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1. Voorwoord

In Vlaanderen zijn een niet onbelangrijk aantal stromende of stilstaande wateren in
meerdere of mindere mate door zware metalen verontreinigd. Een IS-tal
probleemwaters zijn reeds bekend. Verschillende ervan bezitten nog een niet
verwaarloosbare visstand en sommige worden dan ook bevist door hengelaars met een
visverlof van het Vlaamse Gewest. Met uitzondering van het Boudewijnkanaal wordt
in geen enkel geval door de overheid gewezen op de eventuele gevaren die de
consumptie van vissen uit deze 'probleemwaters' met zich meebrengen. Bovendien zijn
voor Vlaanderen zeer weinig concrete meetgegevens voor handen over de accumulatie
van zware metalen in zoetwatervis. De voor Vlaanderen relevante studies zijn
hoofdzakelijk op mariene vissen uitgevoerd ( o.a. De Clerck et al., 1979; De Clerck et
al., 1984; Vyncke et al., 1979; Vyncke et al., 1981, Vyncke et al., 1984) of betreffen
zeer lokale onderzoeken (Vandelannoote et al., 1988; Van Damme et al. 1985, Van
Thuyne et al., 1995; Van Bouwel, 1995).

2. Doelstellingen

In het kader van een onderzoek naar de mogelijke verontreiniging door zware metalen
van vis uit het Boudewijnkanaal werden cadmium-, lood-, kwik-, koper-, zink-, en
chroomanalyses uitgevoerd op spierweefsel van verschillende vissoorten (Van Thuyne
et al., 1995). Er werd besloten dit onderzoek uit te breiden en een beperkte studie te
realiseren naar zware metalen in spierweefsel van vis afkomstig van andere Vlaamse
binnenwateren.

Ten einde een eerste idee te krijgen over de accumulatie van zware metalen in vis
afkomstig van verschillende Vlaamse (probleem-) wateren en de consumeerbaarheid
van de vis afkomstig van deze wateren wordt een beperkt aantal vissen afkomstig van
een 14-tal plaatsen onderzocht op zware metalen in het spierweefsel.

In een vorige studie waarin spierweefsels van vis, vooral paling afkomstig van het
Boudewijnkanaal werden geanalyseerd leek een seizoenale invloed merkbaar voor wat
betreft de cadrnium- en loodconcentraties in het spierweefsel van paling. Ten einde
deze mogelijke seizoenale verschillen na te gaan wordt in deze studie een bijkomende
beperkte analyse uitgevoerd op palingen van het Boudewijnkanaal gevangen in juni
1995.



3. Zware metalen in vis

1) Inleiding

De ontwikkeling en verdere evolutie van het leven vond plaats in aanwezigheid van
metalen. Een aantal metalen vervullen dan ook een reeks biologische functies of
fungeren in het lichaam als sporenelementen.
Voor sommige andere metalen echter, is er gedurende de biologische evolutie geen
specifieke functie ontstaan. Cadmium, lood en kwik behoren tot de metalen die geen
specifieke biologische functie hebben.
Al de niet essentiële metalen zijn weinig beschikbaar als gevolg van hun natuurlijke
zeldzaamheid en/of de oplosbaarheid van hun hydroxiden en/of sulfiden.
Wanneer cadmium, lood of kwik op één of andere manier toch beschikbaar worden
voor organismen, zijn ze vaak reeds zeer toxisch bij een relatief lage concentratie.
Hoewel sommige metalen essentieel zijn voor biologische systemen, zijn alle metalen
toxisch vanaf een specifieke kritische concentratie. Voor sommige essentiële metalen
zoals zink en koper is het overgangsgebied tussen wat ze nodig hebben en wat giftig is
zeer nauw. In vervuilde milieus leven vele organismen dan ook op de grens van
hetgeen ze kunnen verdragen (Foulkes, 1990).
Verontreiniging van water en slib door zware metalen zal dus een een onmiskenbaar
effect hebben op de kwaliteit van het visvlees. Op die manier is het mogelijk dat
ongewenste stoffen zoals zware metalen onder andere via het voedsel bij de mens
terecht kunnen komen en daar schade veroorzaken.
Voor de herkomst van de belangrijkste zware metalen en hun invloed op de mens
wordt verwezen naar het rapport over zware metalen in vis afkomstig van het
Boudewijnkanaal (Van Thuyne et al., 1995).

2) Normen

Voor sommige zware metalen (cadmium, lood en kwik) bestaan er wettelijke
bepalingen in België over het maximaal toegestane gehalte van het zware metaal in
consumptievis. Voor andere zware metalen zoals koper, chroom, nikkel en zink
bestaan deze wettelijke normen niet.

De wettelijke bepalingen over het maximaal toegestane cadmiumgehalte in
consumptievis voor België is 0.05 mg/kg, wat het kwikgehalte betreft bedraagt dit 1
mglkg voor paling en roofvis en 0.5 mg/kg voor de overige vissoorten. Voor het
loodgehalte is de norm vastgelegd op 0.5 mg/kg.

De door de WHO aanvaarde maximale wekelijkse cadmiumopname bedraagt 0.4 tot
0.5 mg. De door de FAO-WHO voorgestelde norm voor de wekelijkse kwikopname is
300 flg. Voor lood bedraagt de FAO-norm voor de voedselinname 3000 flg per week.

De aanbevolen dagelijkse opname van zink door de mens bedraabJt ongeveer 7.5
mg/dag (WHO, 1973), die van koper ongeveer 2 mg/dag. Het UK Food Standards
C'ommittee stelt 20 mg/kg als maximaal toelaatbaar kopergehalte in voedingsmiddelen
(Vyncke et al., 1981).
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In lage hoeveelheden is nikkel waarschijnlijk een essentieel element voor de mens. Het
is onwaarschijnlijk dat ~ich een te hoge nikkelopname zou voordoen door
voedselopname.
Er is geen aanbevolen chroomopname opgegeven door de World Health Organisation.

3) Materiaal en methoden

3.l ~aJlgslplaatwJl

In onderstaande tabel zijn de bemonsterde wateren weergegeven met vangstdata.
Deze wateren werden gekozen omdat het mogelijke probleemwateren zijn of omdat ze
gekend zijn als niet vervuild en op die manier als referentieplaats kunnen functioneren.
Als referentieplaats werd de Grote Beverdijk, Oostkerke gekozen.

Tabel I: Vangstplaatsen en vangstdata.

plaats Lambertcoördinaten vangstdatum

Schelde, Kallo ter hoogte 145.55/216.55 25-5-'94
van Oud Fort St-Filips
Kanaal Leuven-Mechelen, 155 .3 1 192. 1 28-11-'94
Battel
Zeekanaal, Insteekdok 153.6/181.4 29- I 1-'94
Vilvoorde
Schelde-Rijnkanaal 144.8/229.5 9,10-1-'95
Spuikom te Oostende 51/214 12-5-'95
Visconia klei putten, 42.5/197.3 5-'95
Reservaat Stuivekenskerke
Rijksdomein Hofstade 160.3/186.6 5-5-'95
Contergracht, 47.5/192.7 12-5-'95
Handzamevaart, Vladslo
Grote Beverdijk, 40.7 11945 23-5-'95
Oostkerke Pcrvijzc
Albertkanaal, Kolenhaven 228.81 182.0 2-6-'95
van Langerio
Schelde, Uithergen 1215/190.4 6-'95
Domeinbos Berlare Broek, 1915/124.4 najaar '94
Berlare, vijver 39 en 40
sectie 4 (volgens het
bedrijfsplan Berlare Broek)
Kalkense Meersen, 120.2 1 191.2 12-6-'95
s' Herenmeers
Damse Vaart 74.5/217 16-6-'95
Boudewijnkanaal, van 223.5 168.8 12-6-'95
Achterhaven van tot 219.5/69.3
Zeebrugge tot aan de
zwaaikom

Deze plaatsen worden gesitueerd in figuur 1 op pA.
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Met:
A = Schelde, Kallo
B = Kanaal Leuven-Mechelen, Battel
C = Zeekanaal, Insteekdok Vilvoorde
D = Schelde-Rijnkanaal
E = Spuikom te Oostende

F = Visconia kleiputten, Reservaat Stuivekenskerke
G = Rijksdomein Hofstade
H = Contergracht, Handzamevaart, Vladslo
J= Grote Beverdijk, Oostkerke, Pervijse
J = Albertkanaal, Kolenhaven van LangerIo

K = Schelde, Uitbergen
L = Domeinbos Berlare Broek, Berlare
M = Kalkense Meersen, s' Herenmeers
N = Damse Vaart
o = Boudewijnkanaal



De vissen werden gevangen, genummerd, gemeten, gewogen, gefileerd en
diepgevroren bewaard. Veor de analyses hebben we ons vooral gericht op de bepaling
van cadmium, lood en kwik in het spierweefsel van de beschikbare vissoorten. Voor
deze zware metalen bestaan er immers nonnen. Voor enkele plaatsen werd voor een
beperkt aantal vissen een bijkomende analyse uitgevoerd voor de bepaling van chroom,
koper, nikkel en zink.
De vissen die werden gevangen zijn: paling (Anguilla anguilla), snoekbaars
(Stizosledion /llcioperca), bot (P/atichtys j/esus), steenbolk (1;'isoplerus IIiSCUS), griet
(Scoplhalmus rhomblls), haring (C/upea harengus), brasem (Abramis brama), baars
(Perca j/uviati/is), blankvoorn (Ruti/us ruti/lIs), rietvoorn (Scardinius
e/ythrophla/mlls), kolblei (B/icca bjoerklla), zeelt (Tinca linca).

3.2 Kwikanalvse

Voor de bepaling van kwik wordt in een erlenmeyer met opstaande koeler ongeveer I
g vis nauwkeurig gewogen en met S mI zwavelzuur 36 N en S ml waterstofperoxide 30
% gedurende 3 minuten zachtjes verwannd. De oplossing wordt overgebracht in een
maatkolf en aangelengd met bigedistilleerd water tot 100 mlo Daarna wordt het
kwikgehalte onmiddellijk bepaald door vlamIoze atoomabsorptiespectrometrie.

3.3 Cadmium-, /ood-, chroom-, llikke/-, koper- en zinka/la/vse

Voor de bepaling wordt ongeveer 5 g vis nauwkeurig afgewogen en in een platina
kroes in de oven verast. De as wordt in een erlenmeyer met opstaande koeler, samen
met 2.5 mi salpeterzuur en 2.S mI waterstofperoxide verwarmd en gedurende 3 à 4
minuten zachtjes gekookt. Na afkoeling wordt de oplossing overgebracht in een
maatkolf en aangelengd met bigedistilleerd water tot SO mI. Daarna wordt deze
overgebracht in een plastiek flesje. De uiteindelijke bepaling van cadmium, lood, nikkel
en chroom gebeurt door atoomabsorptie met grafietoven en de bepaling van koper en
zink met atoomabsorptie met de vlam.

4) Resultaten

-I. J Schelde {Kal/a}

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van zware metalen In het
spierweefsel van de paling afkomstig uit de Schelde te Kallo.

Tabel 2: Zware metalen (in J.lglkg) \'ersgewicht in spierweefsel van palingen gevangen in de Schelde
(KaIlo) in mei. J99-t.

lengte in cm gewicht in g Hg in ~g/kg Cd in ~g/kg Pb in ~g/kg

29.8 34 97 6 224
31.2 39.2 104 5 265
31.2 48.4 259 5 220
33.3 62.1 70 <5 229
58 249.7 250 <5 367
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Voor geen enkele palini afkomstig uit de Schelde werden kwik-, lood- of
cadmiumgehaltes vastgesteld boven de normen. De normen zijn voor Hg: I000 ~g/kg

voor paling en roofVis en 500 J1g1kg voor de overige vissoorten, voor Cd: 50 ~g/kg en
voor lood: 500 J1g1kg.

4.2 Kanaal Leuven-Mechelen

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van zware metalen in het spierweefsel van
paling uit het kanaal Leuven-Mechelen (Battel).

Tabel 3: Zware metalen (in J1g1kg) versgcwichl in spierweefsel van palingcn gcvangcn in hel kanaal
Leuven-Mechelen (Battel) in november 199.t.

lengte gewicht Hg In Cd 10 Pb In Zn 10 Cu 10 Ni In Cr 10

mem in g J1g1kg ~glkg ~glkg ~glkg ~glkg ~glkg ~g/k!2

54 285 131 <5 18 21000 285 57 70
47 202.6 171 <5 28 21000 195 23 35
54.5 288.3 97 7 17 13000 187 36 32

38.5 107.9 136 <5 55 18000 187 25 32
41 124.2 10 <5 16 28000 272 25 21
48.1 218.1 59 <5 18 25000 297 162 97
37.5' 89.1 162 <5 31 22000 190 25 18
42.2 128.7 81 <5 67 18000 280 27 33
40.5 106 97 <5 9
33.8 63.9 99 <5 88

Voor alle palingen liggen de kwik-, cadmium en loodgehaltes onder de norm.
Het gemiddelde (10 palingen) bedraagt voor:

Hg: 104 J1g/kg
Cd: < 5 ~g/kg

Pb: 35 ~g/kg

Zn (8 palingen): 21000 ~glkg

Cu: (8 palingen): 237 flg/kg
Ni (8 palingen): 48 flglkg
Cr (8 palingen): 42 J1g/kg

-1.3 Zeekanaallnsteekdok Vilvoorde

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van zware metalen van paling
gevangen in het Insteekdok, Vilvoorde.



Tabel 4: Zwarc mctalen (in ~g) vcrsgcwicht in spicrwccfsel van palingcn gcvangcn in het
Instcckdok, Vilvoordc, nO"cmbcr I'.)')".

lengte gewicht Hg m Cd m Pb m Zn m Cu m Ni m Cr m
mcm in g Jlg/kg Jlg/kg Jlg/kg Jlg/kg Jlg/kg Jlg/kg Jlg/kg
49.5 221.8 84 <5 92 17000 193 125 31
42.8 149.8 30 6 35 19000 299 74 123
43.4 146.4 98 <5 23 22000 299 56 37
42 161 134 <5 33 20000 288 36 23
51.2 213.4 185 <5 41 23000 290 58 35
39 101.8 141 <5 <5 24000 180 30 54
42 149 89 <5 24 24000 187 17 26
50.2 216.9 105 <5 15
39 111.8 141 <5 18
35.7 96.3 100 <5 28
36.1 86.8 73 <5 40
37.8 87.8 200 <5 <5
38.5 111.7 87 <5 9
43.5 111.8 227 <5 31
33.8 69 79 <5 107

Geen van de palingen gevangen in het Insteekdok, Vilvoorde overschrijdt de norm
voor kwik, cadmium en lood.
Het gemiddelde (15 palingen) bedraagt voor:

Hg: 118 /lg/kg
Cd: < 5 /lg/kg
Pb: 33 /lg/kg
Zn (7 palingen): 21 000 /lg/kg
Cu (7 palingen): 248 /lg/kg
Ni (7 palingen): 57 /lg/kg
Cr (7 palingen): 47 /lg/kg

-/. -/ Sche/de-Rijnkanaal

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de zware metalen in het spierweefsel
van vis afkomstig van het Schelde-Rijnkanaal.

Tabel 5: Zwarc mctalen (in Ilglkg) versgewicht in spierweefsel ,:an vissen gevangen in het Schelde
Rijnkanaal. november I'N".

soort lengte gewicht Hg m Cd m Pb m Zn m Cu m Ni m Cr m
mcm lOg Jlg/kg Ilg/k.g Ilg/kg Ilg/kg Ilg/kg Ilg/kg Ilg/kg

paling 62 497 77 <5 70 24000 563 125 78
paling 44.2 184.8 101 <5 11 1 22000 187 74 74
paling 40 155.8 55 <5 54 17000 256 26 46
snoekbaars 24 1212 88 <5 96
snoekbaars 21.5 811 106 <5 59

7



i.'
~ "

'.;

"/.-v.

f.~

t~
i
!

'-<.1

snoekbaars 20.2 70.6 81 <5 1I I
snoekbaars 18.) 49..1 50 <s 56
snoekbaars 18 41.6 93 <5 77
bot 23.2 156 71 <5 96

Het gemiddelde gehalte aan zware metalen in het spierweefsel van de drie palingen
bedraagt voor:

Hg: 78 ~g/kg

Cd: < 5 ~g/kg

Pb: 78 ~g/kg

Zn: 21000 ~g/kg

Cu: 335 ~g/kg

Ni: 75 ~g/kg

Cr: 66 ~g/kg

Het gemiddelde gehalte aan zware metalen in het spierweefsel van de vijf snoekbaarzen
bedraagt voor:

Hg: 84 ~g/kg

Cd: < 5 ~g/kg

Pb: 80 ~g/kg

Geen enkel van de gevonden waarden aan zware metalen in het spierweefsel van de
vissen overschrijden de norm.

.J.5 Spuikom. Oostende

In de hieronder weergegeven tabel treft men de resultaten aan van de zware metalen
bepaald in het spierweefsel van de verscheidene vissen gevangen in de spuikom te
Oostende.

Tabel 6: Zware Il\clakn (in Ilg/kg) \'crsgewichl in spicrweefsel \'an \issel1 ge\élngcn in de Spuikom Ic
Oostende. mei. 1,)'J5.

soort lenbrte gewicht Hg m Cd m Pb m

mem mg Jlg/kg Ilg/k.g Ilg/kg

steenbolk 21.8 163.3 120 <5 56

bot 29.5 397.1 176 <5 65

bot 24.5 186.7 96 <5 90

bot 27.6 247.8 66 <5 52

bot 23.2 151.3 122 <5 89

griet 25.7 238.5 106 <5 170

griet 28.2 259.5 91 <5 28

haring 17 33.2 102 <5 231

haring 17.2 31.9 216 <5 65



In geen enkel van de visstalen afkomstig van de spuikom te Oostende werd een gehalte
aan kwik, cadmium oflood weergevonden die hoger lag dan de wettelijke norm ...
Het gemiddelde gehalte aan zware metalen in het spierweefsel van bot bedraagt voor:

Hg: 115 ~glkg

Cd: < 5 Ilg/kg
Pb: 74 ~g/kg

4.6 ViscoJlia k/eiputteJl meservaal SluivekellSkerke}

Van deze plaats beschikten we slechts over 2 palingstalen, de resultaten van de
analyses zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 7: Zware mela1en (in ~glkg) versgewicht in spierweefsel "an 2 palingcn ge\3ngen in de
ViscOlua kleipuuen, Reservaal Stuivekenskerke, mei, 1995.

lengte gewicht Hg In Cd In Pb In

mem in g Ilglkg Ilg/kg Ilg/kg
41 128 107 <5 58
44.3 163.7 274 <5 128

In het spierweefsel van deze 2 palingen werden de nonnen voor kwik, cadmium en
lood niet overschreden.

4.7 RijksdomeiJl Hofslade

Tabel ~: Zware melalen (in ~glkg) \'ersgewichl in spicf\\ccfscl \an visscn ge\ 3ngen in hel
Rijksdomein Hofslade, mci, 1995.

soort lengte gewicht Hg In Cd 10 Pb 10 Zn 10 Cu 10 Ni 10 Cr 10

mem lOg Ilg/kg Ilg/kg Ilg/kg Ilg/kg Il.wkg Ilg/kg Ilg/kg
snoekbaars 59.2 2958 815 <5 32 3000 282 133 124
brasem 36 655.9 549 <5 112 13000 187 196 169
brasem 38.5 710.8 384 29 35 4000 687 1221 123
baars 12A 27A 187 6 37 18000 8670 215 106
blankvoorn 15.5 51A 420 <5 14 17000 479 49 123
blankvoorn 14.8 33 186 6 57 21000 214 121 79

De kwikgehaltes in spierweefsel van de vis gevangen in Hofstade liggen vrij hoog en
benaderen de norm. Bij de snoekbaars wordt een waarde vastgesteld van 8 I 5 Ilg/kg.
Aangezien snoekbaars een roofvis is en de wettelijke norm voor roofvissen is
vastgelegd op 1000 ~g/kg wordt de nonn niet overschreden. In het spicnveefsel van
één brasem werd een kwikgehalte van 549 Ilg/kg vastgesteld. Deze vis is echter geen
roofvis en de gevonden waarde overschrijdt dan ook de nonn die 500 Ilg/kg bedraagt.
De eadmium- en loodgehaltes blijven in alle stalen onder de norm.



4.8 COlllergrach/, Halldzamel'aarJ, Vladslo

Tabel 9: Zwarc mctalen (in J.lglkg) vcrsgc\\lchl in spicmcdsel \all \isscn gevangcn in dc
Contergracht, Handzamcvaart, Vladslo, mci 1995.

soort lengte gewicht Hg m Cd m Pb In Zn In Cu In Ni m Cr m
mcm in g ~g/kg ~g/kg ~g!k~ ~g!kg ~g/kg ~g/kg ~g/kg

baars 18.5 91 722 <5 40 5000
baars 17.5 71.).9 192 <5 21 4000 300 25 45
kolblei 14.5 36.1 222 <5 33 7000 238 541 373
blankvoorn 15 40.1 190 6 81 25000 197 86 70
mengstaal 13 26.5

14 27.5
13 20.6

rietvoorn 11.5 16.1 134 7 65 34000 572
mengstaal 11 12.6

14.2 24.2
zeelt 17.5 73.8 171 11 54

Het kwikgehalte in het spierweefsel van één van de twee gevangen baarzen bereikt een
waarde van 722 ~g!kg. De norm wordt hier echter niel overschreden daar het een
roofvis betreft. De kwik, cadmium en loodgehaltes blijven in alle stalen onder de norm.

4.9 Gro/e Beverdijk ((Jus/kerke)

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van zware metalen in het spierweefsel van
paling uit de Grote Beverdijk, Oostkerke.

Tabel 10: Zwarc metalen (in J.lglkg) \ersgewichl in spierwcefsel \an \ issclI gc\·angen in dc Grole
Be\erdijk (Oostkerke), mci, 1995.

lengte gewicht Hg In Cd In Pb In

mem mg ~g/kg ~g/kg ~g/kg

36 86.7 92 <5 125
36 79.3 76 10 67
27.7 39.7 86 <5 40
39.1 122.8 98 <5 46

Alle gevonden waarden, zowel voor kwik, cadmium en lood blijven onder de gestelde
normen. Het gemiddelde bedraagt voor:

Hg: 88 ~g/kg

Cd: < 5 ~g/kg

Pb: 70 ~glkg

10



4./0 Kolenhaven van LangerIo
...

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de analyses uitgevoerd op
spierweefsel van blankvoorns gevangen in de kolenhaven van LangerIo.

Tabel I I: Zware mctalcn (in J.lglkg) versgewichl in spicl\\cclscl \all \issen gevangcn IJl de
Kolcnltavcn van Langcrlo, juni 1995.

soort lengte gewicht Hg m Cd m Pb In Zn m Cu In Ni m Cr m
mem ing Jlg/kg Jlg/kg Jlglkg Jlg/kg Jlg/kg Jlg/kg Jlg/kg

blankvoorn 21 105.2 74 <5 18 6000 355 104 35
blankvoorn 19.9 83.9 122 <5 15 8000 99 110 48
blankvoorn 20 87 73 <5 50 6000 7240
blankvoorn 19 77.5 53 <5 111
blankvoorn 18.2 61.1 83 18 42
blankvoorn 18 70.2 72 <5 68
blankvoorn 17.1 52.0 98 <5 64
blankvoorn 18.8 62.3 73 <5 60
blankvoorn 17 50 106 <5 85
blankvoorn 17.1 51.5 160 5 63
blankvoorn 17.2 57.9 65 <5 80
brasem 51.3 184.7 100 <5 102

Bij geen enkel van de geanalyseerde blankvoorns en de brasem werden meetwaarden
aangetroffen die boven de gestelde normen lagen. Het gemiddelde (I 1 blankvoorns)
bedraagt voor:

Hg: 89 Jlg/kg
Cd: <5 Jlg/kg
Pb: 51 Jlg/kg
Zn (3 stalen): 7000 Jlg/kg
Cu (3 stalen): 2565 Jlg/kg
Ni (2 stalen): 107 Jlg/kg
Cr (2 stalen): 42 Jlg/kg

.J. JJ Schelde (Uitbergen)

Tabel 12: Zware mclalcn (in /-lglkg) vcrsgcwiehl in spicrweefsel \all \'isscll gevangell in de Schcldc
(Uilbergcn) van juni 11)1)5.

soort lengte gewicht Hg m Cd m Pb In Zn m Cu m Ni In Cr In

mem in g Jlg/kg Jlgfkg Jl!!./kg Jl,!!.Ikg Jlgfkg Jlg/kg Jlg/kg
paling 53.7 207.0 236 <5 31 24000 650 35 45
paling 38 86.6 53 <5 144 31000 377 275 36
paling 38.5 101.4 71 8 51 30000 7760
blankvoorn 16.3 50.9 83 <5 <5
brasem 20 114.6 0 <5 0
brasem 22 118.2 47 <5 32
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Voor geen enkel staal werd noch voor kwik, cadmium of lood eeen waarde gevonden
die de desbetreflfende norm Qverschrijdt.
Het gemiddelde (3 palingen) bedraagt voor

Hg: 120 Jlglkg
Cd: <5 Jlglkg
Pb: 75 Jlglkg
Zn: 28000 Jlglkg
Cu: 2929 Jlglkg
Ni (2 stalen): 155 Jlglkg
Cr (2 stalen) 41 Jlglkg

4.12 Domeinbos Ber/are Broek

Tabel 13: Zware metalen (in ~g/kg) versgewicht in spierweefsel van vissen uit het dOll1einbos BerJare
Broek, najaar 199~.

soort lengte gewicht Hg In Cd In Pb 10

mcm lOg Ilg/kg Il.g/kg Ilg/kg
brasem 25 174.6 23 <5 36
brasem 34.2 445.8 21 <5 31
brasem 25 181.9 19 <5 21
brasem 30.5 267.5 21 <5 79
brasem 25.2 182.3 20 <5 40
paling 29 44.4 45 <5 75

De gevonden waarden blijven allen onder de norm en het gemiddelde gehalte aan
zware metalen in brasem (5 brasems) bedraagt voor:

Hg: 21 Ilglkg
Cd: <5 Jlglkg
Pb: 41 Jlg/kg

4.13 's Herel1lneers, Kalkense Meersen

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van zware metalen 10 het
spierweefsel van paling uit 's Herenmeers, Kalkense Meersen.

Tabel l-l: Zware melalen (in ~gfkg) vcrsgcwichl ill het spicmccfscl \all paling uil 's HCfcnmccfs.
Kalkense Meersen, juni 1995.

lengte gewicht Hg 10 Cd 10 Pb In Zn In Cu 10 Ni In Cr In

mcm mg Ilg/kg Ilg/kg Ilg/kg Ilg/kg Ilg/kg Ilg/kg Ilg/kg
48.7 197.1 119 <5 98 23000 94 70 62
43.5 138.5 25 <5 51 21000 0 28 101
37 67 23 <5 103 24000 0 20 41
32.5 64.5 65 8 130 16000 0 36 60
38.5 111.6 51 <5 52 24000 0 20 83
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53.5 322 79 <5 144 26000 0 31 91
63 434.2 105 .... <5 111 32000 0 11 76
55.5 317.3 63 <5 76 17000 0 26 95
39.5 119 61 <5 59 21000 0 8 119
58.5 360.5 72 <5 79 25000 0 20 145
54 274.1 64 <5 81
45.5 157.2 61 <5 115
46 160.7 79 <5 93
65 502.3 108 <5 107
41.5 123.4 33 <5 163
42.5 118.3 118.3 <5 62
43 130 61 <5 121
48 207.8 29 <5 134
38 94.7 23 <5 153
32.5 60.4 48 <5 101
30 47.8 97 <5 151
54 333.1 97 <5 133
42.5 128.1 72 <5 134
45.5 125.8 107 <5 151
46 171.2 59 <5 92
37.5 90.7 36 <5 74
33 64.2 42 <5 115

In geen van de geanalyseerde stalen werden waarden aangetroffen hoger dan de
wettelijke nonnen. Het gemiddelde ( 27 palingen) bedraagt voor:

Hg: 64 ~glkg

Cd: <5 ~g/kg

Pb: 107 ~glkg

Zn (10 stalen): 22900 ~glkg

Cu (10 stalen): 9 ~glkg

Ni (10 stalen): 27 Ilglkg
Cr (10 stalen): 87 Ilglkg

-1.1-1 lJamse Vaart

We beschikten slechts over 3 vissen van de Damse Vaart, de resultaten van de analyses
zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 15: Zware metalen (in l1g1kg) \crsgc\\ icht in hct spierweefsel van vissen uil de Damse Vaart.
juni 1995.

soort lengte gewicht Hg 10 Cd 10 Pb In

in cm in g llg!k~ llg/kg llg/kg

paling 43.5 174.4 130 <5 170

brasem 27.5 303.8 79 <5 214

brasem 21.5 140 88 <5 108
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De kwik-, cadmium- en IOQdconcentraties liggen onder de normen.

5) Bespreking

Aangezien deze preliminaire studie het krijgen van een beeld van de accumulatie van
zware metalen in het spierweefsel van vissen uit verschillende Belgische wateren
beoogde, werd voor elke bemonsteringsplaats een beperkt aantal analyses uitgevoerd
op beschikbare vissen (behorende tot verschillende soorten). Hierdoor wordt een
vergelijking tussen de verschillende bemonsteringsplaatsen slechts in beperkte mate
mogelijk.

5.1 Kwik

De gemeten waarden liggen voor al de gemeten stalen, behalve die afkomstig van het
Rijksdomein Hofstade, onder de norm die 1000 Jlglkg versgewicht bedraagt voor
palingen en roofVis en 500 Jlglkg voor de overige vissoorten.

Het gemiddeld kwikgehalte gevonden in palingen afkomstig uit de Schelde (KaIlo)
bedraagt 156 Jlglkg, uit het kanaal Leuven-Mechelen 104 Jlglkg, uit het Insteekdok
Vilvoorde 118 Jlg/kg, de Grote Beverdijk 88 Jlglkg, het Schelde-Rijnkanaal 78 Jlglkg,
de Visconia kleiputten 191 Jlglkg, de Schelde (Uitbergen) 120 Jlglkg en voor s'
Herenmeers (Kalkense Meersen) 64 Jlglkg.

Voor de Kalkense tv1eersen werden reeds in 1985 kwikbepalingen uitgevoerd in
spierweefsel van vis. De waarde voor het kwikgehalte in het spierweefsel van paling
bedroeg toen 170 Jlg/kg, kwikgehalten bepaald in het spierweefsel van brasem, karper,
blankvoorn en snoek bedroegen respectievelijk 310 Jlglkg, 4800 Jlglkg, 250 Jlglkg, en
50 Jlglkg (Van Damme et al., 1985). Deze waarden zijn vrij hoog te noemen. Het
kwikgehalte in het spierweefsel van paling gevangen en gemeten in 1985 ligt ongeveer
3 maal zo hoog als de gemiddelde waarde van het kwikgehalte in paling uit ' s
Herenmeers in deze studie (een gemiddelde van 64 Jlglkg op 27 individuën, met 23
Jlg/kg als laagste en II YJlglkg als hoogste waarde)

Het gemiddelde kwikgehalte bepaald in het spierweefsel van snoekbaars atkomstig uit
het Schelde-Rijnkanaal bedraagt 84 Jlglkg. Deze waarde is vrij laag in vergelijking met
de gemiddelde waarde voor snoekbaars afkomstig van het IJsselmeer (520 Jlglkg) en
het Hollands Diep (330 Jlglkg) (Vos et al., 1986) en leunt meer aan bij de gemiddelde
waarde gevonden in stalen atkomstig uit het Balatonmeer (lSO Jlglkg) (Gaal et al.,
1985).
Voor de snoekbaars gevangen in het Rijksdomein Hofstade vonden we een
kwikgehalte in het spierweefsel van 815 Jlglkg. Dit is een vrij hoog kwikgehalte, de
norm wordt echter niet overschreden daar het een roofVis betreft en en de norm voor
roofvis 1000 Jlglkg bedraagt. Ook de kwikgehalten in andere vissoorten afkomstig uit
het Rijksdomein Hotstade liggen hoog. De norm wordt éénmaal overschreden in een
brasemstaal, waarbij het kwikgehalte 549 Jlglkg bedraagt. En in één van de
blankvoorns werd een waarde van 420 Jlglkg vastgesteld, wat de norm sterk benadert
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De voorgestelde FAO-WHO norm voor maximale wekelijkse kwikopname bedraagt
300 Ilg· In het geval van.de snoekbaars waarin het kwikgehalte 815 Ilg/kg bedraagt
mag een persoon om onder de FAO-WHO norm te blijven dus niet meer dan 370 g van
deze vis per week consumeren.

Het kwikgehalte bepaald in een mengstaal van spierweefsel van blankvoorn en
rietvoorn uit de Contergracht (Vladslo) bedraagt respectievelijk 190 Ilg/kg en IJ4
Ilg/kg Het gemiddelde kwikgehalte gevonden in spierweefsel van blankvoorns uit de
kolenhaven te Langerlo bedraagt 89 Ilg/kg en uit het Rijksdomein Hofstade 303 Ilg/kg.

, Vergeleken met kwikgehaltes in blankvoorns uit de Schotenvaart en de Wimp « I 0
Jlg/kg) en kwikgehaltes in rietvoorns uit het irrigiatiekanaal Beverlo (24 Jlg/k::;)
(Vandelannoote et al., 1988), zijn deze waarden vrij hoog.

Het gemiddeld kwikgehalte in spierweefsel van bot uit de spuikom te Oostende
bedraagt 115 Jlg/kg.

Het gemiddeld kwikgehalte bepaald in spierweefsel van brasem uit de Schelde
(Uitbergen) bedraagt 24 Jlg/kg, uit het domeinbos Berlare Broek 21 Ilg/kg, uit het
Rijksdomein Hofstade 467 Jlg/kg (zie vroeger) en uit de Damse vaart 84 Jlg/kg. Het
kwikgehalte in het spierweefsel van de brasem uit de Contergracht bedraagt 100
Jlg/kg.

Het kwikgehalte in het spierweefsel van de baars gevangen in het Rijksdomein
Hofstade bedraagt 187 Jlg/kg, in het spierweefsel van de twee baarzen uit de
Contergracht vonden we waarden van 722 Jlg/kg en 192 Ilg/kg. Deze waarden zijn
hoog in vergelijking met baarzen uit de Wimp waarin waarden < la Jlg/kg werden
teruggevonden (Vandelannoote et al;, 1988) maar laag in vergelijking met baarzen uit
het Usselmeer waarin kwikgehalten werden weergevonden van rond 1000 Ilglkg
(Greve et al., 1971). We merken op dat in het geval van de baars waarin het
kwikgehalte in het spierweefsel 722 Ilg/kg bedraagt, een persoon niet meer dan 415 g
van deze vis per week mag consumeren om onder de FAO-WHO norm te blijven.

5.2 Cadmium

De gemeten waarden liggen voor al de gemeten stalen ver onder de norm die 50 Ilglkg
versgewicht bedraagt.

.,
j
~
i
1
~1

Het gemiddeld cadmiumgehalte gevonden in palingen afkomstig van zowel de Schelde
(Kallo), als van het kanaal Leuven-Mechelen, het Insteekdok Vilvoorde, de Grote
Beverdijk, het Schelde-Rijnkanaal, de Visconia kleiputten, de Schelde (Uitbergen) en 's
Herenmeers (Kalkense Meersen) heeft een waarde < 5 Ilg/kg.

In het onderzoek naar zware metalen in spierweefsel van vis afkomstig uit de Kalkense
Meersen uitgevoerd in 1985, werd in paling een cadmiumwaarde vastgesteld van 500
Jlg/kg (Van Damme et al., 1985). Dit is een fàctor 10 hoger dan de norm voor
cadmium en een factor 100 hoger dan de resultaten bepaald in onderhavige studie van
palingen van de Kalkense Meersen.
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In een beperkt onderzoek naar zware metalen in palingen afkomstig van de Schelde,
werden in het spierweefsel van palingen gevangen ter hoogte van Kallo,
cadmiumgehalten aangetroffen tussen < 0.01 en 0.03 mg/kg droogge\vicht (Van
Bouwel, 1995).
Aangenomen dat het drooggewicht ongeveer 20 % van het versgewicht uitmaak.1
worden resultaten verkregen tussen <2 flg/kg versgewicht en 6 flg/kg versgewicht.
Dergelijke resultaten werden ook in onderhavige studie aangetroffen in spierweefsel
van palingen gevangen in de Schelde ter hoogte van Kallo (gemiddelde van <5 flglkg).

Ook voor de snoek uit het Rijksdomein Hofstade vinden we een cadmiumwaarde < 5
flg/kg terug. Deze waarde is vergelijkbaar met de gemiddelde waarde voor snoekbaars
afkomstig van het IJsselmeer en het Hollands diep « 5 flg/kg) (Vos et al., (986)

Het cadmiumgehalte bepaald in een mengstaal van spierweefsel van blankvoorn en
rietvoorn uit de Contergracht (Vladslo) bedraagt respectievelijk 6 flglkg en 7 flglkg.
Voor het gemiddeld cadmiumgehalte in spierweefsel van blankvoorn uit de kolenhaven
te Langerlo en uit het Rijksdomein Hofstade werd een waarde < 5 flglkg vastgesteld.
Vergeleken met cadmiumgehaltes in blankvoorn uit de Wimp (26 flg/kg) en rietvoorns
uit het kanaal Beverlo (36 flglkg) (Vandelannoote et al., 1988), zijn deze waarden
laag. In blankvoorn afkomstig van de Kalkense Meersen werd in 1985 een waarde
vastgesteld van 470 flg/kg (Van Damme et al., (985).

Het gemiddeld cadmiumgehalte in spierweefel van brasem uit de Schelde (Uitbergen),
uit het domeinbos Berlare Broek, uit het Rijksdomein Hofstade en van de brasem uit
de Contergracht is < 5 flg/kg.

Het cadmiumgehalte in het spierweefsel van de baars gevangen in het Rijksdomein
Hofstade bedraagt < 5 flg/kg, ook het cadmiumgehalte in het spierweefsel van de twee
baarzen uit de Contergracht bedraagt < 5 flg/kg.

Het gemiddeld cadmiumgehalte in spierweefsel van bot uit de spuikom te Oostende
bedraagt < 5 flg/kg.

).3 Lood

De gemeten waarden liggen voor al de gemeten stalen onder de norm die 500 flg/kg
versgewicht bedraagt.

Het gemiddeld loodgehalte gevonden in palingen afkomstig van de Schelde (KaIlo)
bedraagt 261 flglkg, van het kanaal Leuven-Mechelen 35 flg/kg, van het Insteekdok
Vilvoorde 33 flglkg, de Grote Beverdijk 70 flg/kg, het Schelde-Rijnkanaal 79 flg/kg,
de Visconia kleiputten 93 flglkg, de Schelde (Uitbergen) 75 flg/kg en 's Herenmeers
(Kalkense Meersen) 107 flglkg.

In het onderzoek naar zware metalen in spierweefsel van vis afkomstig uit de Kalkense
Meersen uitgevoerd in 1985, werd in paling een loodwaarde vastgesteld van 4300
flg/kg. Deze waarde ligt 8 maal hoger dan de norm voor lood en 40 maal hoger dan de
het gemiddeld resultaat bepaald in onderhavige studie ( 107 flg/kg)
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In een beperkt onderzoek naar zware metalen in palingen afkomstig van de Schelde,
werden in het spierweefsel"van palingen gevangen ter hoogte van Kallo, loodgehalten
aangetroffen tussen <0.11 en 0.51 mg/kg drooggewicht (Van Bouwel, 1995)
Aangenomen dat het drooggewicht ongeveer 20 % van het versgewicht uitmaakt
worden resultaten verkregen tussen <24 Ilg/kg versgewicht en 102 Ilg/kg versgewicht.
Deze waarden zijn laag in vergelijking met de resultaten die in onderhavige studie
werden bepaald in spierweefsel van palingen uit de Schelde ter hoogte van Kallo
(gemiddelde van 261 Ilg/kg).

Het gemiddeld loodgehalte bepaald in het spierweefsel van snoekbaars afkomstig uit
het Schelde-Rijnkanaal bedraagt 80 Ilg/kg. Deze waarde is vergelijkbaar met de
gemiddelde waarde voor snoekbaars afkomstig van het IJsselmeer (80 Ilg/kg) en iets
hoger dan stalen van het Hollands Diep (30 Ilglkg) (Vos et al., 1986).

Het loodgehalte bepaald in een mengstaal van spierweefsel van blankvoorn en
rietvoorn uit de Contergracht (Vladslo) bedraagt respectievelijk 81 Ilg/kg en 65 Ilg/kg.
Het gemiddeld loodgehalte gevonden in spierweefsel van blankvoorn uit de kolenhaven
te LangerIo bedraagt 51 Ilglkg en uit het Rijksdomein Hofstade 36 Ilg/kg. In
vergelijking met blankvoorns uit de schotenvaart en de Wimp (loodgehaltes van
respectievelijk 28 Ilg/kg en 20 Ilg/kg) (Vandelannoote et al., 1988) zijn onze gevonden
waarden iets hoger.

In rietvoorns afkomstig van het kanaal Beverlo en het irrigatiekanaal Beverlo
daarentegen werden waarden teruggevonden van respectievelijk 240 en 140 Ilg/kg
(Vandelannoote et al., 1988). In blankvoorn afkomstig van de Kalkense Meersen werd
in 1985 een loodgehalte vastgesteld van 4000 Ilg/kg (Van Damme et al., 1985)

Het gemiddeld loodgehalte in spierweefsel van brasem uit de Schelde (Uitbergen)
bedraagt 75 Ilg/kg, uit het domeinbos Berlare Broek 41 Ilglkg, uit het Rijksdomein
Hofstade 74 Ilglkg en uit de Damse vaart 161 Ilglkg.
Het loodgehalte in het spierweefssel van de baars gevangen in het Rijksdomein
Hofstade bedraagt 37 Ilglkg. Het gemiddeld loodgehalte in het spierweefsel van de
twee baarzen uit de Contergracht bedraagt 3 I Ilg/kg.

Het gemiddeld loodgehalte in spierweefsel van bot uit de spuikom te Oostende
bedraagt 74 Ilg/kg. Deze waarde is vergelijkbaar met het gemiddeld loodgehalte in bot
afkomstig van het Boudewijnkanaal (80 Ilglkg) (Van Thuyne et al., 1995).

5.4 Zink, koper. chroom en nikkel

Van een beperkt aantal stalen werd een bijkomende analyse uitgevoerd op zink. koper,
nikkel, en chroom.

Het gemiddelde zinkgehalte in spierweefsel van palingen afkomstig van zowel het
kanaal Leuven-Mechelen als van het insteekdok Vilvoorde en het Schelde-Rijnkanaal
bedraagt 21000 Ilg/kg; in spierweefsel van palingen van de Schelde (Uitbergen) 28000
Ilglkg en van 's Herenrneers (Kalkense Meersen) 23000 Ilg/kg. Voor paling uit de
Kalkense Meersen werd in het onderzoek van 1985 een zinkgehalte vastgesteld van
21600 Ilg/kg (Van Damme et al., 1985). De gemiddelde waarde van het zinkgehalte in
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spierweefsel van paling uit het Boudewijnkanaal bedraagt 19900 flglkg (Van Thuyne et
al., 1995). ...

Voor palingen afkomstig van de Westerschelde te Terneuzen vindt men een
gemiddelde waarde van 22700 flg/kg, voor' palingen uit het Grevelingenmeer 21700
flglkg (Van Banning et al., 1984), voor palingen uit het IJsselmeer 22000 flglkg. Deze
waarden zijn dus vergelijkbaar met de waarden die werden vastgesteld voor palingen in
onderhavige studie.
Voor de stalen afkomstig van het het Rijksdomein Hofstade werden ook zinkanalyses
uitgevoerd, het betreft hier verschillende vissoorten en de laagste waarde werd
gevonden in een snoekbaars (3000 flglkg), de hoogste in een blankvoorn (21000
flglkg).
Voor stalen afkomstig van de Contergracht werd het laagste zinkgehalte gevonden in
een baars (4000 flglkg) en het hoogste gehalte in een mengstaal van rietvoorn (34000
flglkg). Voor rietvoorns van de kolenhaven te LangerIo werd een gemiddeld
zinkgehalte van 6700 flglkg vastgesteld.

Het gemiddelde kopergehalte in spierweefsel van palingen atkomstig van het kanaal
Leuven-Mechelen bedraagt 237 flglkg, het insteekdok Vilvoorde 248 flg/kg, het
Schelde-Rijnkanaal 335 flg/kg, de Schelde (Uitbergen) 2929 flglkg, , s Herenmeers
(Kalkense Meersen) 9 flg/kg. Voor paling uit de Kalkense Meersen werd in het
onderzoek van 1985 een kopergehalte vastgesteld van 4700 flg/kg. Deze waarde ligt
500 maal hoger dan de gemiddelde waarde voor koper in spierweefsel van paling uit de
Kalkense Meersen bepaald in onderhavige studie.
Voor palingen afkomstig van de Westerschelde te Terneuzen vindt men een
gemiddelde waarde van 600 flg/kg en voor stalen van het Grevelingcnmeer 700 flg/kg
(Van Banning et al., 1986). Het gemiddeld kopergehalte van palingen uit het Ijsselmeer
bedraagt 910 flglkg (Vos et al., 1986). De vastgestelde gemiddelde waarden voor
koper in het spierweefsel van palingen bepaald in onderhavige studie (behalve voor de
Schelde, Uitbergen) zijn dus vrij laag in vergelijking met de literatuurgegevens.
De laagste waarde voor het kopergehalte in stalen van het Rijksdomein Hofstade werd
gevonden in een brasem (187 flg/kg), de hoogste in een baars (8670 flg/kg), deze
waarde is erg hoog in vergelijking met andere literatuurgegevens en wordt ook maar in
één staal teruggevonden.
Voor stalen afkomstig van de Contergracht werd het laagste kopergehalte gevonden in
een mengstaal van blankvoorn (197 flg/kg), het hoogste kopergehalte in een mengstaal
van rietvoorn (572 flg/kg).
Voor blankvoornstalen afkomstig van de kolenhaven van Langerio bedraagt het laagste
kopergehalte 99 flg/kg, de hoogste waarde bedraagt 7240 flg/kg.

Het gemiddeld chroomgehalte in spierweefsel van palingen atkomstig van het kanaal
Leuven-Mechelen bedraagt 42 flg/kg, het insteekdok Vilvoorde 47 flg/kg, het Schelde
Rijnkanaal 66 flg/kg, de Schelde (Uitbergen) 41 flg/kg en ' s Herenmeers 87 flg/kg.
Het gemiddeld chroomgehalte in spierweefsel van paling uit het Boudewijnkanaal
bedraagt 36 flg/kg. Het gemiddeld chroomgehalte voor palingen uit het IJsselmeer
bedraagt 80 flg/kg (Vos et al., 1986). Door Hagel werd een gemiddelde waarde voor
het chroomgehalte vastgesteld van 50 flg/kg voor palingen afkomstig van het
IJsselmeer en het Hollands Diep (Hagel, 1986). Onze gemeten chroomwaarden voor
de palingen afkomstig van de verschillende staalnameplaatsen zijn dus vergelijkbaar
met de literatuurgegevens.
Het laagste chroomgehalte in stalen afkomstig van het Rijksdomein Hofstade werd
gevonden in een blankvoorn (79 flg/kg), het hoogste in een brasem ( 169 flg/kg).
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Voor stalen afkomstig van de Contergracht werd het laagste chroomgehalte gevonden
in een baars (45 ~g!kg) eR de hoogste in een kolblei (373 ~g!kg).

Het gemiddeld nikkelgehalte in spierweefsel van palingen afkomstig van het kanaal
Leuven-Mechelen bedraagt 48 ~g!kg, het insteekdok Vilvoorde 57 ~g!kg, het ScheIde
Rijnkanaal 75 ~g!kg, de Schelde (Uitbergen) 155 ~g!kg en I s Herenmeers 27 ~g!kg.
Het gemiddeld nikkelgehalte in paling uit het Boudewijnkanaal bedraagt 41 ~g!kg

(Van Thuyne et al., 1995). Het gemiddeld nikkelgehalte voor palingen uit het
IJsselmeer bedraagt 120 ~g!kg (Vos et al., 1986). Door Hagel werd een gemiddelde
waarde voor het nikkelgehalte vastgesteld van 50 ~g!kg voor palingen afkomstig van
het Hollands Diep (Hagel, 1986).
Het laagste nikkelgehalte in stalen afkomstig van het Rijksdomein Hofstade werd
gevonden in een blankvoorn (49 ~g!kg), het hoogste in een brasem (1221 ~g!kg).

Voor stalen afkomstig van de Contergracht werd het laagste nikkelgehalte gevonden in
een baars (25 ~g!kg) en de hoogste in een kolblei (541 ~g!kg).

6) Boudewijnkanaal

In een vorige studie (Van Thuyne et al., 1995) werd reeds een uitvoerig onderzoek
gedaan naar zware metalen in het spierweefsel van vis, vooral paling, afkomstig uit het
Boudewijnkanaal.
Hier bleken de gevonden cadmium-, en loodgehaltes in de palingen gevangen in juni
1994, opmerkelijk hoger te liggen dan de stalen van september 1994, december 1994
en maart 1995. Er leek dus een seizoenale invloed te zijn voor wat betreft de cadmium
en loodconcentraties in het spierweefsel van paling. Om dit verder na te gaan werd een
bijkomende analyse uitgevoerd op een beperkt aantal palingen afkomstig van het
Boudewijnkanaal gevangen in juni 1995.

Er werden slechts 10 palingen gevangen. In onderstaande tabel zijn de resultaten
weergegeven van zware metalen in het spierweefsel van paling uit het
Boudewijnkanaal.

Tabel 16: Zware melalen (in ~gIkg) \'ersgewichl in hel spierweefsel \an paillIg uil hel
Boudewijnkanaal, juni 1')')5.

lengte gewicht Hg m Cd m Pb In

mem in g Jlg/kg Jlglkg Jlg/kg
69 507.9 19 0 104
36.5 88.5 57 7 174
36 69.9 83 9 179
37 82.7 40 3 78
37.5 81.6 75 10 98
32 61.7 70 2 84
28.5 39.8 41 2 77
26 32.3 43 6 176
26.5 33.1 61 7 259
24 27 34 2 114
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Voor alle palingen liggen kwik-, cadmium en loodgehaltes onder de norm.
Het gemiddelde (10 palingen) bedraagt voor:

Hg: 52 flg/kg
Cd: 5 flg/kg
Pb: 134 flg/kg

Het gemiddeld kwikgehalte in palingen uit het Boudewijnkanaal gevangen in juni 1994,
september 1994 en maart 1995 bedroeg respectievelijk 61 flg/kg, 61 flg/kg en 63
flg/kg. Het jaargemiddelde bedroeg 61 flg/kg.
De gevonden gemiddelde waarde voor het kwikgehalte in onderhavige studie bedraagt
52 flg/kg. Deze waarde ligt dus maar iets lager dan het kwikgehalte in palingen
gevangen in juni 1994, dit klein verschil kan te wijten zijn aan het feit dat het slechts
een gemiddelde van 10 palingen betreft (spreiding tussen 19 flg/kg en 83 flg/kg) t.O.v.
een gemiddelde gemaakt van 116 stalen (spreiding tussen 15 flg/kg en 159 flg/kg).

Het gemiddeld cadmiumgehalte in palingen uit het Boudewijnkanaal gevangen in juni
1994, september 1994, december 1994 en maart 1995 bedroeg respectievelijk 38
flg/kg, 13 flg/kg, 10 flg/kg en 7 flg/kg. De hoge waarden aangetroffen in palingstalen
gevangen in juni 1994 waren mogelijk te wijten aan een seizoenale fluctuatie in de
metaalaccumulatie in vis. De gevonden gemiddelde waarde voor het cadmiumgehalte
in onderhavige studie bedraagt 5 flg/kg en is dus zeer laag. Deze waarde leunt het
meest aan bij de het gemiddelde cadmiumgehalte van stalen gevangen in maart 1995.
Indien het hoge gemiddelde cadmiumgehalte bepaald in juni 1994 inderdaad van
seizoenale oorsprong was dan had zich dit ook moeten vertalen in de analyseresultaten
van palingen gevangen in juni 1995.

Het gemiddeld loodgehalte in palingen uit het Boudewijnkanaal gevangen in juni 1994,
september 1994, december 1994 en maart 1995 bedroeg respectievelijk 266 flg/kg,
137 flg/kg, 147 flg/kg en 79 flg/kg (slechts 4 stalen). Ook voor dit metaal was het
gemiddeld gehalte in palingstalen gevangen in juni 1994 hoog. Het leek er op dat ook
hier een seizoenale invloed merkbaar was.
De gevonden gemiddelde waarde voor het loodgehalte in onderhavige studie bedraagt
134 flg/kg. Deze waarde is vergelijkbaar met de gemiddelde waarden gevonden in
palingstalen van september 1994 en december 1994. Indien het hoge gemiddelde
loodgehalte bepaald in juni 1994 van seizoenale oorsprong was dan hadden we een
dergelijk resultaat moeten terugvinden in de analyseresultaten van palingen gevangen
in juni 1995.
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4. Conclusies

Uit de analysereresultaten van de zware metalen kwik lood en cadmium 10 het
spierweefsel van vissen uit Belgische binnenwateren blijkt dat.

- enkel de norm van het kwikgehalte in spierweefsel van vis werd overschreden en dit
op één plaats nl. het Rijksdomein Hofstade. In het spierweefsel van een brasem werd
een kwikgehalte van 549 Ilglkg vastgesteld. Ook in een snoekbaars werd de vrij hoge
waarde van 815 Ilglkg vastgesteld. Aangezien deze laatste een roofVis betreft en de
norm van het kwikgehalte in spierweefsel van roofVissen 1000 Ilglkg bedraagt,
overschrijdt deze waarde de norm niet, des al niet te min mag men van vis met
dergelijke kwikgehaltes in het spierweefsel niet meer dan 370 g per week eten om
onder de WHO-fAO gestelde norm voor maximale wekelijkse kwikopname van 300
Ilglkg te blijven.
Verder onderzoek op zware metalen in het spierweefsel van vis atkomstig van het
Rijksdomein Hofstade lijkt aangewezen.

- de Cd- gehalten voor alle onderzochte wateren zeer laag zijn

- voor de loodgehalten waarden worden teruggevonden vergelijkbaar met
literatuurgegevens en dat alle gevonden waarden onder de norm blijven.

- de zeer hoge gehaltes aan zware metalen in vissen afkomstig van de Kalkense
Meersen bepaald in 1985 (Van Damme et al., 1985) niet werden teruggevonden in
palingstalen van de Kalkense Meersen bepaald in onderhavige studie.

- de verschillen tussen de zogenaamde probleemwaters en het referentiewater niet
opvallend zijn.

- het is wenselijk het meetnet uit te breiden en bijkomende analyses uit te voeren op
stalen afkomstig van gekende probleemwateren zoals de Dender, de Dommel, de
Winterbeek, de Grote Laak, de Grote Nete, de Eindergatloop, het Kanaal Herentals
Bocholt enz...

- omwille van de unitormiteit is het wenselijk de analyses te beperken tot enkele
soorten zoals paling, blankvoorn, brasem en snoekbaars.

Uit de analyseresultaten van de zware metalen kwik, lood en cadmium in het
spierweefsel van palingen uit het Boudewijnkanaal gevangen in juni 1995 blijkt dat

- de gevonden gemiddelde waarde van het cadmiumgehalte 5 Ilg/kg bedraagt en dat de
hoge gemiddelde waarde van 38 Ilglkg vastgesteld in stalen van juni 1994 niet worden
teruggevonden.

- de gevonden gemiddelde waarde van het loodgehalte 134 Ilg/kg bedraa!:,rt en dat de
hogere gemiddelde waarde van 266 Ilglkg vastgesteld in stalen van juni 1994 niet
wordt teruggevonden.
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