


en evaluatie van de diverse methodes +

in de twee tot nu toe uitgevoerde campagnes werden op de volgende plaatsen stalen

genomen:
1) Brugge Haven, Nijverheidsdok

2) Ter hoogte van het R.W.Z.I.

3) In de zwaaikom aan de spoorwegbrug

4) Ter hoogte van het militair domein .

5) Zeebrugge Haven, Zuidelijk Insteekdok

g::RSTE CAMPAGNE

,

De eerste campagne had de eerste week van juni 1994 plaats.

Volgende bevissingsmethodes werden aangewend:

longlines: deze werden 48 uur beaasd in het kanaal gebracht, dit echter zonder succes

. zodat deze methode bij de tweede campagne achterwege werd gelaten

kieuwnetten: Per staalnameplaats werden twee kieuwnetten met verschillende

maasgrootte aanvankelijk 2 uur in het water gezet. Daar deze tijdsspanne te kort bleek

om voldoende vis te vangen werd deze uitgebreid naar 24 uur.

fuiken: Er werden twee soorten fuiken geplaatst , dubbelvleugelige fuiken en

schietfuiken. Deze werden 48 uur in het water gezet. Deze methode leverde het meeste

Vls.

kruisnetvissers : Vissers met boot en kruisnet werden bereid gevonden om in het kader

van het onderzoek, hun medewerking te verlenen. Elke plaats werd tijdens de nacht

(voor een betere palingvangst) gedurende 1.5 uur bevist, deze methode levert vooral

paling op.

vissers en viswedstrijden: Vervolgens hebben 5 vissers, in het kader van dit onderzoek,

de uitzonderlijke toelating gekregen te vissen met meer dan twee hengels. Tenslotte

worden er op het Boudewijnkanaal en in het havengebied regelmatig viswedstrijden

gehouden. De gevangen vis wordt door de visclubs overhandigd voor onderzoek.

Opmerking bij de eerste campagne: De paling gevangen in de fuiken in de Haven van

Brugge en ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie werden dood aangetroffen.

Dit kan te wijten zijn aan sluiklozingen tijdens de korte periode van het uitzetten van
de fuiken.



2) Soortensamenstelling

IWEEDECAMPAGNE
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Tussen de twee campagnes in werd het vissen met schepnetjes aangewend om broed te

vangen. Juvenielen hadden we reeds verkregen bij de vangst met de kruisnetten.

Volgende vissen werden aangetroffen:

paling (Anguilla anguilla)
bot (Platichthysjlesus)
griet (Scophthalmus rhomblls)
steenbolk (Trisoptems luscus)
haring (Clupea harenglIs)
diklipharder (Chelonlabrosus)
rivirprik (Lampetra jluviatilis).

Opmerking bij de tweede campagne: De palingen afkomstig uit de Haven van Brugge

werden, zowel in de grote fuik als in de kleine fuik, dood aangetroffen.

De tweede campagne had de laatste week van augustus 1994 plaats.

Er werd één nieuwe methode aangewend, namelijk het gebruik van kleine ijzeren

fuiken om zo ook kleinere vis te vangen. De fuiken werden 48 uur in het kanaal

geplaatst.

Figuur 1 geeft de soortensamenstelling weer per plaats uitgedrukt In

gewichtpercentages .

Hieruit blijkt dat de soortendiversiteit toeneemt van de Haven van Brugge naar de

Haven van Zeebrugge toe.

Onder de kleine vis (niet weergegeven In Figuur 1) treffen we vooral

brakwatergrondelsoorten zoals, Pomatoschistus losanoi, P. microps, P. pietlIs,
P.minutus en P. niger aan. maar ook sprot (Sprattus sprattus) en haring komen

veelvuldig voor.
Er werd ook koomaarvis (Atherina presbyter), zeebaars (Dicentrarchlls labrax) en

driedoornige stekelbaars (GasterostelIs aClileatus) aangetroffen.

Het gevangen broed bestaat vooral uit de hiervoorgenoemde brakwatergrondels en

koomaarvis.



cadmium

ll-overzicht van de eerste resultaten van zware metalen

Figuur 4 geeft de resultaten weer van de cadmiumgehalten. in het spierweefsel var

paling van de eerste campagne. Voor 22,4% van de stalen lag de gemeten waardE
boven de norm die SO jlg/kg (ppb) versgewicht bedraagt.
We geven hierna de percentages weer van de stalen die boven de norm van SO jlg/lq
lagen voor de vijf verschillende staalnamepunten.

1) 28,6 % voor de Haven van Brugge (N=7)
2) 33,3 % aan het RWZI (N=16)

3) 23,8 % in de zwaaikom aan de spoorwegbrug (N=42)
4) 26,1 % op punt 4 (N=23)

S) 0% voor de Haven van Zeebrugge (N=S)

In Figuur 2 zijn de resultaten weergegeven van de kwikgehalten in het spierweefsel var
paling van de eerste campagne. De gemeten waarden liggen voor al de stalen ver ondel
de norm , die 1 mg/kg (ppm) versgewicht bedraagt. Er is noch tussen het gemeter

kwikgehalte en de lengte van de paling, noch voor het gemeten kwikgehalte en dE
plaats van afkomst van de vis in het kanaal een duidelijke correlatie vast te stellen.

In Figuur 3 zijn de resultaten weergegeven voor kwikgehalten in het spierweefsel val

verschillende vissoorten gevangen tijdens de eerste campagne. Ook hier lagen allt

gemeten waarden ver onder de norm.

Verder kunnen we vaststellen dat alle gemeten waarden van éénzelfde grootte ordE

zijn, variërend van 0,02 tot 0,16 mg/kg.

In Figuur S zijn de resultaten weergegeven van de cadmiumgehalten in het spierweefsE

van alleverschillende vissoorten.

Voor de overige vissoorten (niet palingen) waarvan het cadmiumgehalte bepaald werè

werd geen enkele waarde gevonden die de norm overschreed. Gewoonlijk ook zijn d

waarden van een andere grootte-orde, namelijk van 1 tot 7 jlg/kg tegenover ee
meerderheid tussen 20 tot 40 jlg/kg voor paling.
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In Figuur 6 zijn de resultaten weergegeven van de loodgehalten in het spierweefsei van

paling van de eerste campagne.
Voor 13,0 % van de stalen lag de gemeten waarde boven de norm van 500 llg/kg..

Wanneer we de verschillende staalnamepunten afzonderlijk beschouwen komen we tot

volgende percentages die de norm overschrijden:
1) 28,6 % voor plaats 1 (N=7)

2) 6,7 % voor plaats 2 (N=16)

3) 11,6 % voor plaats 3 (N=43)

4) 18,2 % voor plaats 4 (N=23)

5) 0% voor plaats 5 (N=5)

In Figuur 7 zijn de resultaten weergegeven voor het loodgehalte in het spierweefsel

van alle verschillende vissoorten.

Voor de overige vissoorten (niet palingen) waarin het loodgehalte bepaald werd, werd

geen enkele waarde gevonden die de norm overschreed.

Preliminaire conclusies

Uit de eerste resultaten kunnen we reeds vaststellen dat er problemen zIJn wat

cadmium en lood betreft voor paling. Een overschrijding van 22,4 % voor de

cadmiumnorm en 13,0 % voor de loodnorm. Voor de overige vissoorten stellen we

geen problemen vast.

Consumptie van gecontamineerde paling kan op termijn een gevaar betekenen voor de

volksgezondheid.

Voor cadmium is de door de WHO aanvaarde maximale wekelijkse opname voor de
mens 0,4 tot 0,5 mg.

Belangrijk zijn de effecten die optreden na een langdurige blootstelling aan relatief

geringe hoeveelheden. Bij chronische Cd- intoxicatie doen zich

nierbeschadigingen.voor. Bijkomende verschijnselen konden in Japan worden

vastgesteld naar aanleiding van de Itai-Itai ziekte waarbij de verhoogde

cadmiumbe1asting leidde tot deficienties in de opname van sommige voedingsstoffen

(met name calcium en vitamine D) met skeletmisvormingen, beenderporositeit en erge

pijnen tot gevolg.

Voor lood bedraagt de F.A.O.-norm voor de voedselinname 3000 llg per week.

In hoge concentraties kan lood schadelijk werken op heel wat organen en funkties. Dit

resulteert in de remming van de biosynthese van hemoglobine, de verhoging van de

bloeddruk, de beschadiging van de nieren, de hersenen, het zenuwstelsel (verlaging

van het I.Q.) en de spieren en de verhoging van het abortusrisico.

~ - -- ~-- --- - - ~ -~ ~ ~
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Een beginnende of sluimerende loodintoxicatie gaat meestal gepaard met aspecifieke
klachten, zoals moeheid, verminderde eetlust, pijnen in de gewrichten en beenderen,
constip~tip. Bij ~oenale van de.100dbel~sting nemen ook de gastro-intestinale klachten
toe. \ V;:'1d~tcn"vc::' è e.-kû.f, (~8.3)

4) Inventarisatie van de oever

Oever- en watervegetatie zijn omzeggens niet ontwikk~ld als gevolg van de artificële

oeverstructuur en de golfslag ten gevolge van de scheepvaart.
In Tabel 1 zijn de planten opgenomen die op de oevers langsheen het kanaal werden
aangetroffen.

De oeverstructuur van het kanaal is cultuurtechnisch (betonnen damwanden). Op
sommige plaatsen is de oever verstevigd door steenbestorting, op andere plaatsen
treffen we een in steen gezette oever aan of een oever met asfalt overgoten steentjes.
De Oostelijke oever bestaat vanaf de Haven van Zeebrugge tot aan Lissewege uit steile
afgekalfde oeverstroken . Deze bieden nestmogelijkheden aan oeverzwaluwen.
Riet komt voor maar reikt door de golfslag niet tot in het water.

Figuur 8 geeft een gedetailleerde beschrijving van de oevers weer.

5) waterkwaliteit

Op basis van de Prati-index, gebruikt in het emmissiemeetnet van de VMM (1992) kan

het Boudewijnkanaal als zwaar verontreinigd worden beschouwd. Een lichte

verbetering is echter merkbaar, in 1991 werd dit kanaal nog als zeer zwaar
verontreinigd beschouwd.

Het Boudewijnkanaal werd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 21 oktober 1987

over de kwaliteitsdoelstellingen van oppervlaktewater opgenomen in de lijst met
viswaters. Het is evident dat de viswaterkwaliteitsdoelstelling voor het
Boudewijnkanaal, gezien het brakke milieu, voor bepaalde parameters (CI-, S042
conductiviteit) nooit gehaald kunnen worden.

Uit de toetsingsresultaten (zie Bijlage) blijkt dat de waterkwaliteit slecht is te noemen.
Er zijn veel te veel nutriënten aanwezig, de zuurstofvraag is. te hoog en de
zuurstofconcentratie schommelt sterk.

De dienst leefmilieu stelt voor deperiode januari '93-juni '94 in vergelijking met de
situatie in 1990 een geleidelijke verbetering vast van de waterkwaliteit.
Door de VMM werden recent slibanalyses uitgevoerd op de 5 staalnameplaatsen. Deze
resultaten zijn nog niet beschikbaar.
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De actuele toestand van lozingen is nog onduidelijk. Hierover zal meer informatie
worden ingewonnen bij het bestuur Milieuinspectie.

De RWZI zou ook in 1993-1994 nog systematisch lozen in het Boudewijnkanaal en
slechts gedurende een beperkte tijd in de poldergracht.(Dienst Leefmilieu Brugge)
Ook lozingen afkomstig van Zeebrugge zouden via het Isabellavaartje het
Boudewijnkanaal bereiken. Er zijn' plannen (Aquafin '94) om in de toekomst de
visveiling en riolering van Zeebrugge aan te sluiten op een collector naar de RWZI.

6) Toekomstvisie havenuitbreiding

De toename van nieuwe vestigingen in het havengebied en dus van de economische
activiteiten in de haven zal zorgen voor supplementaire inkomsten die dan zullen
geïnvesteerd worden in de uitbreiding van de haven.
Volgende uitbreidingen zijn o.a. gepland:

-De oeverkant ten oosten van het Boudewijnkanaal wordt kaaimuur en het
kanaal wordt verbreed tot ongeveer 250 m.

-Ter hoogte van Dudzele zal een duwvaartkanaal worden aangelegd, dat de

verbinding van het Boudewijnkanaal en het Noorderkanaal realiseert.
-Het gehele gebied tussen de achterhaven en het duwvaartkanaal is gepland als
havenzone.

-De westoever blijft groene zone alsook de zuidelijke oever van het nog aan te
leggen duwvaartkanaal.

Voor een meer gedetailleerde visie over de uitbreidingswerken in de haven kan men de
brochure raadplegen over de haven van Zeebrugge uitgegeven door de MBZ .

7) Beheersvoorstellen

1) De implementatie van natuurtechniek in het kanaal.

In figuur 9 zijn de biologisch meest interessante zones aangeduid.

Zonel

Deze zone vormt momenteel nog een lagune die visserijbiologisch zee interessant is .
Men vindt er de grootste diversiteit aan vis, ook juvenielen en broed worden veelvuldig
aangetroffen.

Dit wijst op het belang van dergelijke ondiepe zones als levensbiotoop en als
opgroeigebied voor de vissoorten die worden aangetroffen in het kanaal



Zone 2

In dit gebied heeft men oevers met steile afgekalfde wanden. Hier heeft men

oeververstevigingen aangebracht omdat men plannen heeft voor de uitbreiding va

kanaal. Dit resulteert in een interessant biotoop. De oever wordt veelvuldig benut

oeverzwaluwen die in de steile wanden van de oever hun nesten maken.

Riet komt voor maar aangezien dit niet beschermd is voor de golfslag veroofL

door de scheepvaart reikt dit niet tot in het kanaal.

Zone 3

De zwaaikom ter hoogte van de spoorwegbrug, zou mits enige aanpassir

uitstekend kunnen worden aangewend als paaiplaats. Op de oevers komt riet \

maar reikt eveneens door de golfslag niet tot in het water. Gezien

schuilmogelijkheden en de voedselaanbreng van oevervegetatie voor vispopuia

dient de ontwikkeling en het herstel van rietkragen gestimuleerd te worden.

plaatsen van een vooroeververdediging op enkele meters voor de oever zou

ontwikkeling en uitbreiding van de vegetatie ten goede komen. De plasbermen ad

de vooroever, in verbinding met het kanaal kunnen dan op hun beurt benut worden

paai-, voedings-en beschuttingsplaats.

Gezien het belang van dergelijke zones in het kanaal is verder overleg met de NfBZ

verband met de implementatie van natuurtechniek in de havenuitbreidingsplanr

wenselijk.

Zo biedt de zuidelijke oever van het nog aan te leggen doorsteekkanaal uitsteker:

mogelijkheden om zowel plasbermen als steile niet -verstevigde oevers aan te leggen

2) Waterkwaliteitsbeheer

Het waterkwaliteitsbeheer valt onder de verantwoordelijkheid van de Vlaam

Milieumaatschappij .

Zoals reeds eerder vermeld werd het Boudewijnkanaal opgenomen in de lijst met (

viswaters. Gezien de kwaliteitsdoelstellingen o.a. door het brak milieukarakter van h,

kanaal toch nooit zullen kunnen gehaald worden is het misschien aangewezen 1

onderzoeken of het Boudewijnkanaal niet beter opgenomen kan worden in de lijst mt

schelpdierwater.

Ook zal de actuele toestand van de lozingen worden nagegaan.
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3) Visrecht

De wet op de riviervisserij van 1 juli 1954 is van toepassing op het Boudewijnkanaal.
Daar dit kanaal als een N. V. wordt beheerd door de MBZ beschikt deze maatschappij
ook over het visrecht en kan ze aanvullende reglementeringen inzake de visserij
uitvaardigen.

De hengelaar die in dit water vist heeft naast het gewone staatsvisverlof ook een
toegangsbewijs nodig van de MBZ.

Hoewel op het toegangsbewijs, afgeleverd door de MBZ uitdrukkelijk vermeld staat
dat de vis in het kanaal niet geschikt zou zijn voor consumptie, is de vraag of deze
waarschuwing wel voldoende is zodat de gezondheid van de vissers en hun

familieleden gewaarborgd wordt. Immers, uit de eerste preliminaire resultaten blijkt dat
er vooral bij het geregeld consumeren van paling een reëel risico bestaat voor de

menselijke gezondheid. Dit probleem dient met de beleidsmakende instanties ernstig

besproken te worden, teneinde de noodzakelijke beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

Verder kan men een verscherpte controle op het kanaal overwegen. Er waren tijdens
onze campagnes immers heel wat overtredingen vast te stellen, zoals het gebruik van
verboden tuigen (fuiken en kruisnetten) en nachtvisserij. :

Afhankelijk van de beslissing dat zal worden genomen aangaande de verdere toelating
van het vissen op het kanaal, kan men overwegen de bootvisserij op het kanaal
weerom toe te laten.

8) Planning voor de tweede helft van de studie

- Er volgen nog twee bevissingscampagnes; één de laatste week van november '94 en
een tweede de laatste week van februari '95.

- Aangezien er geen problemen werden vastgesteld van te hoge kwikconcentraties in

het visvlees, zal het aantal kwikanalyses verminderd worden.

- Cadmium- en loodanalyses in verschillende vissoorten worden verder opgevolgd.

- Voor een 50 tal palingen zal een bijkomende analyse gebeuren voor nikkel, chroom,

zink en koper.
- In overleg met de MBZ zal gepoogd worden de natuurtechnische voorstellen van het
Boudewijnkanaal te implementeren met de havenuitbreidingsplannen.
- De mogelijkheid om het Boudewijnkanaal op te nemen in de lijst van schelpdierwater

zal worden nagegaan.
- Een eindrapport zal worden opgesteld

~_~_~_ _ _ _~___ ,__ . """~"""","".IU ~~~~"'L'Io."'~~._ - . _
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Haven Zeebrugge

I Verbinding BOUdcwïnkanaal en dok G.
Riet op de oever dat niet lOl in het water reikt
door de golfslag.

llEerslc deel Oostelijke oe"er

Sleile afgekalfde oever; daar er plannen zijn VOor
de Uilbrciding van hel kanaaiIalen ze de kraCht
van het Water zijn gang gaan. Deze oever biedI
nestmogcJijkheden aan oe,"erzwaluwen.

3 Oever tussen mililair domein en hel veer '"anLisScwegc

De oever is "OOr 50% verSle'"igd met een meerlagige
Slenenrij en 50 % om'ersle'igd en begroeid meI
"Ooral grassen. Op Sommige plaatsen is de oever
niet ,·erstevigd.

:!.2 Zwaaikom aan dc spoom'egbll,!g

a) Vrij steile niet verslc\'igdc oever met VOoral
rietbegroeiing. Het riel reikl tOl aan het water, niet
lot in hCI Walcr.

b) De oever bestaat uÎ[ met asfalt overgoten
steentjes en praktisch geen begroeiing (kamille).

3

5 Oostelïke ocver vanaf de s Oorwegbru

a) De oever is VOor 25 % verstevigd met een meerlagige

stenenrij en VOor 75 % on\'erstevigd en begroeid (gemaaide oever,
b) De oever is verstevigd me! betonnen damwanden.
De begroeiing bestaat er VOoral uit riet (niet gemaaid).

5A

B

12

1 1

Figuur 8: GCdclailleerdc beschrijving van dc OC"crs langsheen hct kanaal.

6

8) De westelijke oever "Oor Dudzele brug
De oever is VOor 75 % verstevigd met een
meerlagige stenenrij en VOor 25%
oDverstevigd en begroeid met "ooral
lortgemaaide grassen.

nAan RWZI _

De oever is VOor 50% verstevigd met met asfalt
overgoten steentjes en VOOr 50% begroeid en
niet verstevigd (niet gemaaid).

~ Westelijke oevn

De oever is VOor 75% verstevigd met stortsteen
en voor 25 % onverstevigd en begroeid.

JO De westeli 'ke oever tegeno"er de zwaaikom
De oe"er is verstevigd door houten paaltjes
en steenbestorting, door betonnen damwanden
ofdoor een meerlagige stenenrij met daarbo"en
een gemaaide oever.

HJ"cn Bruggc

11l.De westelijke oever VOor het veer.
De oever is verstevigd met steenbestorting,
de begroeiing bestaat vooral uit riet dat net
lot aan het water reikt.

l1l.De westelijke oever na hel "eer
De oever is VOor 25 % verste"igd met een
l!Ieerlagige stenenrij en 'Oor 75 % onverstevigd
begroeid.

De oever wordt regelmatig gemaaid.



Zone 2

Zone I

] Zone 3

Figuur 9: De biologisch meest interessante gebieden.



TabelI: Lijst van planten aangetroffen langsheen de oevers van het Boudewijnkanaal.

- dauwbraam (Rubus caesius L.)
- ruwe melkdistel (Sonchus asper L.)
- akkerwinde (Convolvulus arvensis L.)
- riet

- Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea L.)
- vogelwikke (Vicia cracca L.)
- duizendblad (Achillea millefolium L. )
- spiesmeld~ (Atriplex hastata auct.non L.)
- bijvoet (Artemisia vulgaris L.)
- heermoes (Equisetum arvense L.)
- knopige duizendknoop (Polygonum lapathifolium L)
- akkerdistel (Cirsium arvense L.)
- akkerJeeuwebek (Anthirrhinum orolltium L.)
- duindoorn (Hippophae rhamlloides L )
- klein hoefblad (Tussilago farfara L.)
- peen (Daucus carota L.)
- gladde witbol (Holcus mollis L.)
- zandzegge (Carex arenaria L.)
-.speerdistel (Cirsium vulgare (Savi))
-.smalle weegbree (Plantago lallceolata L.)
- herfstleeuwetand (Leontodon autumnalis L.)
- gewone steenraket (Erysimum cheiranthoides L.)
- korrelganzevoet (Chellopodium po/yspermum L.)
- boerenwormkruid (Tallacetum vulgare L.)
- avondkoekoeksbloem (Melandrium noctiflomm (L.))
- heggerank (Bryonia dioica jacq.)
- grote teunisbloem (Oenothera erythrosepala Borbas)
- hondsdraf (Glechoma hederacea L.)
- margriet (Leucanthemum vulgare Lamk.)
- pastinaak (Pastinaca sativa L)
- pijpbloem (Aristolochia clematilis L.)
- koninginnekruid (Eupatorium cannabinum L.)
- knoopkruid (Centaurea jacea L.)
- zeeaster (Aster tripolium L)
- zeebies
- kamille (Matricaria maritima L.)
- canadese fijnstraai (Erigeron canadensis L.)
- wouw (Reseda luteola L.)
- muurpeper (Sedum acre L.)
- witte dovenetel (Lamium album L.)



- zevenblad (A egopodium podararia L)
-.zeezuring (Rumex maritimus L.)
- smalle weegbree (P/antago /anceo/ata L.)
- groot kaasjeskruid (Ma/va sy/vestris L.)
- dubbelkelk (Picris echioides L.)
- strandmelde (Atrip/ex lit/ora/is L.)
- stinkende ballote (Bal/ota nigra L.)
- uitstaande melde (A trip/ex patu/a L)
- kleine klis (Arctium minus (Hili.))
- grote brandnetel (Urtica dioica L.)
- kompassla (Laetuea serrio/a L.)
- bijvoet (Artemisia vu/garis L.)
- blaassilene (Silene vu/garis (Moeneh))
- nachtkoekàeksbloem (Silene noctiflora L.)
- bereklauw (Heracleum sphondy/ium L.)
- gele morgenster (Tragopogon pratensis L.)

__--..-......-- r ......,._ .... _""' ........--. .....~ ..~ _



Bijlage

Waterkwaliteit

Nonnen viswater:

Temperatuur x <=28
pH 6.5 <= x <= 8.5
02 (mgll) 5.0 <= x
COD (mgll) x <= 30
NH4 (mgll) x <= 5.00
Totaal P (mgll) x <= 1.00
0-P04 (mg Pil) x <= 0.05
CWoride (l!1g Cl/l) x <= 200
NH3 (mg NIl) x <= 0.02
N02 + N03 (mg NIl) x <=10.00

Basiskwaliteitsnonnen voor zware metalen:

Lood (Jlgll) 50
Cadmium (Jlgll) 1
Kwik (Jlgll) 0.5
Zink (Jlgll) 300
Chroom (Jlgll) 50

1. 1979 (Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie)

Boudewijnkanaal Dudzele brug (3 metingen)

parameters Minimum Maximum Gemiddelde Basis
Temperatuur (OC) 4.0 16.0 11.0 100%
pH 7.4 8.2 7.8 100%
02 (mgll) 0.8 6.4 4.4 67%
COD (mgll) 136 156 145 0% .

NH4 (mgll) 0.76 2.90 1.83 100%
N02 0.02 0.16 0.10
N03 1.50 4.46 2.98 100%
Totaal P (mgP/l)
0-P04 0.31 0.84 0.51 0%
Chloride (mgCI/I) 13475 15602 14290 0%



.~..:.

2. 1984 (Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie)

Boudewijnkanaal Dudzele brug (3 metingen)

parameters Minimum Maximum Gemiddelde Basis
Temperatuur (OC) 7.0 19.0 13.2 100%
pH 7.7 8.5 8.01 100%
02 (mg/l) 3.8 18.0 9.1 75%
COD (mg/l) 111 236 177 0%
NH4 (mg/l) 0.310 1.900 0.927 100%
N02 0.060 0.230 0.132
N03 0.00 1.21 0.53 100%
Totaal P (mgP/l)
0-P04 0.19 0.85 0.55 0%
Chloride (mgCI/l) 9999 13440 12934 0%

3. 1991 (Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie)

Boudewijnkanaal Dudzele Brug (5 metingen)

parameters Minimum Maximum Gemiddelde Basis
Temperatuur (OC) 7.5 20.0 15.0 100%
pH 7.63 8.58 7.84 80%
02 (mg/I) 6.1 17.3 9.4 100%
COD (mg/l) 157 621 278 0%
NH4 (mg/I) 0.410 1.300 0.782 100%
N02 0.007 0.280 0.137
N03 0.54 11.20 3.07 100%
Totaal P (mgP/I)
0-P04 (mgP/l) 0.14 0.67 0.47 0%
Chloride (mgCI/l) 5845 16552 13031 0%



4.1993 (VMM)

Boudewijnkanaal Dudzele Brug (9 metingen)

parameters Minimum Maximum Gemiddelde Basis
Temperatuur (OC) 6.1 19.8 12.2 100%
pH 7.0 8.6 7.6 89%
02 (mg/l) 4.7 29.3 12.6 88%
COD (mg/l) 44 186 77 0%
NH4 (mg/l) 1.97 8.85 5.69 33%
N02 0.05 0.34 0.19
N03 0.20 2.05 1.11 100%
Totaal P (mgPll) 0.86 3.76 1.52 14%
0-P04 (mgPll) 0.38 1.19 0.76 0%
Geleidbh. JlS/cm 29900 39600 35355
NH3 0.03 0.88 0.16 0%
Chloride (mgCl/l) 9999 9999 9999

5. 1993 (Dienst Leefmilieu Brugge)

Klein handelsdok Haven Brugge 1993 (8 metingen)

parameters Minimum Maximum Gemiddelde Basis
Temperatuur (OC) 1.5 14.5 9.7 100%
pH 7.30 8.01 7.51 100%
02 (mg/l) 3.0 9.5 6.0 75%
COD (mg/l) 23 206 95.75 12.5%
N03 0.04 2.80 0.72
Totaal P (mgP/I) 0.38 0.90 0.65 100%
NH3 1.00 3.80 0%
Chloride (mgCIJI) 12172 15018 13811
Lood (Jlg/l) 5 19 12.5 100%
Zink(Jlg/l) 54 102 70.2 100%
Cadmium (Jlg/!) 0.2 20.0 3.8 83.4%
Chroom (Jlg:ll) 1.8 8 4.7 100%
Kwik (Jlg/l) <0.5 17.0 9.0 66.7%



parameters Minimum Maximum Gemiddelde Basis
Temperatuur (OC) 2.3 14.0 9.5 100%
pH 7.41 8.00 7.59 100%
02 (mgll) 3.2 11.5 6.5 75%
CaD (mgll) 55 168 83 0%
N03 0.04 0.95 0.38
Totaal P .(mgPll) 0.52 0.80 0.68 100%
NH3 1.90 6.80 3.59 0%
Chloride (mgCII\) 11580 15460 13533
Lood (~gIl) 4 49 24 100%
Zink(~gIl) 52 129 96 100%
Cadmium (~gI\) 0.1 20.0 3.9 42.9%
Chroom (~g:ll) 1.5 9 5.2 100%
Kwik (~gI\) <0.5 1.0 0.8 85.7%

6. 1993 (Dienst Leefmilieu Brugge)

Herdersbrug 1993 (8 metingen)

7. 1993 (Dienst Leefmilieu Brugge)

Haven van Zeebrugge (8 metingen)

·- . _. -- .' -- . - . . . .. . '. . .. -_._ .._.~._-

parameters Minimum Maximum Gemiddelde Basis
Temperatuur (0C) 1.5 14.0 9.4 100%
pH 7.60 7.94 7.76 100%
02 (mg/l) 5.0 14.0 8.5 100%
CaD (mg/l) 63 172 92 0%
N03 0.04 0.98 0.43
Totaal P (mgP/l) 0.36 0.70 0.51 100%
NH3 1.00 3.50 1. 76 0%
Chloride (mgCII\) 13180 15652 14760
Lood (~g/l) 4 20 11.0 100%

Zink(~gI\) 55 102 78.4 100%

Cadmium (~gI\) 0.4 10.0 2.2 50%
Chroom (~g:/l) 0.9 11 5.3 100%
Kwik (Ilg/l) <0.5 26.0 9.2 71.4%


