1534 0,42 (0,40-0,44) 1,03 (0,96-1,09) 
urinair cadmium jongeren 1659 0,20 (0,19-0,21) 0,36 (0,34-0,39) 
(g/g creatine) volwassenen 1534 0,62 (0,60-0,64) 1,21 (1,14-1,28) 

 

Bron: Vlaams humaan biomonitoringsprogramma 
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Figuur 33: Gemiddelde blootstelling aan lood en cadmium in het bloed van pasgeborenen, 
jongeren en volwassenen in de aandachtgebieden in vergelijking met het 
referentiegemiddelde (RGM) 
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Kleurencodes: rood gearceerd: significant hoger dan het RGM; groen geruit: significant lager dan het RGM; blauw: 
statistisch niet verschillend van het RGM. Beide merkers werden gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en roken. De 
verticale strepen duiden bet 95 % betrouwbaarheidsinterval rond het gemiddelde aan. 

Bron: Vlaams humaan biomonitoringsprogramma  
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Referentiegegevens (resultaten 2e VHBP) 

Lood  

Lood heeft geen essentiële rol in het metabolisme en kent veel nadelige effecten. De opname 
van lood is afhankelijk van de ijzerstatus. Bij een laag ijzergehalte in het bloed zal meer lood 
opgenomen worden. Lood veroorzaakt onder meer volgende gezondheidseffecten:  

 bloedarmoede; 

 verstoring van de nierwerking; 

 ’waarschijnlijk kankerverwekkend’ (klasse 2A) volgens indeling van het IARC; 

 vruchtbaarheidsproblemen bij mannen; 

 nadelige invloed op het intelligentiequotiënt (IQ), fijne motoriek en concentratie bij jonge 
kinderen. 

In het tweede VHBP werden voor lood referentiewaarden bepaald voor pasgeborenen-
moederkoppels en voor jongeren en dit in perifeer bloed en in navelstrengbloed (tabel 23). 

Tabel 23: Referentiewaarden voor lood in bloed (Vlaanderen, 2008-2009) 

(µg/l) geometrisch gemiddelde 
(95%BI)  

90e percentiel (95%BI) 

pasgeborenen - Pb in navelstrengbloed 8,6 (8,1-9,2) 
 

15,9 (13,9-17,9) 

moeders pasgeborenen - Pb in bloed 11,1 (10,6 -11,7) 18,9 (17,1 -20,7) 
jongeren- Pb in bloed 14;8 (14,0-15,6) 27,6 (23,1 – 32,1) 
gegevens pasgeborenen gecorrigeerd voor leeftijd moeder en roken, gegevens moeders werd gecorrigeerd voor 
leeftijd en roken, gegevens jongeren werd gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en roken.  

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

De wereldgezondheidsorganisatie (WGO) stelt dat waarden onder 100 µg/l bloedlood veilig 
zijn voor volwassenen en kinderen. Alle deelnemers in het VBHP hadden waarden lager dan 
die norm. Er is echter de laatste tijd veel discussie over deze norm. Ook bij lagere waarden 
bloedlood zouden er gezondheidseffecten zijn. 99 à 98 % van de gemeten waarden liggen 
onder de 50 µg/l wat de helft van de huidige norm is. Deze norm geldt enkel voor perifeer 
bloed, niet voor navelstrengbloed. Voor lood is de waarde in het navelstrengbloed echter 
vergelijkbaar en gecorreleerd met de waarden in het perifeer bloed van de moeder.  

Bij vergelijking met internationale literatuurwaarden zijn de referentiewaarden voor 
navelstrengbloed (tabel 24) en bloed (tabel 25) in Vlaanderen laag t.o.v. de waarden in de 
literatuur. Dit is wellicht het gevolg van een daling van de loodconcentraties die zich de 
voorbije jaren heeft voorgedaan en nog steeds aan de gang is.  

december 2010 73 



Tabel 24: Lood in navelstrengbloed in internationale literatuurstudies  

regio periode bevolking resultaat eenheid maat 

Vlaanderen 2003-04 pasgeborenen 14,7 (14,0-15,5) μg/L GM (95%BI) 

Singapore 1989 pasgeborenen, 
algemene bevolking 

33,6 (12,7) μg/L Gemiddelde (SD) 

Oostenrijk 1993 pasgeborenen, 
algemene bevolking 

26,3 (11,6) μg/L Gemiddelde (SD) 

Canada 1993-95 pasgeborenen, 
algemene bevolking 

15,7 μg/L GM 

Zweden 1994-96 pasgeborenen, 
algemene bevolking 

11,2 μg/L Mediaan 

Parijs 1992-95 pasgeborenen, 
algemene bevolking 

32 (20) μg/L GM (SD) 

Montreal 1992-95 pasgeborenen, 
algemene bevolking 

17 (17) μg/L GM (SD) 

Canada 1994-99 pasgeborenen, 
algemene bevolking 

21 μg/L GM 

GM: geometrisch gemiddelde; BI: betrouwbaarheidsinterval; SD: standaarddeviatie 

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

Tabel 25: Volbloedconcentratie van lood in internationale literatuurstudies 

regio periode bevolking resultaat eenheid maat 
Vlaanderen  2003-2004  jongeren (14-15 jr.) 21,7 (20,8-22,6) μg/L  GM (95%BI)  
 Vlaanderen  2003-2004  volwassenen (50-65 jr.) 39,6 (38,4-40,9) μg/L   GM (95%BI)  
Singapore  1989  pasgeborenen, 

algemene bevolking 
53,0 (22,6) μg/L  Gemiddelde 

(SD)  
Oostenrijk  1993  moeders, algemene 

bevolking 
37,0 (12,7)  μg/L  Gemiddelde 

(SD) 
Zweden  1994-1996  moeders pasgeborenen, 

algemene bevolking 
11,4 μg/L  Mediaan  

Parijs  1992-1995  moeders, 
algemene bevolking 

54 (14) μg/L  GM (SD)  

Montreal  1992-1995  moeders,algemene 
bevolking 

21 (17)  μg/L  GM (SD) 

Zweden  1994  adolescenten (15 jr.), 
algemene bevolking 

19 (10) μg/L  Gemiddelde 
(SD)  

Zweden  1997-1998  16-36 jr., 
algemene bevolking 

17 (8)  μg/L  Gemiddelde 
(SD)  

Duitsland  1998  18 – 69 jr., 
algemene bevolking 

30,7 (30,2-31,2) μg/L  GM (95% BI)  

Duitsland  2003-2006  Jongeren (12-14jr.), 
algemene bevolking 

14,6 μg/L  mediaan  

Canada  1994-1999  moeders pasgeborenen, 
algemene bevolking 

26,7 μg/L  GM  

Zuid-Afrika  1995  jongeren (8-10 jr.), 
algemene bevolking 

56,4 (34,1) μg/L  Gemiddelde 
(SD)  

Duitsland 2001- 2003 jongeren (9-11jr.) 50 μg/L 95e percentiel 
Duitsland 2003- 2006 jongeren (3-14jr.), 

algemene bevolking 
35 μg/L 95e percentiel 

Brazilië 2009 jongeren (6-8jr.) 21 μg/L Mediaan 
1999- 2000 jongeren,12-19jr. 1,10 (1,04-1,17) μg/dL GM (95%BI) 
2001- 2002 jongeren,12-19jr. 0,942 (0,899-0,986) μg/dL GM (95%BI) 
2003- 2004 jongeren,12-19jr. 0,946 (0,878-1,02) μg/dL GM (95%BI) 
1999- 2000 volwassenen,20+ 1,75 (1,68-1,81) μg/dL GM (95%BI) 
2001- 2002 volwassenen,20+ 1,56 (1,49-1,62) μg/dL GM (95%BI) 

US 
 

2003- 2004 volwassenen,20+ 1,52(1,45-1,60) μg/dL GM (95%BI) 
GM: geometrisch gemiddelde; BI: betrouwbaarheidsinterval; SD: standaarddeviatie 

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

Cadmium  

Cadmium heeft negatieve effecten op de gezondheid. Het stapelt zich op in de nieren en kan 
de nierwerking verstoren. Daarnaast leidt het ook tot osteoporose en een hogere kans op 
botbreuken. Tot slot kan cadmium longkanker veroorzaken en wordt het geklasseerd als 
kankerverwekkend bij de mens (groep I) volgens het Internationaal Agentschap voor 
Kankeronderzoek (IARC).  
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In het tweede VHBP werden referentiewaarden bepaald in navelstrengbloed van 
pasgeborenen, in perifeer bloed van moeders van pasgeborenen en van jongeren en in urine 
van jongeren en volwassenen (tabel 26). 

Tabel 26: Referentiewaarden voor cadmium in bloed en urine (Vlaanderen, 2008-2009)  

 geometrisch gemiddelde 
(95%BI)  

90e percentiel (95%BI) 

pasgeborenen – navelstrengbloed (µg/l) 0,073 (0,066-0,081) 0,160 (0,095-0,226) 
moeders pasgeborenen – perifeer bloed (µg/l) 0,312 (0,291 – 0,334) 0,728 (0,592 -0,864) 
jongeren – perifeer bloed (µg/l) 0,210 (0,192 – 0,230) 0,471 (0,333 – 0,609) 
volwassenen – urine (ng/l) 239 (224-256) 444 (363 -525) 
volwassenen - urine (ng/g crt) 222 (208-237) 413 (358 -468) 
Gegevens pasgeborenen gecorrigeerd voor leeftijd moeder, roken; gegevens moeders gecorrigeerd voor leeftijd, 
roken; gegevens jongeren gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, roken; gegevens volwassenen in µg/l gecorrigeerd 
voor leeftijd, geslacht, roken en crt; gegevens volwassenen in µg/g crt gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en roken; 
crt = creatinine. 

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

Voor cadmiumblootstelling bestaan er geen advieswaarden voor de algemene bevolking, wel 
zijn er referentiewaarden voor beroepsblootstelling. Voor bloedcadmium is dit 5 µg/l en voor 
urine is dit 2 µg/g creatinine. Bijna alle gemeten waarden lagen onder deze 
referentiewaarden. Bij de volwassenen lag geen enkele waarde boven deze 
referentiewaarde. Bij de jongeren was er een persoon (0,48 % van de bevolking) die deze 
referentiewaarde overschreed. Er was een moeder van de pasgeborenen die een waarde 
had die hoger was dan de referentiewaarde. De waarde voor bloedcadmium is niet geldig 
voor navelstrengbloed. Voor cadmium liggen de waarden gemiddeld vier keer lager in het 
navelstrengbloed dan in het perifeer bloed van de moeder (afscherming door de placenta). 
Het verband tussen beide waarden is echter niet altijd gecorreleerd. Hogere waarden in het 
bloed van de moeder gaan dus niet automatisch gepaard met hogere waarden in het 
navelstrengbloed. 

Bij vergelijking met internationale literatuurstudies (tabel 27, 28, 29) zijn de waarden voor 
cadmium in bloed en urine laag. Ook hier is dit wellicht een gevolg van de tijdstrend die ook 
waarneembaar is in bv. de studies van het CDC. De referentiewaarden liggen ook lager dan 
de studies die in specifiek vervuilde gebieden in Vlaanderen werden bekomen (bv. 
Blootstellingsonderzoek Noorderkempen, http://www.zorg-en-gezondheid.be/). 

Tabel 27: Cadmium in navelstrengbloed in internationale literatuurstudies  

regio periode bevolking waarde eenheid maat 
Vlaanderen  2003-2004  pasgeborenen  0,21 

(0,19-0,23) 
µg/l GM (95%BI)  

Oostenrijk  1993  pasgeborenen, 
algemene bevolking 

0,08 
(0,16) 

µg/l gemiddelde (SD) 

Zweden  1994-1996  pasgeborenen, 
algemene bevolking 

0,02 µg/l mediaan  

Canada  1994-1999  pasgeborenen, 
algemene bevolking 

0,08 µg/l GM  

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 
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Tabel 28: Cadmium in perifeer bloed in internationale literatuurstudies 

regio periode bevolking resultaat eenheid maat 
Vlaanderen  2003-04  jongeren (14-15 jr.) 0,36 (0,33-0,38)  μg/L  GM (95%BI) 
Vlaanderen  2003-04  volwassenen (50-65 jr.) 0,42 (0,40-0,44)  μg/L   GM (95%BI) 
Oostenrijk  1993  moeders pasgeborenen, 

algemene bevolking 
0,44 (0,4)  μg/L  Gemiddelde 

(SD) 
Zweden  1997-98  16-36 jr., 

algemene bevolking  
0,11 (0,093)  μg/L  Gemiddelde 

(SD)  
Zweden  1994-96 moeders pasgeborenen, 

algemene bevolking 
0,16 μg/L  Mediaan  

 Zweden  1994 adolescenten (15 jr.), 
algemene bevolking  

0,28 (0,4) μg/L  Gemiddelde 
(SD)  

Duitsland  1998  18 – 69 jr.,algemene bevolking 0,44 (0,42-0,45) μg/L  GM (95% BI)  
Duitsland  2003-06  Jongeren (3-14 jr.), 

algemene bevolking 
<0,12 μg/L  Mediaan  

Canada  1994-99  moeders pasgeborenen, 
algemene bevolking 

0,76 μg/L  GM  

 Duitsland  2003-06  jongeren (3-14 jr.), 
alg.bevolking, niet-rokers 

<0,3 μg/L  95e percentiel 

1999-00  jongeren, 12-19 jr.  0,333  
(0,304-0,366) 

μg/L  GM (95% BI)  

2001-02  jongeren, 12-19 jr.  <LOD  
(0,3 μg/L) 

μg/L  GM (95% BI)  

 2003-04  jongeren, 12-19 jr.  <LOD  
(0,14 μg/L) 

μg/L  GM (95% BI)  

 1999-00  volwassenen, 20+   0,468  
(0,426-0,513) 

 μg/L  GM (95% BI)  

2001-02  volwassenen, 20+  0,425  
(0,400-0,452) 

 μg/L  GM (95% BI)  

US  
  
  
  
  
  

 2003-04  volwassenen, 20+  0,378  
(0,359-0,398) 

μg/L  GM (95% BI)  

GM = geometrische gemiddelde; BI = betrouwbaarheidsinterval; SD = standaarddeviatie 

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

Tabel 29: Cadmium in urine in internationale literatuurstudies 

regio periode bevolking resultaat eenheid maat 
Vlaanderen  2003-04  volwassenen (50-65 jr.)  0,62  

(0,60-0,64) 
μg/g crt  GM (95%BI)  

volwassenen,  
algemene bevolking 

0,17 μg/L  GM  Duitsland  
 

2005  
 

volwassenen,  
algemene bevolking 

0,16 μg/g crt  GM  

volwassenen (18-69 jr.), 
stedelijk  

0,51 μg/L  GM  Spanje  2003-04  
 

volwassenen (18-69 jr.) 
stedelijk  

 0,57 μg/g crt  GM  

Duitsland  2003-06  Jongeren (3-14 jr.), 
algemene bevolking 

0,08 μg/L  Mediaan  

Duitsland  2003-06  jongeren (3-14 jr.), 
algemene bevolking,  
niet rokers 

0,2 μg/L  95e percentiel 

1999-00  volwassenen, 20+  0,267 
(0,247-0,289) 

μg/L  GM (95% BI)  

2001-02  volwassenen, 20+  0,261 
(0,236-0,289) 

μg/L  GM (95% BI)  

2003-04  volwassenen, 20+  0,268 
(0,255-0,281) 

μg/L  GM (95% BI)  

1999-00  volwassenen, 20+  0,281 
(0,253-0,313) 

μg/g crt  GM (95% BI)  

2001-02  volwassenen, 20+  0,273 
(0,249-0,299) 

μg/g crt  GM (95% BI)  

US  
  
  

2003-04  volwassenen, 20+  0,260 
(0,238-0,284) 

μg/g crt  GM (95% BI)  

GM = geometrische gemiddelde; BI = betrouwbaarheidsinterval; SD = standaarddeviatie 

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

Koper  
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Koper maakt deel uit van een aantal metallo-enzymen die tussenkomen in belangrijke 
metabolische processen in ons lichaam bv. verbranding van zuurstof in onze cellen. Een te 
hoge concentratie kan echter voor gezondheidsproblemen zorgen. Bij inname van licht te 
hoge concentraties is dit irritatie van neus, mond ogen, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, 
braken, maagkrampen en diarree. Bij heel hoge concentraties kan ook nier- en leverschade 
optreden.  

In het tweede VHBP werden referentiewaarden bepaald voor koper in navelstrengbloed van 
pasgeborenen en in bloed van moeders van pasgeborenen en jongeren (tabel 30). 

Tabel 30: Referentiewaarden voor koper (Vlaanderen, 2008-2009) 

(µg/l) geometrisch 
gemiddelde (95 %BI) 

90e percentiel 
(95%BI)  

pasgeborenen navelstrengbloed   600 (585 – 615)  754 (711 - 797) 
moeders pasgeborenen – bloed  1312 (1279 – 1347)  1715 (1631 – 1799) 
jongeren – bloed  790 (774 – 807)   938 (908 - 967) 
gegevens pasgeborenen gecorrigeerd voor leeftijd moeder en roken moeder; gegevens moeders gecorrigeerd voor 
leeftijd, roken; gegevens jongeren gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en roken.  

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

De referentiewaarden voor koper in bloed zijn vergelijkbaar met de waarden die we 
terugvinden in internationale literatuurstudies (tabel 31, 32). De waarden in navelstrengbloed 
liggen ongeveer twee keer lager dan de waarden in bloed van de moeder. Beiden zijn zwak 
met elkaar gelinkt. Er zijn geen internationale advieswaarden voor koper in bloed. 

Tabel 31: Koper in navelstrengbloed in internationale literatuurstudies  

regio periode bevolking resultaat eenheid maat 
 Singapore  1989  pasgeborenen,  

algemene bevolking 
1,09 

(0,31) 
 mg/L  Gemiddelde 

(SD) 
 India   1993-97   pasgeborenen, 

algemene bevolking 
511 μg/L  GM  

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 
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Tabel 32: Koper in bloed in internationale literatuurstudies 

regio periode bevolking resultaat maat eenheid 

 Singapore   1989  moeders,  
algemene bevolking 

2,22 
(0,60) 

gemiddelde (SD)  mg/L  

Zweden  1994  adolescenten (15 jr.), 
algemene bevolking 

0,95 
(0,1) 

gemiddelde (SD)  mg/L  

Zweden   1997-98 16-36 jr., 
algemene bevolking 

900 
(220) 

gemiddelde (SD)  μg/L  

India  1993-97 moeders (20-25 jr.), 
algemene bevolking 

1 085 GM  μg/L  

Duitsland    18-70 jr., 
algemene bevolking 

1 042 
(720-
1 800) 

gemiddelde (95% 
BI) 

μg/L  

Zuid-Afrika  2008  jongeren (8-10 jr.)  
algemene bevolking 

1195 gemiddelde  μg/L  

15-30 jr., Mannen,  
inwoners Amazonegebied 

853 
(159) 

gemiddelde (SD)  μg/L  

 31-45 jr., mannen  
inwoners Amazonegebied 

864 
(113) 

gemiddelde (SD)  μg/L 

 46-60 jr., mannen 
 inwoners Amazonegebied 

865 
(150) 

gemiddelde (SD)  μg/L  

 61-75 jr., mannen  
inwoners Amazonegebied  

925 
(136) 

gemiddelde (SD)   μg/L  

 76-90 jr., mannen  
inwoners Amazonegebied 

881 
(136) 

gemiddelde (SD)  μg/L  

 15-30 jr., vrouwen  
inwoners Amazonegebied 

1 015 
(209) 

gemiddelde (SD)  μg/L  

 31-45 jr., vrouwen  
inwoners Amazonegebied 

950 
(161) 

gemiddelde (SD)  μg/L  

46-60 jr., vrouwen  
inwoners Amazonegebied 

930 
(172) 

gemiddelde (SD)  μg/L  

 61-75 jr., vrouwen  
inwoners Amazonegebied 

974 
(112) 

 gemiddelde (SD)  μg/L 

Brazilië  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

76-90 jr., vrouwen  
inwoners Amazonegebied 

819 
(191) 

gemiddelde (SD)  μg/L  

GM = geometrische gemiddelde; BI = betrouwbaarheidsinterval; SD = standaarddeviatie 

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

Arseen  

Arseen heeft zowel eigenschappen van een metaal als een niet metaal, maar wordt meestal 
als metaal geklasseerd. Arseen is zeer toxisch, vooral de anorganische verbindingen van 
arseen zijn gevaarlijk. In het steunpunt wordt zowel het totale arseen als het toxisch relevante 
arseen (TRA) gemeten. Totaal arseen in bloed of in urine is een maat voor de blootstelling 
van de voorbije twee dagen. Toxisch relevant arseen in de urine is een som van anorganisch 
arseen, monomethylarseen en dimethylarseen. Deze laatste twee verbindingen worden in het 
menselijk lichaam gevormd uit anorganisch arseen.  

Blootstelling aan arseen kan leiden tot irritaties, ontstekingen, misselijkheid, neurologische 
effecten … Arseen en  anorganische arseenverbindingen zijn kankerverwekkende stoffen 
(IARC groep 1) die leiden tot longkanker, huidkanker, blaaskanker en leverkanker. 

Tabel 33 geeft de referentiewaarden voor Vlaanderen voor totaal arseen in bloed en urine. 
Tabel 34 geeft de referentiewaarden voor toxisch relevant arseen in bloed en urine voor 
Vlaanderen. 
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Tabel 33: Referentiewaarden voor totaal arseen in bloed en urine (Vlaanderen, 2008-2009)  

 geometrisch gemiddelde (95% BI) 90e percentiel (95% 
BI) 

pasgeborenen navelstrengbloed (µg/l)  0,54 (0,47 – 0,62)  2,18 (1,53 – 2,83) 
bloed moeders pasgeborenen (µg/l) 0,64 (0,57 – 0,72)  2,04 (1,38 – 2,69) 
jongeren bloed (µg/l) 0,62 (0,55 – 0,69)  2,12 (1,52 – 2,71) 
jongeren urine (µg/l) 12,3 (10,8 – 14,0)  90,0 (60,7 – 119,4) 
volwassenen urine (µg/l) 17,2 (14,9 – 19,8)  85,3 (61,7 – 108,8) 
jongeren urine (µg/g crt) 9,3 (8,1 – 10,6)  49,0 (32,3 – 65,7) 
volwassenen urine (µg/g crt) 15,9 (13,8 – 18,3)  71,4 (57,0 – 85,9) 
crt = creatiinine; waarden pasgeborenen gecorrigeerd voor leeftijd moeder en roken moeder; waarden moeders 
pasgeborenen gecorrigeerd voor leeftijd en roken; waarden bloed en urine jongeren en volwassenen gecorrigeerd 
voor leeftijd, geslacht en roken. waarden urine uitgedrukt in µg/L ook gecorrigeerd voor creatinine.  

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

Tabel 34: Referentiewaarden voor toxisch relevant arseen in urine (Vlaanderen, 2008-2009) 

 geometrisch gemiddelde (95% BI) 90e percentiel (95% BI) 
jongeren (µg/l) 4,8 (4,2 – 5,4)  10,8 (8,6 – 13,0) 
volwassenen (µg/l) 4,0 (3,4 – 4,6)  11,5 (8,4 – 14,7) 
jongeren (µg/g crt) 3,6 (3,2 – 4,1)  8,0 (6,2 – 9,8) 
volwassenen (µg/g crt) 3,7 (3,2 – 4,3)  10,7 (8,7 – 12,7) 
crt: creatinine; waarden gecorrigeerd voor leeftijd geslacht en roken; waarden in µg/ g crt bijkomend gecorrigeerd 
voor creatinine. 

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

Het eten van vis of zeevruchten is op korte termijn (drie dagen) gerelateerd met hogere 
waarden aan arseen in de urine. Arseen in navelstrengbloed heeft gelijkaardige niveaus als 
de waarden in het bloed van de moeder en is hiermee ook sterk gecorreleerd. De waarden 
die teruggevonden zijn in Vlaanderen liggen binnen eenzelfde range als de waarden vermeld 
in studies uit de internationale literatuur (tabel 35, 36, 37). Er zijn geen internationale 
advieswaarden voor arseen in bloed en urine of voor toxisch relevant arseen in urine.  

Tabel 35: Arseen in bloed in internationale literatuur 

regio bevolking waarde eenheid maat 
jongeren (5-14 jr.), laag As 
in drinkwater 

0,83 (0,27-1,5) μg/L   Mediaan  Argentinië, Rosario 
de Lerma  

   moeders (18-53 jr.), laag 
As in drinkwater 

0,95 (0,69-1,8) μg/L  Mediaan  

Frankrijk  algemene populatie, geen 
verdere specificaties 

5,0 (2,6-17,8)  μg/L  Mediaan  
(5e-95e-percentiel) 

Duitsland  18-70 jr., 
algemene bevolking 

 0,93 (0,13-4,2) μg/L gemiddelde (95%BI) 

Zuid-Afrika 2008  jongeren (8-10 jr.), 
 algemene bevolking 

1,53 (0,86-3,53) μg/L  Gemiddelde  

BI: betrouwbaarheidsinterval 

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 
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Tabel 36: Totaal arseen in urine in internationale literatuur 

regio bevolking waarde eenheid maat 
jongeren (5-14 jr.), 
laag As in drinkwater  

13 
(4,7-36) 

μg/L  mediaan  Argentinië 

moeders (18-53 jr.), 
laag As in drinkwater 

7,6 
(3,2-23) 

μg/L  mediaan  

Frankrijk  algemene populatie  19 
(2,3-161) 

μg/L  mediaan 
(P5-P95)  

Duitsland (2001-03) jongeren (9-11 jr.) 15 μg/L  gemiddelde  
Duitsland (2005)  volwassenen, 

algemene bevolking  
13 μg/L  geometrisch 

gemiddelde  
Duitsland (2003-04 ) Jongeren (3-14 jr.), 

algemene bevolking 
4,5 μg/L mediaan  

Spanje (2003-04) volwassenen (18-69 jr.)  1,14 μg/L  geometrisch 
gemiddelde 

Duitsland (2003-06)  jongeren (3-14 jr.), 
algemene bevolking 

15 μg/L  gemiddelde  

US (2003-04)  6 – 50+ jr., 
algemene bevolking, 

8,30 
(7,19-9,57) 

 μg/L  geometrisch 
gemiddelde (95% BI) 

Duitsland (2005) volwassenen, algemene 
bevolking 

12 Μg/g crt Geometrisch 
gemiddelde 

Spanje (2003-04) volwassenen (18-69 jr.) 1,26 Μg/g crt Geometrisch 
gemiddelde 

US (2003-04) alg. bevolking (6 – 50+) 8,24 
(7,07–9,59) 

Μg/g crt Geometrisch 
gemiddelde (95% BI) 

crt: creatinine; BI: betrouwbaarheidsinterval; P5: 5e percentiel; P95: 95e percentiel 

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

Tabel 37: Toxisch relevant arseen in urine in internationale literatuurstudies 

regio periode bevolking waarde eenheid maat 
 US  2003-04 6 – 50+ jr.,  

algemene bevolking,  
3,71  

(3,33-4,14) 
 μg/L  GM 

(95% BI)  
Frankrijk  2007 > 7 jr.,  

algemene bevolking,  
natuurlijk vervuilde bodems  

3,5 
(2,2)  

μg/L  GM (SD)  

US  2003-04 6 – 50+ jr., 
algemene bevolking 

3,69 
(3,24-4,19) 

μg/g crt  GM  
(95% BI)  

1989-91 45 – 75 jr.,  
Amerikaanse indianen  

 7,2  
(3,1-16,9) 

 μg/g crt  Mediaan  
(P10, P90)  

1993-95 45 – 75 jr.,  
Amerikaanse Indianen  

6,7 
(2,9-14,4) 

 μg/g crt  Mediaan  
(P10, P90)  

US  
  
  

1998-99  45 – 75 jr.,  
Amerikaanse Indianen  

 7,1 
(3,5-20,4) 

 μg/g crt  Mediaan 
(P10 P90)  

Frankrijk  2007 > 7 jr., 
algemene bevolking, 
natuurlijk vervuilde bodems  

4,4 
(1,9) 

μg/g crt  GM (SD)  

P10: 10e percentiel; P90: 90e percentiel. GM : geometrisch gemiddelde 

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

Kwik en methylkwik 

De gezondheidseffecten van kwik en methylkwik zijn sterk afhankelijk van de verbinding en 
de dosis. Te veel kwik heeft gezondheidseffecten op het centraal zenuwstelsel 
(gedragsveranderingen, ongecontroleerde spierbewegingen, problemen met zicht …) en de 
nieren. Ook het hart, de luchtwegen en het darmstelsel kunnen effecten ondervinden. 
Methylkwik is ook mogelijk kankerverwekkend (EPA-indeling).  

Tabel 38 geeft de referentiewaarden voor kwik en methylkwik in haar voor Vlaanderen. Het 
meten van kwik en methylkwik in haar geeft de blootstelling hieraan gedurende de laatste 
maanden, dichter bij de hoofdhuid wordt recentere blootstelling gemeten.  
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Tabel 38: Referentiewaarden voor kwik en methylkwik in haar (Vlaanderen, 2008-2009)  

(µg/g haar) referentiegemiddelde (95% BI)  P90 (95% BI) 
moeders pasgeborenen Hg   0,349 (0,318 – 0,383)  0,821 (0,676 – 0,965)
moeders pasgeborenen MeHg  0,256 (0,231 – 0,283)  0,653 (0,526 – 0,780)
jongeren Hg 0,193 (0,172 – 0,217)  0,468 (0,363 – 0,573)
jongeren MeHg 0,118 (0,105 – 0,134)   0,352 (0,252 – 0,452)
waarden voor moeders pasgeborenen gecorrigeerd voor leeftijd en roken; waarden voor jongeren gecorrigeerd voor 
leeftijd, geslacht en roken.  

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

De gemiddelde visconsumptie is gerelateerd aan de teruggevonden waarden voor kwik en 
methylkwik. Een grotere inname van vis, is gerelateerd aan een grotere hoeveelheid kwik en 
methylkwik in haar. Bij vergelijking met internationale waarden voor kwik en methylkwik in 
haar blijken de Vlaamse waarden matig tot laag te zijn (tabel 39, 40). Zelfs wanneer rekening 
gehouden wordt met de hogere waarden van enkele studies - die wellicht te wijten zijn aan de 
hoge visconsumptie in de betrokken regio’s – wijzigt dit niet. Er zijn geen internationale 
advieswaarden voor kwik en methylkwik in haar.  

Tabel 39: Kwik in haar in internationale literatuurstudies  

regio periode bevolking waarde  
(µg/g) 

maat 

Zweden  1999  1-76 jr.,  
algemene bevolking  

0,261 
(0,145) 

Gemiddelde (SD)  

Duitsland   jongeren (8-10 jr.), 
stedelijk, industrie  

0,18 
(0,16-0,20) 

GM (95% BI) 

Maleisië  2003  algemene bevolking  3,38 Gemiddelde  
Libië  2003  algemene bevolking  0,81 Gemiddelde  
Jordanië  2003  algemene bevolking  0,69 Gemiddelde  
VS  1999-00  kinderen (1-5 jr.), 

algemene bevolking  
0,12 

(0,10-0,13) 
GM (95% BI)  

VS  1999-00  moeders (16-49 jr.), 
algemene bevolking  

0,20 
(0,16-0,24) 

GM (95% BI)  

vrouwen (18-77 jr.), 
stedelijk gebied  

0,474 
(1,321) 

Gemiddelde (SD)  China  
  

2002  
  

mannen (18-77 jr.), 
stedelijk gebied 

0,422 
(0,335) 

Gemiddelde (SD) 

Japan    vrouwen (19-20 jr.), 
algemene bevolking  

1,51 
(0,91) 

Gemiddelde (SD)  

Spanje     kinderen,  
algemene bevolking  

0,77 
(0,73) 

Gemiddelde (SD) 

Italië  2008  volwassenen (35-45 jr.), 
stedelijk gebied  

0,638 
(0,589-0,687) 

Gemiddelde (95% BI) 

SD: standaard deviatie; GM: geometrisch gemiddelde; BI: betrouwbaarheidsinterval 

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 

Tabel 40: Methylkwik in haar in internationale literatuurstudies 

regio periode bevolking waarde (µg/g) maat 
Maleisië  2003  algemene bevolking  1,13 Gemiddelde  
Libië  2003  algemene bevolking  0,04 Gemiddelde  
Jordanië  2003  algemene bevolking  0,13 Gemiddelde  
Frankrijk   algemene populatie  0,66 (0,31-1,66) Mediaan (P5-P95)  
US (Wisconsin)  2004-05 volwassenen (18-92 jr.), 

algemene populatie  
0,714 (0,422) Gemiddelde 

(mediaan)  
P5 : 5e percentiel; P95: 95e percentiel 

Bron: Steunpunt Milieu en Gezondheid (2010) 
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Andere studies 

Lood in bloed bij kinderen in Moretusburg 

In de wijk Moretusburg (Hertogvelden), in de buurt van Umicore Hoboken, worden sinds 1981 
halfjaarlijks bloedonderzoeken uitgevoerd bij kinderen tussen 1 en 12 jaar. Het 
onderzoeksgebied is gelegen ten noorden van het bedrijf van de Curiestraat tot en met de 
Lenaart De Landrelaan. Het onderzoek betreft kinderen wonend en schoolgaand in 
Moretusburg, kinderen die buiten Mortetusburg wonen en in Moretusburg naar school gaan, 
en kinderen wonend in Moretusburg maar erbuiten naar school gaan. Als referentie worden 
vanaf 1993 telkens de kinderen van de eerste kleuterklas en het eerste leerjaar van een 
school gelegen in stedelijk gebied op ongeveer 2,5 km van Moretusburg bij het onderzoek 
betrokken. Naast de bepaling van het loodgehalte in bloed wordt tevens bij de kinderen van 
het eerste leerjaar het lood op de handen gemeten en de concentratie in het leidingwater 
(drinkwater) in de school bepaald. De resultaten worden ingedeeld in klassen, zoals 
gedefinieerd door het Center for Disease Control and Prevention (CDC).  

Sinds 1981 zijn de concentraties sterk gedaald en sinds 2006 liggen de gemiddelde 
loodconcentraties onder de CDC-aanbeveling. De waargenomen daling van de loodgehalten, 
die wordt genoteerd sinds de start van de metingen in bloed kan gedeeltelijk toegeschreven 
worden aan maatregelen die de blootstelling aan bodem- en stofdeeltjes verminderen maar 
vooral aan de inspanningen die gedaan werden door het nabijgelegen non-ferrobedrijf om de 
geleide en vooral de niet-geleide emissies te beperken. 

Zware metalen in bloed en urine in de Noorderkempen 

De Noorderkempen zijn historisch verontreinigd met zware metalen sinds het eind van de 19e 
eeuw door de aanwezigheid van verschillende zinksmelters. Van 1985 tot 1989 werd de 
interne blootstelling aan zware metalen gemeten bij de bevolking in de Noorderkempen en 
vergeleken met een controlegroep uit hetzelfde landelijk gebied (Hechtel-Eksel) op ongeveer 
20 km afstand van de non-ferro industrie. Deze studie is gekend als de CadmiBel-studie. In 
totaal werden 1 107 mensen onderzocht. Urinair cadmium en bloedlood waren significant 
hoger in het verontreinigd gebied dan in het controlegebied, maar voor bloedcadmium 
werden geen verschillen gevonden. In tegenstelling tot wat verwacht werd op grond van 
dierexperimentele studies ging een toegenomen cadmiumbelasting van het lichaam niet 
gepaard met verhoogde bloeddruk of met een verhoogd voorkomen van cardiovasculaire 
aandoeningen. De CadmiBel-studie heeft aan het licht gebracht dat cadmiumvervuiling van 
het leefmilieu bij de algemene bevolking een lichte dysfunctie van de niertubuli en 
vermoedelijk ook een stoornis in het calciummetabolisme met zich kan meebrengen. Er is 
ongeveer 10 % kans dat tubulaire dysfunctie (effecten op de nieren) zich voordoet wanneer 
de urinaire excretie van cadmium minstens 2 µg/24 uur bedraagt (Lauwerys et al., 1991).  

In de periode 1991-95 werden 823 personen van de eerste studie opnieuw bezocht in de 
PheeCad studie. Voor alle gemeten blootstellingsparameters was er een duidelijke daling. De 
verminderde emissies van de industrie die startten in de jaren 70 van de vorige eeuw (sluiten 
van 1 oven, overschakeling van thermisch naar electrolytisch procédé, overdekken van 
ertsoverslag) en de preventiecampagnes bij de lokale bevolking (teeltadvies, hygiënische 
maatregelen, e.d.) verklaren deze daling. Bloedcadmium reflecteert recente blootstelling (1-2 
maanden) en is dus gevoeliger voor veranderingen, terwijl urinair cadmium, als maat voor 
levenslange blootstelling, mede bepaald wordt door vroegere blootstelling. Dit verklaart 
waarom bloedcadmium over een periode van 5 jaar tijd meer daalde dan urinair cadmium. 
Bloedlood en urinair arseen weerspiegelen eveneens recente blootstelling. Een bijkomende 
factor voor de daling van bloedlood is het invoeren van loodvrije benzine. De daling van 
urinair arseen is mede bewerkstelligd door betere controles van de arseengehaltes door de 
drinkwatermaatschappijen in de Noorderkempen. 

Ondanks de gunstige trend van de interne blootstelling in de jaren 90 van de vorige eeuw 
blijft het belangrijk om de evolutie bij de bevolking in de Noorderkempen te volgen. De 
omgeving (wegen, pleinen, tuinen) en het stof in de woningen nabij de non-ferrobedrijven zijn 
in de loop der jaren sterk aangerijkt met cadmium en lood. De lood- en cadmiumgehalten in 

82 december 2010 



het huisstof zijn gemiddeld een factor 2 tot 3 hoger in vergelijking met niet-belaste gebieden. 
Dit huisstof draagt in belangrijke mate bij tot de lichaamsbelasting door zowel cadmium als 
lood (Plusquin, 2004).  

2.9 Zware metalen in paling 

Laatst bijgewerkt: december 2010 

Inleiding 

Van 1994-2008 beschikte het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) over een 
monitoringsprogramma voor het opvolgen van concentraties aan verontreinigende stoffen in 
palingweefsel afkomstig uit Vlaamse waterlopen (stromende wateren, kanalen en afgesloten 
wateren). Op deze manier werd de kwaliteit van de Vlaamse binnenwateren systematisch in 
beeld gebracht. Er zijn gegevens beschikbaar over de contaminatie van paling door 
polychloorbifenylen (PCB’s), organochloorpesticiden, zware metalen en op een selectie van 
meetplaatsen werden ook gebromeerde vlamvertragers, vluchtige organische stoffen 
(VOC’s), endocriene verstoorders, dioxinen, perfluoroctaansulfonaat (PFOS), 
methallothioneïnes en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) gemeten. De 
gemeten zware metalen zijn cadmium, kwik, lood, koper, zink, nikkel, chroom, arseen en 
selenium waarvan de eerste drie de belangrijkste zijn omwille van hun toxiciteit. 

Het meten van concentraties in vis is een vorm van passieve biomonitoring die het voordeel 
biedt dat de metingen minder onderhevig zijn aan korte termijn fluctuaties. Paling is als bio-
indicator zeer geschikt vanwege zijn ruime verspreiding, foerageergedrag, zijn plaats op de 
trofische ladder en zijn plaatsgebonden levenswijze tijdens de opgroeifase waarbij hij in ruime 
mate zware metalen en andere polluenten accumuleert. Een ander voordeel van het gebruik 
van paling als bio-indicator zijn de consequenties voor de volksgezondheid. Paling is, via de 
voeding, een belangrijke bron van verontreiniging van zware metalen in de mens, althans bij 
risicogroepen. 

Paling is door zijn bijzondere levenscyclus als soort zeer gevoelig voor de toxische effecten 
van verontreinigende stoffen. Deze effecten kunnen plaatsvinden op verschillende momenten 
in de levenscyclus: tijdens de opgroeifase, het verzilveren tot schieraal, de migratie, bij de 
aanmaak van de geslachtsproducten en de ontwikkeling van de larven. Vetverbranding zorgt 
ervoor dat de verontreinigende stoffen vrijkomen in het weefsel en dit als het ware vergiftigen. 
Een dergelijke ‘vergiftiging’ leidt tot verstoringen van het immuunsysteem, het 
voortplantingssysteem, het zenuwstelsel en het endocrien systeem. Concreet betekent dit dat 
deze toxificatie leidt tot fysiologische verstoringen, verminderde endocriene stress respons en 
verminderde weerstand tegen infecties van virussen en parasieten, wat op zijn beurt weer 
leidt tot een verstoorde voortplanting en zelfs direct tot de dood van de paling. 
Verontreinigende stoffen kunnen dus een belangrijke rol spelen bij de achteruitgang van de 
soort en indirect ook op de volksgezondheid (via consumptie). De laatste jaren werden 
verschillende studies uitgevoerd naar de ecotoxicologische effecten van verontreinigende 
stoffen op paling (overzicht in Geeraerts et al., 2007). Zo stelde Pierron (Pierron et al., 2007) 
bij gele paling onder laboratoriumomstandigheden een verhoogd vetverbruik vast ten gevolge 
van cadmiumblootstelling. Gecontamineerde palingen vertoonden immers een kleinere 
toename aan lichaamsgewicht en een minder efficiënte vetopslag in vergelijking met de niet 
blootgestelde exemplaren. Een Vlaamse studie toonde een negatieve correlatie aan tussen 
de aanwezigheid van zware metalen in paling en zijn conditie. Dit illustreert de impact van die 
stoffen op de gezondheid van deze vissoort. Bovendien hadden sterk verontreinigde palingen 
een verminderde genetische variabiliteit, die van cruciaal belang is voor gezonde populaties 
(Maes et al., 2005). Uit een studie in opdracht van VMM uitgevoerd door INBO in 
samenwerking met VITO, is gebleken dat enkel kwik een duidelijke biomagnificatie vertoont 
doorheen de aquatische voedselketen: planten < invertebraten < blankvoorn < paling < 
roofvis (Weltens et al., 2002). 

Metalen hebben niet alleen een effect op paling maar evengoed op (vis)andere soorten. Zo 
vonden Bervoets & Blust (Bervoets & Blust, 2003) in hun studie bij grondel een verband 
tussen de aanwezigheid van hoge metaalconcentraties en een lage conditiefactor.  
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De gevoeligheden voor verontreinigende stoffen en hun gevolgen zijn over het algemeen 
soort- en dosisafhankelijk dat wil zeggen dat de ene soort meer gevoelig is voor de toxiciteit 
van een bepaalde stof dan een andere soort. Zo is al heel wat geweten over de invloed van 
verontreinigende stoffen op paling en predatoren maar er zijn ook nog veel onzekerheden. Zo 
is er weinig informatie beschikbaar over de exacte concentratie waarop een bepaalde stof 
toxisch wordt. Verder onderzoek is dus nog vereist. 

Huidige toestand 

Palingen dragen significante concentraties aan zware metalen in hun spierweefsel. De 
voorgestelde gegevens zijn afkomstig van 427 staalnamplaatsen en dateren uit de periode 
1994-2008. De weergegeven resultaten zijn steeds de meest recente. Om vergelijkingen 
mogelijk te maken werden enkel gestandaardiseerde palingen (30-50 cm) opgenomen. 

Concentraties aan cadmium, kwik en lood, waarvoor Europese consumptienormen 
beschikbaar zijn, bedragen respectievelijk gemiddeld 15,3; 112,5 en 64,4 ng g-1 versgewicht 
voor Vlaanderen (op basis van de meest recente gegevens per staalnameplaats). De 
gemiddelde waarden blijven beneden de norm maar voor cadmium overschrijdt 1,1% van de 
meetplaatsen de norm (100 ng g-1 versgewicht); voor lood is dat 1,4 % (norm= 400 ng g-1 
versgewicht). Voor kwik bedraagt de Europese consumptienorm 1000 ng g-1 versgewicht voor 
paling en wordt nergens de norm overschreden. Individuele palingen die de normen 
overschrijden, worden echter op meerdere plaatsen aangetroffen. Zinkvervuiling komt het 
minst vaak voor, evenals chroom en koper vervuilingen.  

Voor de beoordeling van de aangetroffen concentraties wordt gebruik gemaakt van 
referentiewaarden. Deze zijn gebaseerd op de vijf-percentielwaarde voor de gemiddelden 
van al de bemonsterde locaties (Goemans et al., 2003). Op basis van deze 
referentiewaarden worden er vier afwijkingsklassen bepaald, dit naar analogie met de 
triadebeoordelingsmethode (De Deckere et al., 2000). In figuur 34 wordt de verdeling van de 
concentratie in palingweefsel per kwaliteitsklasse weergegeven voor acht onderzochte zware 
metalen. Voor referentiewaarden en afwijkingsklassen wordt verwezen naar Goemans et al. ( 
2003). De hoogste concentraties aan zware metalen in paling worden vastgesteld voor 
chroom, nikkel en lood waarbij cadmium en nikkel het vaakst als “sterk afwijkend” gemeten 
worden.  

Figuur 34: Procentuele verdeling van zware metalen in paling per kwaliteitsklasse, gebaseerd 
op de afwijking t.o.v. de referentiewaarde (Vlaanderen, 1994-2008) 
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Figuur 35 laat de ruimtelijke verdeling zien van de concentraties aan cadmium over 
Vlaanderen. Vooral in het Maasbekken worden nog sterk afwijkende concentraties 
aangetroffen. 

Figuur 35: Cadmiumconcentraties in paling (Vlaanderen, 1994-2008) 

 
Gemiddelde spierweefselconcentraties op versbasis geklassificeerd volgens afwijking t.o.v. de referentiewaarde 

Bron: INBO 

Trends 

De palingpolluentendatabank bevat informatie over 146 locaties die meer dan eens 
bemonsterd werden. Deze gegevens zijn bruikbaar voor het detecteren van tijdtrends. Omdat 
de gegevens onevenwichtig verdeeld zijn met sets van twee, drie, vier, vijf of zes herhaalde 
metingen op verschillende tijdstippen en met verschillende tijdsintervallen, wordt gekozen 
voor een lineair mixed model om de tijdtrend te bekijken. De concentraties werden log-
getransformeerd om ze te normaliseren. In het model wordt tijd beschouwd als een fixed 
factor terwijl de staalnameplaatsen als random beschouwd worden. In tegenstelling tot de 
situatie voor organische polluenten, waar een duidelijke daling werd vastgesteld (Maes et al., 
2008) blijft de concentratie van zware metalen in het spierweefsel van paling eerder stabiel 
(Figuur 36). Enkel voor lood kon een betekenisvolle daling vastgesteld worden die 
waarschijnlijk toe te schrijven is aan de overschakeling van geloode naar ongeloode benzine 
en een reductie van industriële emissies (Maes et al., 2008). Cadmium- en kwikconcentraties 
bleven nagenoeg stabiel. Deze contaminanten blijven algemeen voorkomende polluenten in 
het sterk geïndustrialiseerde Vlaanderen aangezien er geen bewijs is voor daling aan 
concentraties in palingweefsel. Ook voor de overige metalen werd de evolutie van de 
vervuiling in palingweefsel nagegaan. Voor deze metalen gaan de data terug tot 2000 zodat 
de analyse minder robuust is. De arseen- en nikkelconcentraties daalden tussen 2000 en 
2008; de situatie voor chroom bleef nagenoeg stabiel, die van koper en zink wijzigde niet. 
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Figuur 36: Tijdtrends in palingweefsel voor kwik, lood, en cadmium (gemiddelde 
concentraties)  (Vlaanderen, 1994-2008) 
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De zwarte lijnen stellen per bekken, de gemiddelde tijdtrend voor die gemodelleerd is m.b.v. een lineair mixed model; 
de rode lijn geeft de gemodelleerde trend doorheen de jaren weer 

Bron: INBO 
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Begrippen 

Achtergrondwaarde: natuurlijke (metaal)concentratie aangetroffen in de bodem van niet-verontreinigde 
gebieden. 

Aërosol: een gas met daarin fijne vaste stofdeeltjes en/of vloeistofdruppels.  

Algicide: Een stof die gebruikt wordt voor het afdoden van algen. 

Amfoteer: Een amfoteer oxide kan als basisch oxide én als zuur oxide reageren. Het woord is afkomstig 
van het Griekse amphoteros dat "in beide richtingen" betekent. Bijvoorbeeld Al2O3 is onoplosbaar in 
water, maar het lost uitstekend op in zowel sterke zuren als in sterke basen. 

Amine: een functionele groep bestaande uit een stikstofatoom met daaraan gebonden drie koolstof- of 
waterstofatomen. Amines lijken dus sterkt op ammonia NH3.

 

Anemie: bloedarmoede. 

Antifouling verf. Verf op scheepsrompen die de aangroei van verschillende organismen belet. 

Atmosferische depositie: Proces waarbij in de lucht zwevende partikels en moleculen worden afgezet op 
het land of het water. Droge depositie via wind en gravitiatie, natte depositie via neerslag. 

Belasting oppervlaktewater: vuilvracht die uiteindelijk in het oppervlaktewater terechtkomt, direct of 
indirect via niet op een RWZI aangesloten riolering, na (gedeeltelijke) zuivering. Dit wordt gespecificeerd 
naar parameter en/of naar doelgroep. 

Bestemmingstype: Wordt gebruikt in het decreet rond bodemsanering (VLAREBO). Bodems vallen 
onder 5 mogelijke bestemmingstypes waarvoor telkens verschillende saneringsnormen gelden. De 
bestemmingstypen zijn: (1) natuurgebied, (2) lanbouwgebied, (3) woongebied, (4) gebied voor recreatie 
en algemeen nut, (5) industriegebied. 

Bio-accumulatie: opstapeling van lichaamsvreemde stoffen in plantaardige en dierlijke weefsels. 

Biobeschikbaarheid: fractie van een polluent die door organismen kan worden opgenomen. 

Biomerker: meting in het menselijk lichaam of andere biologische media, die een beeld geeft van ofwel 
de blootstelling aan polluenten (inwendige dosissen van polluenten of hun metabolieten) ofwel 
vroegtijdige biologische effecten (biomerker van effect). 

Biomonitoring: om blootstelling en effecten van toxische stoffen bij de bevolking in te schatten, wordt 
ondermeer biologische monitoring toegepast, waarbij de vaststelling van het geïntegreerde 
blootstellingsniveau berust op metingen van de inwendige dosis van een stof in bloed, urine of andere 
biologische media. Om de inwendige blootstelling te koppelen aan vroegtijdige omkeerbare effecten, 
kunnen bovendien biomerkers van effect gemeten worden. 

Body burden: Totale hoeveelheid van een bepaalde stof die aanwezig is in een organisme. 

CadmiBel: Cadmium in Belgium. De CadmiBel-studie is een transversale epidemiologische studie, 
uitgevoerd tussen 1985-1989, die tot doel had de gezondheidseffecten van blootstelling aan Cd, Pb en 
As in kaart te brengen. Hiervoor werden in vier Belgische districten (Luik, Charleroi, Hechtel-Eksel en de 
Noorderkempen) in totaal 2 327 deelnemers (bij toeval aangeduid) onderzocht. 

CCA-behandeld hout: met een zoutoplossing van de metalen koper, chroom en arseen behandeld hout. 

Cellulaire receptor: Een eiwit op de celmembraan die kan binden met een specifieke stof zoals een 
hormoon of andere eiwitten. 
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Chloor-alkali industrie: bedrijfstak die zich bezig houdt met de productie van chloor en alkali (bv. lithium, 
natrium ...) natriumhydroxide of kaliumhydroxide, door middel van elektrolyse van een zoutoplossing. 

Coaggulatie/flocculatie: Bodemsaneringstechniek. Bij het coagulatie/flocculatie-proces worden aan 
afvalwater chemicaliën toegevoegd die de elektrische afstoting tussen colloïdale gesuspendeerde 
deeltjes reduceren. Hierdoor kunnen de deeltjes samenklonteren of flocculeren tot grotere deeltjes en 
vervolgens door bezinking, flotatie of zandfiltratie afgescheiden worden. 

Complex: Een ensemble van verschillende molecules die gevormd worden door de combinatie van 
liganden en metaalionen. Een typisch voorbeeld is hemoglobine dat bestaat uit een ijzerion dat 
gebonden is aan aan vier organische moleculen. 

Covalente binding: Een covalente binding (of atoombinding) is een binding tussen atomen waarin de 
atomen een of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben. Niet-metalen gaan met elkaar 
covalente bindingen aan. In CH4 bijvoorbeeld deelt elk waterstofatoom telkens één electron met het 
koolstofatoom dat zelf 4 vrije electronen heeft, zodat elke binding C-H uit één electronenpaar bestaat. 

Depositie: hoeveelheid van een stof of een groep van stoffen die uit de atmosfeer neerkomen in een 
gebied, uitgedrukt als een hoeveelheid per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid (bv. 10 kg Pb/ha.j). 

Dermatitis: huidonsteking. 

Diffuse verontreiniging: verontreiniging afkomstig uit niet-gelokaliseerde bronnen, meestal sterk, 
homogeen ruimtelijk verspreid door transport via lucht en water. 

Ecotoxicologisch: betreffende de toxische effecten op organismen of ecosystemen. 

Effluent: geloosd afvalwater, al dan niet gezuiverd. 

Emissie: uitstoot of lozing van stoffen, golven of andere verschijnselen door bronnen, meestal uitgedrukt 
als een hoeveelheid per tijdseenheid. 

Emissiefactor: coëfficiënt die de activiteitsdata relateert aan een hoeveelheid van een chemisch product. 
Dit product is de bron van latere emissies. Emissiefactoren zijn dikwijls gebaseerd op een staal van 
berekende data, waarvan het gemiddelde wordt genomen om een representatieve emissiefactor te 
ontwikkelen. Deze geldt voor een gegeven activiteit onder een gekende set van operationele conditites. 

Fertiliteit: vruchtbaarheid. 

Fungicide: Een stof die gebruikt wordt voor het afdoden van schimmels. 

Fyto-extractie kan zowel worden toegepast voor de sanering van organische contaminanten als van 
zware metalen. In het geval van zware metalen vindt er geen afbraak plaats, maar worden de metalen 
opgenomen in de bovengrondse delen van de plant. Door deze delen te oogsten en te verwerken 
worden de zware metalen verwijderd. 

Fytoremediatie. Bodemsaneringstechniek. Techniek waarbij planten en hun geassocieerde bacteriën 
gebruikt worden voor de afbraak van organische polluenten in verontreinigde bodems en afvalwater. 

Genexpressie: Proces waarbij de DNA sequentie van een gen wordt afgelezen en vervolgens vertaald 
om een specifiek eiwit aan te maken in de cel.  

Grenswaarde: waarde die wettelijk niet overschreden mag worden. Een overschrijding van deze waarde 
moet aanleiding geven tot het treffen van maatregelen. 

Homeostase: De handhaving van bepaalde fysiologische toestanden in het lichaam noemt men een 
homeostatisch proces (homeostase = gelijke toestand). De regulatie gaat gepaard met allerlei 
terugkoppelingssystemen. 

Immuunsysteem: afweersysteem van het lichaam. 

Influent: ongezuiverd afvalwater dat op een afvalwaterzuiveringsinstallatie binnenkomt. 

Ionenwisseling. Bodemsaneringstechniek. Bij ionenwisseling worden ionen aan een adsorberend hars 
gebonden. De te verwijderen ionen (zware metalen bv.) worden uitgewisseld met op de hars aanwezige 
ionen (bijv. H+ of Na+). Er is een onderscheid tussen kation- en anionwisselaars. De kationwisselaars 
kunnen de meeste positieve ionen binden en de anionwisselaars zijn in staat om negatieve ionen, 
waaronder metaalcomplexen, vast te leggen. 

In-situ-bioprecipitatie. Bodemsaneringstechniek. Via het inbrengen van koolstofbronnen stimuleert deze 
techniek de groei van bacteriën die sulfaten omzetten in sulfiden. Die binden op hun beurt met de ionen 
van zware metalen en vormen stabiele metaalsulfiden die uit het grondwater neerslaan op de 
bodemdeeltjes en kunnen afgevoerd worden. 

Insuline: Een hormoon dat wordt aangemaakt door de betacellen van de pancreas. Insuline regelt 
samen met glucagon en adrenaline de bloedsuikerspiegel.  
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Isotoop: Het chemisch element waartoe een atoom behoort wordt bepaald door het aantal protonen in 
de kern. Voor een gegeven aantal protonen kan daarnaast het aantal neutronen in de kern variëren; 
men spreekt dan van verschillende isotopen van hetzelfde element.  

Kaderrichtlijn Water: Europese Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire 
maatregelen betreffende het waterbeleid. 

Legering: metaalmengsel. 

Liganden: Neutrale moleculen of ionen die een vrij elektronenpaar bezitten, dat gebruikt kan worden om 
een binding te vormen met een metaal-ion. 

Membraanfiltratie. Bodemsaneringstechniek. Proces waarbij stoffen uit het water worden gehaald door 
middel van scheiding op basis van deeltjesgrootte en drukverschil. 

Metaalequivalenten: zware metalen in equivalenten. Om rekening te houden met de ecotoxiciteit van 
zware metalen wordt een som van zware metalen gemaakt waarbij de hoeveelheid van een zwaar 
metaal wordt vermenigvuldigd met een factor. Voor Pb, Cr en As is deze factor 1, voor Ni 2, voor Zn en 
Cu 5, voor Cd 10 en voor Hg 40. 

Metallothioneïne: Eiwit dat dient om metalen in het lichaam te metaboliseren of om de concentratie 
ervan te reguleren. Het eiwit wordt vooral in de lever en de nieren aangemaakt.  

MINA-plan: Milieubeleidsplan 

Morbiditeit: (1) ziektecijfer in een gemeenschap, (2) ziekelijkheid, vatbaarheid voor ziekte, (3) de mate 
van invaliditeit die overblijft na het doorstaan van een ziekte. 

Mortaliteit: (1) sterftecijfer in een gemeenschap, (2) sterfelijkheid. 

Mutageen: veranderingen in genetisch materiaal veroorzakend. 

No Observed Effect Concentration (NOEC): de hoogste concentratie waarbij geen nadelige effecten 
worden waargenomen. 

Non-ferro industrie: Die sector produceert non-ferro metalen (bv. aluminium, koper) en half-fabricaten 
(uit ertsen, primaire en/of secundaire grondstoffen).. 

Noordzeeconferentie: internationale conferentie over de bescherming van de Noordzee. 

Nucleïnezuren: Scheikundige component van DNA 

OSPAR: Conventie ter bescherming van het mariene milieu van de Noord-Oost Atlantische zone. 
Genoemd naar de conventie van Oslo en Parijs. 

Oxidatietoestand: De som van alle positieve en negatieve ladingen in een atoom. Atomen die electronen 
aanvaarden zijn oxiderend; atomen die electronen afgeven zijn reducerend. Het oxidatiegetal wordt 
gegeven in Romeinse cijfers, dit in tegenstelling tot de valentie. 

Persistent: niet of zeer moeilijk afbreekbaar. 

PheeCad: Public Health and Environmental Exposure to Cadmium. De PheeCad-studie is het vervolg 
van de CadmiBel-stude. Het is een longitudinale bevolkingsstudie, uitgevoerd tussen 1991-1995, die de 
gezondheidseffecten van blootstelling aan Cd, Pb en As bestudeerde. De deelnemers werden bij toeval 
aangeduid uit de bevolking van de twee rurale gebieden, reeds onderzocht tijdens de CadmiBel-studie 
(Hectel-Eksel en de Noorderkempen) en Leuven, zodanig gekozen dat een breed bereik van 
blootstelling aan Cd kon worden onderzocht. 

PM10: zwevend stof (particulate matter) met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 µm. 

Precipitatie: Bodemsaneringstechniek. Bij precipitatie worden aan het (afval)water chemicaliën 
toegevoegd waardoor tussen ionen een chemische binding ontstaat die onoplosbaar is en er derhalve 
een neerslag wordt gevormd. Deze neerslag kan vervolgens door bezinking, zandfiltratie, flotatie of 
membraanfiltratie worden verwijderd. 

Puntbron: emissiebron die duidelijk aanwijsbaar is en beheersbaar is, bij modellering voorgesteld als 
punt (in tegenstelling tot lijn- en oppervlaktebronnen). 

Redox: Een redoxreactie is een reactie tussen moleculen en/of ionen waarbij elektronen worden 
uitgewisseld. De term redox is een samentrekking van de begrippen reductie en oxidatie. Dit soort 
reacties wordt veel toegepast in batterijen en accu's. Zie ook oxidatietoestand. 

Redoxpotentiaal: maat van een medium om electronen over te dragen (oxidatie); afhankelijk van de 
hoeveelheid reducerende en oxiderende stoffen in het medium. 
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Richtlijn (Europese): een besluit dat bindend is voor de lidstaten wat betreft een in de richtlijn uitgedrukt 
te bereiken resultaat. De lidstaten zijn vrij de vorm en middelen te bepalen nodig om aan de richtlijn te 
voldoen. Bij niet naleving kan de Commissie een procedure inzetten krachtens art. 226 (ex. art. 169). 

Richtwaarde: beleidsmatig na te streven milieukwaliteitsdoelstelling met opgave van tijdstippen voor de 
realisatie. 

Sediment: bezinksel, afzetsel uit een vloeistof. 

Spoorelement: De definitie verschilt afhankelijk van het wetenschappelijk domein. Analytisch gezien 
komt een spoorelement voor in concentraties lager dan 0,1 mg/g. Biochemisch echter is een 
spoorelement een essentieel element in lage concentraties. In geologie spreekt men van 
spoorelementen als de concentratie lager is dan 1000 ppm. 

Streefwaarde: milieukwaliteitsdoelstelling waarbij geen nadelige effecten te verwachten zijn. 

Triademethodologie: beoordelingsmethodologie voor waterbodems bestaande uit drie componenten, 
meestal chemie, biologie en ecotoxicologie. 

Uitloging: Oplosbare stoffen die in een substantie aanwezig zijn door behandeling met een waterig 
oplosmiddel van de onoplosbare afscheiden. 

Valentie: Het aantal bindingen dat een atoom kan aangaan met andere atomen ((bi, tri, tetra-, penta-, 
hexavalent). Valenties worden met de normale cijfernotatie aangeduid, in tegenstelling tot oxidiatietrap 
die met Romeinse cijfers wordt voorgesteld. 

Waterbodem: bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot deel van het jaar onder 
water staat. 

Zuiveringsrendement van de RWZI: de verhouding tussen de inkomende vuilvracht (het influent) min de 
geloosde vuilvracht (het effluent) en het influent. 

Zuurtegraad: maat voor de aanwezigheid van protonen/hydroxide-ionen in een medium. 

Zware metalen: hieronder worden vaak de volgende acht elementen verstaan die door de Derde 
Noordzeeconferentie als prioritair worden beschouwd: As, Cd , Cr , Cu , Hg , Pb , Ni en Zn. Als 
sporenelementen zijn veel van deze elementen noodzakelijk voor het ondersteunen van het biologisch 
leven. Bij hogere niveaus worden ze daarentegen toxisch, kunnen ze accumuleren in biologische 
systemen en vertegenwoordigen ze een significant gezondheidsrisico. 

Afkortingen 

BATNEEC: Best Available Technology, not Entailing Excessive Costs 

BeNeKempen: samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen met als doel de harmonisatie 
van beide werkwijze en beleid inzake de zware metalenproblematiek in de Kempen 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention 

CL: kritisch niveau. 

CODA: Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 

ds: droge stof 

EEA: European Environment Agency 

Eh: maat voor de redoxpotentiaal 

EPA: Environmental Protection Agency (Verenigde Staten) 

FAO: Food and Agriculture Organisation of the United Nations 

FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

GIS: geografische informatiesysteem 

IARC: International Agency for Research on Cancer 

INBO: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control 

JECFA: Joint WHO/FAO Expert Committee on Food Additives 

KUL: Katholieke Universiteit Leuven 

LTD: langetermijndoelstelling 
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LRTAP-protocol: Convention on Long Range Transboundary Air Pollution 

LTD: langetermijndoelstelling 

LUC: Limburgs Universitair Centrum (de vroegere benaming voor de Universiteit Hasselt) 

MTC: Maximaal Toelaatbare Concentratie. 

NOEC: No Observed Effect Concentration. 

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 

OVAM: Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. 

PAK: polycyclische aromatische koolwaterstoffen. 

PCB: polychloorbifenylen. 

pH: zuurtegraad van een medium. 

RWZI: rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

UA: Universiteit Antwerpen. 

UGent: Universiteit Gent. 

US-EPA: United States Environmental Protection Agency. 

vg: vers gewicht.  

VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. 

VLAREA: Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en –beheer. 

VLAREBO Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering 

VLAREM: Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen. 

VMM: Vlaamse Milieumaatschappij. 

VTR: Verhouding Tot de Referentiewaarde. 

VUB: Vrije Universiteit Brussel. 

WGO: Wereldgezondheidsorganisatie. 
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