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Wageningen IMARES levert kennis die nodig is voor het duurzaam beschermen, oogsten en ruimte
gebruik van zee- en zilte kustgebieden (Marine Living Resource Management).
Wageningen IMARES is daarin de kennispartner voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties voor wie marine living resources van belang zijn.
Wageningen IMARES doet daarvoor strategisch en toegepast ecologisch onderzoek in perspectief van
ecologische en economische ontwikkelingen.
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Samenvatting
Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft Wageningen IMARES gevraagd de verwerking en chemische analyse van
palingen afkomstig uit de Hollandse IJssel in de periode 2006 tot en met 2010 uit te voeren.
Dit rapport betreft de onderzoeksresultaten van palingen afkomstig uit de Hollandse IJssel die in 2007 zijn
aangeleverd en omvat de volgende informatie:
-

een korte beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en gevolgde analysemethoden

-

de onderzoeksresultaten (lengte, gewicht en vetgehalte van de paling alsmede de gemeten gehalten
verontreinigende stoffen)

-

een vergelijking met de onderzoeksresultaten van voorgaande jaren (inclusief 2004)

-

een vergelijking met de gehalten in paling afkomstig van andere locaties geanalyseerd in het kader
van Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren, waar het project MWTL-aal een onderdeel van is.

Biologische parameters

De biologische parameters (lengte- en gewichtsverdeling) van het monster paling Hollandse IJssel uit 2007
zijn redelijk vergelijkbaar met die van de monsters uit 2006 en 2004, met een gemiddelde lengte van resp.
49.8, 44.7 en 45.0 cm en een gemiddeld gewicht van resp. 211.2, 160.4 gram en 176.0 gram.
Het totaal vetgehalte van het monster paling Hollandse IJssel uit 2007 (15.3 %) is gelijk aan dat uit 2006
(15.1 %) en bijna gehalveerd t.o.v. het monster uit 2004 (26.0 %).

Chemische parameters
T.a.v. de consumptie van paling afkomstig uit Hollandse IJssel kan het volgende opgemerkt worden:
Met oog op consumptiedoeleinden worden de Warenwetnorm en de Europese consumptienorm gehanteerd
voor de gehalten aan PCB’s in aal.
In het monster paling Hollandse IJssel uit 2007 wordt voor CB-153 een gehalte gevonden van 540 μg/kg
op productbasis, in 2006 was dat 450 µg/kg en in 2004 880 μg/kg. In 2007 en in 2004 wordt de
Warenwetnorm van 500 μg/kg op productbasis dus overschreden voor de component CB-153. In het
monster paling Hollandse IJssel uit 2007 wordt voor CB-52 een gehalte gevonden van 77 μg/kg op
productbasis, in 2006 was dat 86 µg/kg en in 2004 bedroeg het gehalte 200 μg/kg (hetgeen op de
Warenwetnorm lag). T.o.v. 2004 is het gehalte voor CB-52 dus ruim gehalveerd. In 2007 liggen voor het
monster paling Hollandse IJssel alle gemeten PCB-gehalten onder de Warenwetnorm, behalve de waarde
voor CB-153 die een lichte overschrijding vertoont.
Het monster paling Hollandse IJssel uit 2007 zal naar onze verwachting ook niet aan de nieuwe EU norm
voor dioxines en dioxine-achtige PCB’s (TEQ < 12 pg/g) voldoen, zoals die op 4 november 2006 van kracht
is geworden. Het blijkt dat alle PCB-gehalten op productbasis in 2007 ongeveer op hetzelfde niveau liggen
als in 2006 en lager zijn dan in 2004.
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T.a.v. de chemische gehalten in de paling Hollandse IJssel als indicatie voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater kan het volgende opgemerkt worden:
Met oog op het vaststellen van de waterkwaliteit worden de PCB-gehalten in aal op vetbasis vergeleken,
aangezien de gehalten in het oppervlaktewater gerelateerd zijn aan de interne concentraties in het vet van
de aal. Verder worden voor dit doeleinde de MTR-waarden (ecosysteemnorm) voor pesticiden gehanteerd.
De PCB-gehalten in het monster paling Hollandse IJssel waren in 2006 afgenomen t.o.v. 2004, echter in
2007 nemen de gehalten voor de hogere PCB-congeneren weer iets toe, met name voor PCB-153. De
locatie Hollandse IJssel is een sterk vervuilde locatie wat PCB’s betreft in vergelijking tot de bemonsterde
locaties voor het monitoring project MWTL-aal voor het RIZA.
De waarden voor p,p’-DDE (MTR norm 22 μg/kg op productbasis in standaardvis met 5 % vet) liggen voor
het monster paling Hollandse IJssel in alle drie gemeten jaren rond de norm, met een lichte overschrijding in
2007 (27 µg/kg). De gehalten aan p,p’-DDE en p,p’-DDT op vetbasis in het monster Hollandse IJssel in 2007
zijn vergelijkbaar met de meest vervuilde locatie Hollands Diep die in 2006 gemeten is voor het monitoring
project MWTL-aal voor het RIZA.
Zowel in 2006 als in 2004 werden voor dieldrin in het monster paling Hollandse IJssel de MTR-waarden
(MTR norm 120 μg/kg op productbasis in standaardvis met 5 % vet) overschreden (resp. 245 en 188
μg/kg), terwijl dit in 2007 (101 μg/kg) niet het geval is. Het gehalte aan dieldrin is in 2007 weliswaar
ongeveer gehalveerd t.o.v. 2006 en 2004, maar nog steeds extreem hoog in vergelijking tot de
bemonsterde locaties voor het monitoring project MWTL-aal voor het RIZA. De overige pesticidengehalten in
het monster paling Hollandse IJssel uit 2007 zijn vergelijkbaar met die uit 2006 en 2004.
De gehalten van α, β en γ HCH in het monster paling Hollandse IJssel uit 2007 zijn laag, ook t.o.v. de
gemeten locaties voor het monitoring project MWTL-aal voor het RIZA in 2006.
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1. Inleiding
Eind juni 2007 is een monster paling Hollandse IJssel aangeleverd bij het laboratorium van Wageningen
IMARES in IJmuiden voor verwerking en chemische analysen.
De uitvoering is volledig in overeenstemming met de methoden die gevolgd worden bij de monitoring van paling
uit Nederlandse zoete Rijkswateren zoals ons laboratorium die sinds 1992 uitvoert voor het RIZA.
De onderzoeksresultaten voor de Hollandse IJssel paling zijn daardoor direct vergelijkbaar met deze gegevens.
Tevens zal een vergelijking gemaakt worden met de monsters paling Hollandse IJssel die in 2006 en in 2004,
reeds bij een eerdere opdracht van Rijkswaterstaat, door ons laboratorium zijn onderzocht. De exacte herkomst
van de palingen zijn echter bij IMARES onbekend.
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2. Materialen en methoden
2.1

Bemonstering

De palingen zijn na aankomst direct diepgevroren opgeslagen tot het moment van verwerking.
Na ontdooien zijn lengte en gewicht van de palingen bepaald en is van 25 palingen als volgt een
mengmonster gemaakt:
Van de aangeleverde palingen zijn de volgende lengteklassen voor het monster in bewerking genomen:
- 13 stuks van 40 – 50 cm
- 12 stuks groter dan 50 cm
Van de filets, afkomstig van dezelfde zijde van de vis, zijn gelijke subgewichten, 5 à 10 gram,
samengevoegd tot een mengmonster met een minimum van 125 gram. Hiervan is een homogenaat
gemaakt met behulp van een Waring blender, waarbij de filets worden fijngemalen en gehomogeniseerd.
Deze verwerking is identiek aan de monstername voor de monitoring van paling die sinds 1992 wordt
uitgevoerd voor het RIZA.

2.2

Analysemethoden

In het mengmonster zijn de volgende chemische analysen uitgevoerd:
−

Het totaal vetgehalte

−

De organochloorverbindingen (OCP’s): aldrin, isodrin, endrin, dieldrin, QCB, HCB, alpha-, beta- en gamma
HCH, beta HEPO, pp’-DDt en pp’-DDE

−

De polychloorbifenylen (PCB’s): CB28, 52, 101, 118, 138/163, 153 en 180.

De gehalten aan OCP’s en PCB’s worden uitgedrukt in μg/kg op productbasis.
Het totaal vet (volgens Bligh & Dyer) wordt in het monster bepaald om de gehalten organische
microverontreinigingen tevens in μg/kg op vetbasis te kunnen rapporteren.
Tevens is het gehalte aan extraheerbaar vet na Soxhlet bepaald, hetgeen een onderdeel is van de
standaardprocedure.

De toegepaste methode voor de bepaling van organische microverontreinigingen is als volgt:
Polychloorbifenylen en organochloorpesticiden worden geanalyseerd met behulp van gaschromatografie
(HP 6890) met een 63Ni-ECD (electron capture detector) en een dual kolom systeem met een CP
(Chrompack) -Sil 19 CB kolom en een CP-Sil 8CD kolom (De Boer, 1988). De opwerking van de monsters
vindt plaats door middel van een Soxhletextractie met dichloormethaan / n-pentaan (1:1) gedurende zes uur
(Dao en Lohman, 2002). Na indampen van het Soxhletextract bij 40°C worden de chloorverbindingen uit de
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lipidfractie geïsoleerd door een tweevoudige kolomchromatografische scheiding, eerst over een
aluminiumoxide kolom en vervolgens fractionering op een silicagel kolom. Als interne standaard wordt
toegevoegd CB 112 (2,2,5,6,3'-penta CB). Tegelijk met elke serie monsters wordt een intern
referentiemonster geanalyseerd. Voor een aantal CB’s en organochloorpesticiden wordt de uitslag van de
analyses in een kwaliteitskaart opgenomen, waarmee de kwaliteit van elke monsterserie wordt getoetst.
Bij de analyse van CB’s kunnen de congeneren CB 138 en 163 slecht gescheiden worden, de CB 138
gehalten bestaan daardoor in feite voor ca. 25% uit CB 163 (de Boer en Dao, 1991).

2.3

Kwaliteitscontrole

IMARES beschikt over een ISO 9001:2000 gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem (certificaatnummer:
08602-2004-AQ-ROT-RvA). Dit certificaat is geldig tot 15 december 2009. De organisatie is gecertificeerd sinds
27 februari 2001. De certificering is uitgevoerd door DNV Certification B.V. Het laatste controle bezoek vond
plaats op 16-22 mei 2007. Daarnaast beschikt het chemisch laboratorium van de afdeling milieu over een NENEN-ISO/IEC 17025:2000 accreditatie voor testlaboratoria met nummer L097. Deze accreditatie is geldig tot 27
maart 2009 en is voor het eerst verleend op 27 maart 1997, deze accreditatie is verleend door de Raad voor
Accreditatie. Het laatste controlebezoek heeft plaatsgevonden op 12 juni 2007.

IMARES is ISO17025 geaccrediteerd onder accreditatienummer L097 voor een groot aantal analyses, waaronder
de analyses die in dit onderzoek zijn verricht (PCB’s, OCP’s en vet ), behalve voor de OCP’s aldrin en isodrin.
De juistheid van de analysemethoden wordt regelmatig getoetst door deelname aan ringonderzoeken waaronder
het QUASIMEME project. Standaard worden de resultaten van elke (serie van) meting(en) gecontroleerd door het
gebruik van gecertificeerd (CRM) en/of intern referentiemateriaal (IRM). De "gecertificeerde" gehalten en de
waarden van de waarschuwingsgrens (tweemaal standaarddeviatie) van de gebruikte referentiematerialen,
evenals de gemeten waarden worden in kwaliteitscontrolekaarten bijgehouden conform NPR 6603. Daarnaast
organiseert Wageningen IMARES zelf ringonderzoeken op het gebied van de analyse van contaminanten in
milieumonsters en maakt het referentiematerialen voor certificering.

In de volgende gebruikte interne standaard werkvoorschriften (ISW's) zijn de kwaliteitsparameters t.a.v. de
toegepaste analysen vastgelegd:
ISW 2.10.3.001 "Bepaling van PCBs, OCPs en andere gehalogeneerde microverontreinigingen in vis" en
ISW 2.10.3.002 "Bepaling van het totaal vetgehalte volgens Bligh and Dyer"
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De maximaal toegestane relatieve standaarddeviaties voor de bepaling van PCB’s en OCP’s zijn als volgt:
Gemiddelde fractie van het analyt in het monster

Max. Relatieve standaard deviatie (%)

≤ 1 µg/kg

30

> 1 µg/kg tot en met 10 µg/kg

20

> 10 µg/kg

15

De maximaal toegestane relatieve standaarddeviatie voor totaal vet is 5 %.

Inzicht in de overige kwaliteitsparameters van de gebruikte analysen kan op verzoek worden verkregen.
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3. Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de menselijke consumptie zijn voor een aantal microverontreinigingen de maximaal toegestane
concentraties in visserijproducten vastgelegd krachtens de Warenwet (1992, 1984). In de Landbouw Advies
Commissie (LAC) zijn voorts voor een aantal pesticiden conceptnormen voor visserijproducten opgesteld (LNV,
1988). Warenwetnormen en LAC-conceptnormen worden gehanteerd op productbasis en worden gegeven in
bijlage 11. De LAC-conceptnormen zijn sinds 1988 niet aangepast en worden derhalve in dit rapport niet als
toetsingscriterium gebruikt.

Een benadering van de normstelling vanuit het milieu heeft geleid tot de formulering van grenswaarden voor het
oppervlaktewater en sediment. Deze Maximaal Toelaatbare Risico (MTR) niveaus geven de concentratie aan voor
een stof waarbij 95% van de potentieel aanwezige soorten binnen een ecosysteem beschermd is. MTR-waarden
kunnen worden uitgedrukt als concentraties in water, bodem of lucht en organismen (Beek, 2002; Maas, 2003).
De van de MTR afgeleide normwaarden ten aanzien van het ecosysteem worden, omgerekend naar productbasis
voor standaardvis met 10% droge stof of 5% vet, eveneens gegeven in bijlage 11.

Vanaf 4 november 2006 is de nieuwe dioxine- en dioxine-achtige PCB norm van de EU van kracht
(Verordening (EG), (2006)). TEQ dioxines mag 4 pg/g bedragen, de som van TEQ van dioxine-achtige PCBs
mag 8 pg/g bedragen (totaal TEQ 12 pg/g). Omdat er een redelijke correlatie bekend is tussen de gehalten
van de indicator PCB153 en het totaal TEQ gehalte in Nederlandse aal is deze als bijlage 10 toegevoegd
(de Boer, 1995). Uit deze correlatie blijkt dat al bij 105 μg/kg PCB153 de limiet van 12 pg/g TEQ met een
grote waarschijnlijkheid wordt overschreden.
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4. Resultaten en discussie
Biologische parameters
De biologische parameters (lengte- en gewichtsverdeling) van het monster paling Hollandse IJssel 2007,
2006 en die van het monster uit 2004, evenals die van de monsters uit het monitoring project voor het
RIZA uit 2004, 2005 en 2006 zijn weergegeven in bijlage 1.
De gemiddelde lengten en gewichten van de monsters paling Hollandse IJssel uit 2007, 2006 en 2004 zijn
vergelijkbaar en de concentraties aan organische microcontaminanten kunnen daardoor op productbasis
goed met elkaar vergeleken worden, hetgeen noodzakelijk is om een toetsing te kunnen doen aan de
huidige consumptienormen.

Chemische parameters
De resultaten van de analyses PCB’s, pesticiden en totaal vet in de monsters paling Hollandse IJssel 2007
en 2006, evenals die van het monster uit 2004 zijn weergegeven in bijlage 2 (van Leeuwen (2004); Hoekvan Nieuwenhuizen (2006)).
In bijlage 9 zijn de locaties van de Nederlandse zoete Rijkswateren in kaart weergegeven die bemonsterd
zijn voor het RIZA ten behoeve van het project MWTL-aal in de jaren 2004, 2005 en 2006 (Pieters (2005);
Kotterman (2006); Hoek-van Nieuwenhuizen (2007)).
De resultaten van de analyses PCB’s van de monsters MWTL-aal in de jaren 2004, 2005 en 2006 zijn
weergegeven in de bijlagen 3, 4 en 5.
De resultaten van de analyses pesticiden van de monsters MWTL-aal in de jaren 2004, 2005 en 2006 zijn
weergegeven in de bijlagen 6, 7 en 8.
In genoemde bijlagen geven de gearceerde getallen aan dat er een overschrijding van de betreffende
normwaarden plaatsvindt.
Voor eenzelfde component kunnen verschillende bepalingsgrenzen weergegeven zijn, aangezien de
bepalingsgrens wordt berekend aan de hand van de gevoeligheid van de metingen op die bepaalde
meetdag en de ingewogen hoeveelheid. Gehalten die beneden de bepalingsgrens liggen zijn aangegeven
met “<…”.
In bijlage 11 zijn verschillende normwaarden in tabelvorm weergegeven voor PCB’s en pesticiden voor
paling. Zie ook de omschrijving van de beoordelingscriteria in hoofdstuk 3.
De PCB-gehalten, uitgedrukt in μg/kg op productbasis, worden getoetst aan de Warenwetnorm, hetgeen
een Nederlandse consumptienorm betreft. Tevens kan aan de hand van het gehalte van de indicator PCB
153 een toetsing plaatsvinden aan de nieuwe Europese consumptienorm voor dioxine en dioxine-achtige
PCB’s (de correlatie is weergegeven in bijlage 10).
De gehalten pesticiden, in μg/kg productbasis in een standaardvis met 5 % vet, worden getoetst aan de
MTR-waarden, hetgeen een ecosysteemnorm betreft. Het uitdrukken in μg/kg productbasis in een
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standaardvis met 5 % vet wordt hierbij gehanteerd aangezien het vergelijken van gehalten aan organische
microcontaminanten het best kan worden gedaan indien de gehalten zijn berekend op basis van het
vetgehalte. Gehalten van PCB’s en pesticiden in het oppervlaktewater zijn namelijk gerelateerd aan de
interne concentraties van deze stoffen in het vet van aquatische organismen.
In onderstaande discussie worden de resultaten van de monsters paling Hollandse IJssel van de
verschillende jaren onderling getoetst aan bovengenoemde normen en tevens worden ze vergeleken met de
resultaten van de monsters afkomstig van het monitoring project voor het RIZA vanaf 2004 t/m 2006.

Vergelijking van de PCB-gehalten van de monsters paling Hollandse IJssel onderling, getoetst aan de
Nederlandse en Europese consumptienormen:
Wat betreft de PCB’s was er in het monster paling Hollandse IJssel uit 2004 een overschrijding van
de Warenwetnorm voor het gehalte aan CB-153 met ruim een factor 1.5, voor het monster uit
2006 waren er geen overschrijdingen. In 2007 wordt deze normwaarde voor CB-153 voor het
monster paling Hollandse IJssel licht overschreden.
Uit de correlatie tussen de gehalten van de indicator PCB 153 en het totaal TEQ gehalte in
Nederlandse paling blijkt dat al bij 105 μg/kg CB-153 de limiet van 12 pg/g TEQ (Europese
consumptienorm) met een grote waarschijnlijkheid wordt overschreden. Dit betekent dat de CB-153
gehalten in de monsters paling Hollandse IJssel uit 2007 (540 μg/kg), 2006 (450 μg/kg) en 2004
(880 μg/kg) zo hoog zijn dat het zeer waarschijnlijk is dat deze nieuwe norm overschreden zal
worden. Nader onderzoek naar de totaal TEQ van deze monsters wordt voorgesteld.
Het gehalte aan CB-52 lag voor het monster paling Hollandse IJssel in 2004 op de Warenwetnorm,
in 2006 en 2007 is dit gehalte ruimschoots gehalveerd. Het blijkt dat alle PCB-gehalten op
productbasis in 2007 ongeveer op hetzelfde niveau liggen als in 2006 en lager zijn dan in 2004.

Vergelijking van de PCB-gehalten van de monsters paling Hollandse IJssel onderling op vetbasis als indicatie
voor de mate van verontreiniging van het oppervlaktewater:
In 2006 werden lagere gehalten gevonden voor alle gemeten PCB’s t.o.v. 2004 in het monster
paling Hollandse IJssel. In 2007 worden t.o.v. 2006 iets lagere gehalten gevonden voor de lagere
PCB-congeneren, terwijl voor de hogere congeneren weer iets hogere gehalten gevonden worden.
Voor de indicator PCB-153 is de toename zelfs aanzienlijk, het gehalte op vetbasis is hier hoger
dan in 2004.

Vergelijking van de pesticiden-gehalten van de monsters paling Hollandse IJssel onderling, getoetst aan de
MTR-normwaarde:
Voor de pesticiden is er zowel voor het monster paling Hollandse IJssel uit 2006 als voor dat uit
2004, een overschrijding van de normwaarden voor de gehalten aan dieldrin en pp-DDE, tevens zijn
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de waarden voor endrin hoog. In het monster paling Hollandse IJssel uit 2007 wordt een
overschrijding van de normwaarde voor pp-DDE geconstateerd. In 2007 wordt de normwaarde
voor dieldrin niet overschreden en is een factor 2.5 lager dan in 2006 in het monster paling
Hollandse IJssel. De mate van overschrijding van de MTR-waarde in 2006 bedraagt voor dieldrin
ruim een factor 2 en pp-DDE ligt op de norm. In 2004 was de mate van overschrijding voor dieldrin
ongeveer een factor 1.5, voor pp-DDE was de mate van overschrijding echter gering. De overige
gehalten aan pesticiden zijn in 2007 vergelijkbaar met de resultaten uit 2006 en 2004 voor het
monster paling Hollandse IJssel.

Vergelijking van de PCB-gehalten op vetbasis uitgedrukt van de monsters paling Hollandse IJssel met die
van de monsters afkomstig van het monitoring project voor het RIZA:
In het monster paling Hollandse IJssel uit 2007 worden voor alle gemeten PCB’s gehalten gevonden
op vetbasis die vergelijkbaar zijn met de gehalten van de meest vervuilde locatie Hollands Diep die
gemeten is voor het monitoring project in 2006 voor het RIZA.
Het monster paling Hollandse IJssel uit 2004 bevatte gehalten aan CB-52, CB-101, CB-118 en CB153 die vergelijkbaar waren aan de meest vervuilde locatie Hollands Diep voor de betreffende
componenten in dat jaar voor het RIZA gemeten. Het gehalte aan CB-28 in het monster paling
Hollandse IJssel uit 2004 was vergelijkbaar met het gehalte van de meest vervuilde locatie IJ
Amsterdam in 2004 voor die component. In 2004 was voor CB-138 Lek Culemborg de meest
vervuilde locatie. Het gehalte in het monster paling Hollandse IJssel uit 2004 was voor deze
component iets lager dan de waarde van Lek Culemborg, maar vergelijkbaar met het gehalte in het
Hollands Diep. Het Hollands Diep was in 2004 de op één na meest vervuilde locatie voor de
component CB-138. Voor de component CB-180 bevond het monster paling Hollandse IJssel zich
in de middenrange t.o.v. de gemeten locaties voor het RIZA.

Vergelijking van de gehalten aan pesticiden op vetbasis uitgedrukt van de monsters paling Hollandse IJssel
met die van de monsters afkomstig van het monitoring project voor het RIZA:
Wat opvalt is dat het gehalte dieldrin in het monster paling Hollandse IJssel uit 2007 is ongeveer 15
keer zo hoog op vetbasis als het gehalte in paling afkomstig van de locatie Volkerak gemeten voor
het RIZA in 2006, hetgeen destijds verreweg de meest vervuilde locatie voor dieldrin was. De MTRnormwaarde voor deze stof in het monster paling Hollandse IJssel wordt echter niet overschreden
in 2007. Aldrin, endrin en isodrin zijn niet gemeten in het monitoringsprogramma voor het RIZA,
zodat hiervoor geen vergelijking kan worden gemaakt. De gehalten aan α, β en γ HCH in het
monster paling Hollandse IJssel uit 2007 zijn allen laag, ook t.o.v. de meeste onderzochte locaties
in het monitoringsprogramma voor het RIZA in 2006. De gehalten aan p,p’-DDE en p,p’-DDT op
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vetbasis in het monster Hollandse IJssel in 2007 zijn vergelijkbaar met de meest vervuilde locatie
Hollands Diep die in 2006 gemeten is voor het RIZA.
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5. Conclusies
T.a.v. de consumptie van paling afkomstig uit de Hollandse IJssel kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
Het CB-153 gehalte in het monster paling Hollandse IJssel uit 2007 vertoont een lichte overschrijding
van de Warenwetnorm.
Het CB-153 gehalte in het monster paling Hollandse IJssel uit 2007 is dusdanig hoog dat het zeer
waarschijnlijk is dat de nieuwe Europese consumptienorm t.a.v. dioxine- en dioxineachtige PCB’s
overschreden zal worden. Bepaling van de totaal TEQ van dit monster zou hier uitsluitsel over kunnen
geven.
Het blijkt dat alle PCB-gehalten in het monster paling Hollandse IJssel op productbasis in 2007 ongeveer
op hetzelfde niveau liggen als in 2006 en lager zijn dan in 2004.
T.a.v. de chemische gehalten in de paling Hollandse IJssel als indicatie voor de kwaliteit van het oppervlaktewater
kan het volgende geconcludeerd worden:
Op vetbasis waren de PCB-gehalten in het monster paling Hollandse IJssel in 2006 afgenomen t.o.v.
2004, echter in 2007 nemen de gehalten voor de hogere PCB-congeneren weer iets toe, met name voor
PCB-153.
De locatie Hollandse IJssel is een sterk vervuilde locatie wat PCB’s betreft in vergelijking tot de
bemonsterde locaties voor het monitoring project MWTL-aal voor het RIZA.
In het monster paling Hollandse IJssel wordt de MTR-normwaarde voor p,p’-DDE in 2007overschreden.
De gehalten aan p,p’-DDE en p,p’-DDT op vetbasis in het monster Hollandse IJssel in 2007 zijn
vergelijkbaar met de meest vervuilde locatie Hollands Diep die in 2006 gemeten is voor het monitoring
project MWTL-aal voor het RIZA.
Het gehalte aan dieldrin in het monster paling Hollandse IJssel is in 2007 nog steeds extreem hoog in
vergelijking tot de bemonsterde locaties voor het monitoring project MWTL-aal voor het RIZA. De MTRnormwaarde wordt in 2007 echter niet meer overschreden, terwijl dit in 2006 en 2004 wel het geval
was.
De gehalten van de pesticiden in het monster paling Hollandse IJssel uit 2007 zijn vergelijkbaar met die
uit 2006 en 2004, m.u.v. het gehalte aan dieldrin, hetgeen ongeveer gehalveerd is.
De gehalten van α, β en γ HCH in het monster paling Hollandse IJssel uit 2007 zijn laag, ook t.o.v. de
gemeten locaties voor het monitoring project MWTL-aal voor het RIZA in 2006.
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Verklarende woordenlijst:
CB

Chloorbifenyl

p, p'-DDE

p,p' - dichloordifenyldichlooretheen

p, p'-DDD

p,p' - dichloordifenyldichloorethaan

p, p’-DDT

p,p' - dichloordifenyltrichloorethaan

Ecotoxicologische waarden

Concentratieniveau voor afwezigheid van effecten op het ecosysteem

HCB

Hexachloorbenzeen

HCBD

Hexachloorbutadieen

HCH

Hexachloorcyclohexaan

Consumptiestandaard

Normen vastgelegd in de Warenwet

MTR

Maximaal toelaatbaar risico

Natgewicht

Versgewicht van filet of andere organen, cq organismen

PCB

Polychloorbifenylen

Productbasis

Gehalten uitgedrukt op basis van natgewicht

QCB

Pentachloorbenzeen

Vetbasis

Concentraties uitgedrukt op basis van vetgehalte
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