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Bericht van donderdag 2 juli 2015 om 15u45
OZON : alarmbericht
-

deze namiddag : overschrijding van de Europese ozonalarmdrempel

WAARNEMINGEN VANDAAG
Momenteel worden in de luchtmeetnetten van de drie gewesten (*) hoge ozonconcentraties in de lucht
gemeten. De informatiedrempel van 180 microgram/m³ werd om 15u00 op 8 (van de 41)
meetplaatsen overschreden. In de meetstations te Dessel en Aarschot werd respectievelijk 255 en
256 microgram/m³ ozon gemeten om 15u00. De Europese alarmdrempel van 240 microgram/m³
ozon werd dus overschreden op deze twee meetplaatsen.
180 microgram/m³ is de Europese drempelwaarde waarbij de bevolking moet worden geïnformeerd.
240 microgram/m³ is de Europese drempelwaarde waarbij de bevolking moet worden gealarmeerd.
De hoogste ozonconcentraties worden gemeten in het (noord)oosten van het land. In het westelijke
landsgedeelte zijn de concentraties na de passage van een onweerszone gevoelig lager met waarden
beneden de informatiedrempel.

laatste ozonmetingen in het meetstation te Aarschot (vandaag
om 15u00)

(*)De luchtkwaliteitsmeetnetten worden in Vlaanderen uitgebaat door de Vlaamse Milieumaatschappij
(http://www.vmm.be), in Wallonië door l´Institut Scientifique de Service Public (http://www.issep.be ) en Agence
Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) ( http://airclimat.wallonie.be) en in Brussel door het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (http://www.ibgebim.be).
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De verwachting is dat de volgende uren de informatiedrempel nog op een aantal plaatsen kan
overschreden worden. Ook de alarmdrempel kan nog overschreden worden in het
(noord)oosten van het land. Pas in de late avond zullen de ozonconcentraties daar dalen.
INFORMATIE over de ACTUELE MEETWAARDEN
De actuele ozonwaarden worden op onze website http://www.irceline.be elk uur weergegeven. Op deze
site zijn ook de verwachte maximale waarden voor vandaag, morgen en overmorgen te vinden
(SMOGSTOP en CHIMERE voorspellingsmodel). Een geactualiseerde voorspelling wordt rond 09u00
gepubliceerd. Om dit bericht van de luchtkwaliteit (ook) via e-mail te ontvangen kan u zich inschrijven via
de hoger vermelde website.
MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN:
Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingduur, de gevoeligheid van de
blootgestelde personen en hun activiteit kan ozon volgende gezondheidseffecten veroorzaken:
- longfunctievermindering
- incidentele oogirritatie en irritatie van de bovenste luchtwegen
- incidentele luchtwegensymptomen als hoest bij gevoelige personen
- toename ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief
longlijden)
Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met
ademhalingsproblemen, enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de
buitenlucht tussen 12 en 22 uur.
Op plaatsen waar de ozon alarmdrempel wordt overschreden worden de gezondheidsrisico’s, voor
de meest gevoelige personen en voor iedereen die in de buitenlucht fysieke inspanningen levert,
belangrijker.
Iedereen wordt overigens aangeraden tijdens die periode langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld
joggen) zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel wordt overschreden.
Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

MEER INFORMATIE
Vlaanderen:
* Leefmilieu :
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
- Meer informatie over de luchtkwaliteit in Vlaanderen : http://www.vmm.be
- Actuele ozonwaarden in Vlaanderen: www.vmm.be/lucht/ozon
* Gezondheid:
Agentschap Zorg en Gezondheid: Meer info over de invloed van hitte en ozon op de
gezondheid en preventiemaatregelen: http://www.zorg-en-gezondheid.be
Brussel : Brussel Leefmilieu (BIM)
- Raadpleeg de pollumeter via (http://www.leefmilieubrussel.be) of per telefoon (02 / 775.75.99).
- Voor alle info over het leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 02 / 775.75.75
Wallonië : Agence Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC)
Internet : http://www.awac.be/

CONTACTPERSONEN
IRCEL:
- NL : de heer Frans Fierens tel. : 02/227.56.71 GSM: 0494/62.91.40
- FR : de heer Thierri de Vos tel. : 02/227.56.78 of 02/227.57.02
Vlaanderen:
- VMM : mevrouw Katrien Smet – tel. : 053/726.573 – GSM: 0473/99.28.70
- VMM labo lucht Antwerpen : de heer Edward Roekens – tel. : 03/244.12.31
Intergewestelijke Cel voor het leefmilieu (IRCEL), Kunstlaan 10-11, 1210 Brussel
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Gezondheidseffecten en preventie: Agentschap Zorg en Gezondheid: mevrouw Ria Vandenreyt
(woordvoerster) - tel.: 02/553.35.64

Brussel:
- Kabinet Minister C. Fremault : Mme Kathrine Jacobs – tel. : 0474/62.40.43
- Leefmilieu Brussel : Mevrouw Julie Hairson – tel. : 02 / 775.79.29
Wallonië:
- Cabinet du Ministre C. Di Antonio : Mme Marie Minet (woordvoerdster), GSM: 0479/88.84.75
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