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#21 Verontreiniging door zware metalen
Bart Vandecasteele 1 , Jan Scheirs 3 , Geert Goemans 1 , Nathalie Cools 1 , Tom Dauwe 2 ,
Lieven Bervoets 2 , Toon Van Daele 4

 Het aantal natuurgebieden in het bodemregister is erg gering. Om de verontreiniging in natuurgebie-

den in kaart te brengen is een meer gerichte inventarisatie noodzakelijk.
 Er is nood aan verder onderzoek voor om de normen m.b.t. de verontreiniging door zware metalen eco-

logisch te onderbouwen, gebaseerd op een multisoorten benadering.
 Voor verontreinigde natuurgebieden dient een afwegingskader te worden ontwikkeld waarbij de

eco(toxico)logische risico’s worden afgewogen t.a.v. de impact van conventionele saneringsoperaties
en alternatieve remediëring of stabilisatie.

S
I

Zware metalen in de strooisellaag in bossen
Zware metalen en arseen in paling

De biobeschikbare fractie van zware metalen is van nature laag tot zeer laag. Sinds de industrialisatie zijn er hoge
emissies van zware metalen in het milieu via luchtverontreiniging, lozingen in het oppervlaktewater, afvalstorten en
het gebruik van meststoffen. Sinds de jaren 80 is de emissie van zware metalen duidelijk afgenomen, maar de laatste jaren lijkt de dalende trend zich te stabiliseren (MIRA-T 2004). Afhankelijk van het type bodem kunnen zware meta-
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01 Toestand

len zich makkelijk binden op bodemmateriaal. Aangezien zware metalen weinig mobiel zijn, accumuleren ze in het

02 Beleid

milieu, met name in bodems en sediment. Op veel plaatsen worden we met de risico’s van die historische verontrei-

03 Kennis

niging geconfronteerd, ook in natuurgebieden.

01 Toestand
1.1 Zware metalen in de strooisellaag van bosbodems
In bossen worden zware metalen geaccumuleerd in de strooisellaag. Zowel droge als natte deposities komen op het
bladerdek en zo in de strooisellaag terecht. Analyses van zware metalen in de strooisellaag geven daardoor inzicht
in de verontreiniging door depositie op regionaal niveau. Het bosvitaliteitsmeetnet past in een groter Europees meetnet voor bossen, het ‘ICP Forests Level I’-meetnet. In Vlaanderen werd dat bosmeetnet verdicht tot een 4km x 4km
grid met uiteindelijk 72 meetlocaties (figuur 21.1). In de winter van 2003-2004 vond op die proefvlakken een bodem- en
strooiselinventarisatie plaats. De locaties worden geëvalueerd op basis van 6 zware metalen (koper, chroom, lood,
nikkel, zink en cadmium). Voor de 6 elementen wordt een geïntegreerde index berekend, de Strooisel
Metaalconcentratie-index (SMCI). Waarden kleiner dan 0,2 kunnen we beschouwen als niet verontreinigd. Locaties
met waarden groter dan 0,8 zijn zwaar verontreinigd. De geografische spreiding is treffend. De zwaar verontreinigde
strooisellagen zijn vrijwel allemaal in de Kempen gelegen. Laboratorium- en veldexperimenten in het buitenland
hebben aangetoond dat bij zware verontreiniging een verlaagde biologische activiteit niet uitgesloten is. In sommige
gevallen kan dat leiden tot een verlaagde vitaliteit van bomen en andere hogere planten. In vergelijking met enkele
andere Europese landen en het Europese gemiddelde is de belasting voor vrijwel alle zware metalen in Vlaanderen
aanzienlijk hoger (NARA 2003, p. 163).
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Figuur 21.1:
SMCI-index voor
zware metalen in de
strooisellaag van bosbodems (periode:
2003–2004) (bron:
Instituut voor
Bosbouw en
Wildbeheer).
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1.2 Het palingpolluentenmeetnet
In 2000 werd in opdracht van de Vlaamse Minister voor Leefmilieu een palingpolluentenmeetnet opgestart. Het doel
van het meetnet is d.m.v. de analyse van polluenten in paling de waterkwaliteit in beeld te brengen. Paling is uitermate geschikt als bioindicator door zijn ruime verspreiding, hoog vetgehalte, bentische levenswijze en plaats in de
voedselketen. Paling is tijdens zijn groeifase zeer sedentair. Daardoor geven de metingen van palingweefsel een
accuraat beeld van de verontreinigingstoestand op een welbepaalde plaats.
Sinds 1994 worden door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) palingen verzameld uit Vlaamse binnenwateren. Ze worden onderzocht op de aanwezigheid van zware metalen door het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA, Tervuren) en op de aanwezigheid van verscheidene lipofiele polluenten door het
Departement voor Zeevisserij (DVZ, Oostende). Momenteel bestaat het meetnet uit ongeveer 300 meetplaatsen (circa
400 monsternames en 2200 geanalyseerde palingen) verspreid over alle types oppervlaktewater. Op een beperkt aantal locaties werd een eerste screening gedaan op enkele andere vervuilende stoffen, onder andere gebromeerde
vlamvertragers, endocriene verstoorders, perfluorverbindingen en dioxines. In de toekomst zal het meetnet voort worden uitgebouwd met bijkomende polluenten en extra meetplaatsen voor een betere spreiding over Vlaanderen.
Het meten van lipofiele polluenten in water en waterbodem wordt bemoeilijkt door de geringe concentraties en
moeilijke detectie. Door bioaccumulatie en biomagnificatie komen in het vetweefsel van paling vrij hoge concentraties van voornamelijk lipofiele stoffen voor. Analyses van palingweefsel geven een duidelijk beeld van de biobeschikbaarheid van eventueel aanwezige vervuilende stoffen in het milieu en de hieraan verbonden risico’s voor de
doorstroming naar hogere trofische niveaus, zoals bijvoorbeeld de otter.
De hier voorgestelde resultaten hebben betrekking op 261 meetplaatsen (1680 analyses in de periode 1999-2002) voor
kwik, lood en cadmium. Voor koper, zink, nikkel en chroom gaat het over 219 meetplaatsen en voor arseen zijn er 136
meetplaatsen. Voor al de onderzochte polluenten in paling werden referentiewaarden berekend

[136].

Die referen-

tiewaarden zijn gebaseerd op de 5-percentielwaarde voor de gemiddelden van al de bemonsterde locaties. Op basis
van die referentiewaarden worden er vier afwijkingsklassen bepaald door analogie met de TRIADE-beoordelingsmethode [84]. In figuur 21.2 wordt de verdeling van de concentratie in palingweefsel per kwaliteitsklasse weergegeven voor
acht onderzochte zware metalen. Voor referentiewaarden en afwijkingsklassen verwijzen we naar Goemans et al. [136].
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Figuur 21.2:
Verdeling van de
metaalconcentratie
in paling per kwaliteitsklasse, gebaseerd op de afwijking t.o.v. de referentiewaarde
(Vlaanderen, 19992002) (bron: Instituut
voor Bosbouw en
Wildbeheer).
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Figuur 21.3:
Gemiddelde arseenconcentraties in het
spierweefsel van
paling uit Vlaamse
oppervlaktewaters
in functie van de
afwijking t.o.v. de
referentiewaarde
(41 ng/g vers
gewicht)
#21
(Vlaanderen, 199901 Toestand
2002) (bron:
Instituut voor
02 Beleid
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De drie meest toxische zware metalen worden hier kort besproken. De cijfers zijn gemiddelden per meetplaats. Voor
cadmium werden op 20 locaties sterk afwijkende meetresultaten gevonden. Het betreft hier het Kanaal van Beverlo,
de Laan, de Dommel, de Oude Schelde (Kerkhove), het kanaal Dessel-Schoten, het kanaal van Bocholt naar Herentals,
de oude Maas in Dilsen en in Stokkem, de Grote Beverdijk, het Ieperkanaal, de Maas en de Watersportbaan in
Drongen. Voor kwik werden geen sterk afwijkende concentraties aangetroffen. Voor lood werden er op 10 locaties
sterk afwijkende meetresultaten teruggevonden in paling (5 locaties op het kanaal van Beverlo, op de Leie in Kuurne
en Wevelgem, op het Albertkanaal in Hasselt, op de Zuid-Willemsvaart in Bree en op de Willebroekse vaart in Niel).
De normen voor consumptie zijn verschillend van de referentiewaarden. De consumptienorm werd op 5 april 2002
bij Koninklijk Besluit aangepast. Overschrijdingen worden enkel waargenomen op het Kanaal van Beverlo. De consumptienorm wordt hier zowel voor cadmium als voor lood overschreden. Er werden nog maar enkele meetlocaties
meermaals bemonsterd zodat momenteel nog geen duidelijke trendanalyse kan worden uitgevoerd.
Arseen is een zeer toxische metalloïde. Behalve de basiskwaliteitsnorm voor oppervlaktewater (30 µg/l) is er in Vlaanderen nog geen normering voor biota. Van arseen is nochtans bekend dat het een sterk kankerverwekkende stof is. In
figuur 21.3 wordt de arseenvervuiling van paling in Vlaanderen weergegeven als afwijkingsklassen t.o.v. de referentie
(41 ng/g). We zien dat de arseenvervuiling duidelijk geconcentreerd is rondom de Kempense kanalen en in de
Willebroekse vaart rond Vilvoorde. Arseenvervuiling kan optreden bij koper- en loodsmelterijen, glasproductie, cementproductie, de verwerking van houtproducten en bij de fabricage van elektrische en elektronische componenten.
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Ecologische effecten van verontreiniging door zware metalen – noodzaak tot onderzoek bij verschillende
soortengroepen
De Universiteit Antwerpen is in 2001 gestart met een geïntegreerde studie van de effecten van de verontreiniging door zware metalen op aquatische (karper en driehoeksmossel) en terrestrische modelorganismen (koolmees, pimpelmees, bosmuis en egel). Het project heeft als doel de effecten van de verontreiniging door zware metalen van celniveau tot populatieniveau te onderzoeken. Om de soortengroepen onderling te kunnen vergelijken, werd binnen een verontreiningsgradiënt gewerkt in de omgeving van Hoboken.
De historische verontreiniging in Hoboken is algemeen bekend en wordt gekarakteriseerd door verhoogde
concentraties arseen, cadmium, koper, lood, en zink in bodem en water.
Er zijn maar weinig studies die de effecten van verontreiniging op terrestrische zoogdieren onderzoeken.
Het onderzoeksproject richt zich op twee zoogdieren: de bosmuis en de egel. Op verschillende plaatsen
in de verontreinigingsgradiënt werden stalen van muizen en egels verzameld. De concentratie aan zware
metalen en metalloïden (zilver, arseen, cadmium, koper, lood en/of zink) bleek dichter bij het centrum van
verontreiniging duidelijk hoger in verschillende weefsels (lever, nier, spier, bot, bloed, haar en/of stekels).
Naast de toegenomen blootstelling bleek dat de bosmuizen een duidelijk verlaagde hematocrietwaarde
hadden, een verhoogde genetische schade en een slechter functionerend immuunsysteem [303]. Dat geeft
aan dat er waarschijnlijk negatieve effecten van de verontreiniging zijn op het genetisch en fysiologisch
niveau van de bosmuis. Op het niveau van de populatiegenetische structuur en de genetische variatie in
bosmuizen kon nog geen verschil worden aangetoond tussen verontreinigde en niet-verontreinigde
gebieden. Dit laatste resultaat wordt nog nader onderzocht.
Een tweede belangrijk accent van het onderzoek lag op de ontwikkeling van niet-invasieve methoden om
de blootstelling aan zware metalen bij zoogdieren te monitoren. Er werd aangetoond dat bij bosmuis en
egel bloed, haar of stekels kunnen worden gebruikt. Met die methode is het mogelijk om voor zoogdieren
een gebiedsdekkend monitoringsnetwerk uit te bouwen.
In vier studiegebieden werd de accumulatie en de effecten van zware metalen bij koolmezen en pimpelmezen onderzocht. De blootstelling aan zware metalen werd op niet-destructieve wijze onderzocht
door analyse van de veren. Ook bij de mezen nam de concentratie aan de toxische metalen lood, cadmium, arseen en zilver in de veren toe naarmate ze dichter bij het centrum van verontreiniging voorkwamen
[455]. De blootstelling aan sterk verhoogde concentraties metalen nabij de verontreinigde percelen bleek
bovendien een belangrijk effect te hebben op het reproductief succes, de immunologische weerstand, een
aantal biochemische merkers en op het gedrag van de mezen (figuur 21.4) [454]. De studie toonde aan dat
kool- en pimpelmezen - twee van de meest voorkomende zangvogels in Vlaanderen - interessante indicatoren zijn voor de blootstelling aan en de effecten van verontreiniging door zware metalen.
De evaluatie van aquatische ecosystemen m.b.t. metaalverontreiniging gebeurt traditioneel door het meten
van polluenten in het water en de waterbodem. Die fysisch-chemische methode heeft een aantal belangrijke beperkingen. De fysisch-chemische metingen geven steeds een momentopname waardoor piekwaarden over het hoofd kunnen worden gezien. Er wordt evenmin rekening gehouden met de biobeschikbaarheid van de polluenten. De metingen geven daardoor weinig inzicht in de effecten. Een gehalte van een
bepaald metaal kan in twee verschillende ecosystemen aanleiding geven tot heel andere effecten.
Door geaccumuleerde metaalgehalten en/of effecten te meten in de organismen zelf, worden fluctuaties
van omgevingsgehalten over een lange periode mee in rekening gebracht. Bovendien weerspiegelen de
geaccumuleerde gehalten de biobeschikbaarheid van de gemeten polluenten. Geschikte studiesoorten
voor biomonitoring zijn driehoeksmossel en karper.
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Langs de verontreinigingsgradiënt werden driehoeksmosselen in kooitjes in vijvers uitgehangen. Er werden significante verschillen gevonden in de accumulatie voor zilver, arseen, cadmium, kobalt, koper en
lood. In tegenstelling tot de terrestrische organismen was uitsluitend voor koper een duidelijke trend aanwezig die met de verontreinigingsgradiënt overeenkomt [453]. Het dichtst bij de verontreinigingsbron werden ook verhoogde gehalten gemeten aan arseen, cadmium en lood. Voor kobalt werden de hoogste
gehalten het verst van de verontreinigingsbron gemeten. Ook zilver werd hier in verhoogde concentratie
aangetroffen. De conditie van de mosseltjes verminderde duidelijk naarmate de afstand tot de pollutiebron
verminderde. Vermits de vijvers voor het overige zeer vergelijkbaar waren, is dat een aanwijzing dat de
polluenten een effect hebben op de fysiologische toestand van de mosselen. Het blijft natuurlijk mogelijk
dat ook andere elementen mee verantwoordelijk zijn voor de verminderde conditie.
In twee vijvers werden ook karpers in kooien blootgesteld. Een vijver lag zeer dicht bij de verontreinigde
gronden en de andere op ongeveer 4 km. De metalen werden gemeten in darm, lever, nier, spier en kieuw.
Voor de meeste metalen werd op beide plaatsen een toename in de weefsels van de vissen gemeten. Enkel
voor cadmium was er een duidelijk verschil tussen de twee vijvers met de hoogste geaccumuleerde gehalten in de nabijheid van de verontreinigde gronden. Er werden geen verschillen waargenomen in de conditie (hematocriet, conditie-index, vetreserves). Mogelijk was de blootstellingstijd daarvoor te kort of de
periode (winter) ongeschikt. De studie toont aan dat gekooide aquatische organismen waardevolle informatie verschaffen over biobeschikbaarheid en de effecten van metalen.
Uit de respons van de verschillende soortengroepen in Hoboken blijkt dat zowel de blootstelling als de
effecten sterk verschillen tussen soorten, niettegenstaande dat ze in hetzelfde studiegebied en dezelfde
verontreinigingsgradiënt leven. Dat geeft duidelijk aan dat om de effecten van vervuiling goed te kunnen
inschatten een multisoorten benadering noodzakelijk is.

02 Beleid
2.1 Verontreinigde bodems
In NARA 2003 en MIRA-T 2004 werd het OVAM-register voor verontreinigde bodems besproken. In 2003 waren er
14.671 gekende verontreinigde gronden, waarvan 46 % verontreinigd is met zware metalen in bodems en 53 % verontreinigd met zware metalen in grondwater

(MIRA-T 2004).

De gronden met zware metalen liggen voornamelijk in

stedelijke en industriële omgeving. Het aantal geïnventariseerde bodems in natuurgebieden is echter gering. Voor
een beter inzicht in de verontreinigde gronden in natuurgebieden is een gerichte inventarisatie noodzakelijk
2003).

(NARA

Zo zou bij de erkenning of aanwijzing van natuurreservaten de bodemkwaliteit mee als criterium opgenomen

kunnen worden.
Om de problematiek van de verontreinigde waterbodems in kaart te brengen, werd in de periode 1995–2000 een
eerste kwaliteitskaart voor de waterbodem gemaakt [384].
In 2000 werd een routinematig waterbodemmeetnet gestart met 600 meetpunten. De resultaten van alle waterbeheerders worden gecentraliseerd in een waterbodemdatabank en zijn voor het publiek toegankelijk [429]. In het MINAplan 3 werd de plandoelstelling opgenomen om 500.000 m3 van de historische saneringsachterstand van ecologische
aard weg te werken tegen 2007. Op basis van het sectoraal uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecies werd die doelstelling intussen verhoogd tot 1.000.000 m3. Er zijn echter nog enkele onopgeloste vragen. Zo is onder andere weinig
geweten over de toestand van de waterbodems voor en na sanering en de verbeteringen op ecologisch vlak.

222

Nara_boek02

4/19/05

7:06 PM

Pagina 223

Natuurrapport 2005 / deel IV Milieuthema’s / #21 Verontreiniging door zware metalen

Figuur 21.4:
Percentueel broedsucces van mezen in
functie van de verontreinigingsgradiënt in
de omgeving van
Hoboken
(Antwerpen). (UM =
sterk verontreinigde
gronden van Union
Minière; F8 = Fort 8;
F7 = Fort 7; UA =
omgeving van de
Universiteit) (bron:
UA).

100

Broedsucces (%)

90

80

70

UM

F8

F7

UA

Studiegebied

2.2 Beheer
Wanneer er saneringsoperaties in verontreinigde natuurgebieden worden overwogen, moet er een afweging zijn van
de natuurwaarden die zullen verdwijnen door het inzetten van industriële bodemsaneringstechnieken t.o.v. de
eco(toxico)logische risico’s die door die technieken zullen verminderen.
Naast de conventionele bodemsaneringstechnieken worden bepaalde ’zachte’ technieken op experimentele schaal
ingezet. Een van die technieken is fytoremediatie, waarbij planten gebruikt worden om ofwel contaminanten aan de
bodem te onttrekken (fytoextractie) of in de bodem vast te leggen (fytostabilisatie). Fytoextractie is toepasbaar bij
bodems die in beperkte mate aangerijkt zijn met metalen. Bij meer verontreinigde bodems gaan ze ofwel gepaard
met lange toepassingsperiodes [375], ofwel met bijkomende ingrepen die moeilijk te combineren zijn met de status
van natuurgebied, zoals bemesting, het toevoegen van additieven aan de bodem die de metalen tijdelijk mobiliseren
(bv. EDTA)

[213],

of het inzetten van genetisch gemodificeerde organismen. Fytoextractie kan worden gecombineerd

met de productie van groene biomassa, bijvoorbeeld bij korterotatiebosbouw met wilg

[375].

Het IBW onderzocht de haalbaarheid van 2 fytostabilisatie-alternatieven voor verontreinigde baggergronden: de aanplanting van een schermbos, en de instandhouding of creatie van een moerassituatie

[346].

De aanleg van een

schermbos met geschikte boomsoorten die weinig metalen opnemen (o.a. de gewone es en de gewone esdoorn) is
een geschikte beheeroptie voor een verontreinigde baggergrond. Een andere mogelijkheid is het in stand houden of
creëren van een moerassituatie op verontreinigde baggergronden. In zeer natte, zuurstofarme sedimentbodems worden metalen immers zeer sterk gebonden en zijn ze praktisch onbeschikbaar voor plant en dier. Op natte bodems
ontwikkelen soms spontaan wilgensoorten die kunnen overleven in overstroomde bodems. Bij natte, verontreinigde
baggergronden bleek dat de gemeten concentraties in wilgen vergelijkbaar waren met de concentraties bij nietgecontamineerde bodems. Naarmate de verontreinigde baggergrond droger wordt, zijn de aanwezige metalen meer
biobeschikbaar en zullen de bladconcentraties stijgen [346]. Andere beheeropties of milderende maatregelen dienen
nog verder onderzocht te worden. Het IBW ontwikkelde op basis hiervan een eerste versie van een beslissingsboom
voor verontreinigde baggergronden (zie ook NARA 2003).
Het is belangrijk dat er duidelijke natuurdoeltypes voorgesteld worden waartegen de ecologische risico’s afgewogen
kunnen worden, bijvoorbeeld voor specifieke doelsoorten. Een belangrijk probleem bij natuurgebieden waar zich
bodemverontreiniging voordoet, is de communicatie van dat probleem naar het grote publiek. Het grote publiek
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beschouwt natuurgebieden als de laatste propere en intacte delen van Vlaanderen en staat er niet bij stil dat hier
ook verontreiniging aanwezig kan zijn.
Tijdens hoogwaterafvoer kunnen overstromingsgebieden in de nabijheid van rivieren tijdelijk het water bijhouden
waardoor het gevaar voor het overstromen van bewoonde zones verminderd. De aanwezigheid van zware metalen in
het water, de waterbodem of sedimenten kan de potenties voor de ontwikkeling van natuurwaarden sterk beperken.
De ontwikkeling van duurzame overstromingsgebieden is slechts mogelijk wanneer de effecten op de mobiliteit en
beschikbaarheid van zware metalen gekend zijn en kunnen worden voorspeld. In een overstromingsgebied zijn verschillende overstromingsregimes mogelijk. Een tijdelijke inundatie of een permanente overstroming hebben een verschillende impact op de mobiliteit, biobeschikbaarheid en toxiciteit van zware metalen.
Het WETMAT-project kadert in een federale onderzoeksactie (FEDRA), loopt drie jaar en wordt gezamenlijk uitgevoerd door drie verschillende onderzoeksgroepen aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen. Het project
moet bijdragen tot de ontwikkeling van beheergeoriënteerde modellen die vragen beantwoorden m.b.t. het gedrag
van zware metalen bij de inrichting van gecontroleerde overstromingsgebieden. Aan de hand van die modellen moet
het mogelijk worden om te voorspellen wanneer en onder welke omstandigheden de ontwikkeling van ecosystemen
nog verantwoord is t.a.v. de milieukwaliteit. Er zullen criteria worden ontwikkeld om de risico’s bij de creatie van ‘wetlands’ in verontreinigde gebieden in te schatten. [408]

#21

03 Kennis

01 Toestand
02 Beleid
03 Kennis

Er is relatief weinig geweten over de omvang van de effecten van verontreiniging door zware metalen op ecosystemen in Vlaanderen. Hiervoor is een meer doorgedreven inventarisatie vereist, meer kennis over de impact van de
verontreiniging op verschillende soorten en een afwegingskader voor de vereiste maatregelen.
 De kennis over de omvang van verontreiniging door zware metalen in natuurgebieden is vrij gering. Hiervoor is

een meer natuurgerichte inventarisatie nodig.
 De verdere uitbouw van een indicatorenmeetnet moet worden gekoppeld aan een ecotoxicologische normstel-

ling. Voor het opstellen van referentieconcentraties in de verschillende milieucompartimenten en in organismen
dient een gestandaardiseerde methodologie te worden ontwikkeld.
 Soorten en soortengroepen reageren zeer verschillend op verontreiniging. Voor een beter inzicht in de impact

van de verontreiniging op het functioneren van ecosystemen moet de verontreiniging in alle milieucompartimenten worden beschouwd vanuit een multisoorten benadering.
 Verder onderzoek is nodig naar de aanpak van verontreinigde gronden in natuurgebieden. Een betere kennis

over de effectiviteit en de ecologische risico’s van de maatregelen is nodig om een goede afweging tussen de
verschillende opties te maken.
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