BERICHT VAN DE LUCHTKWALITEIT
INTERGEWESTELIJKE CEL voor het LEEFMILIEU (IRCEL)
Informing you on ambient air quality in the Belgian Regions
Kunstlaan 10-11, 1210 BRUSSEL
tel: 02/227.57.01
fax: 02/227.56.99

Internet-site : http://www.irceline.be

Bericht van zondag 12 juli 2015 om 09u30
OZON : informatiebericht
-

Gisteren zaterdag 11 juli: lokale overschrijding van de Europese informatiedrempel op 1
meetplaats in het noordoosten van het land

-

vandaag zondag 12 juli en de volgende dagen: gevoelige verbetering van de luchtkwaliteit.
Er worden geen overschrijdingen verwacht.

WAARNEMINGEN
Gisteren zaterdag 11 juli
Gisteren zaterdag 11 juli werden hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten. De concentraties waren wat
hoger dan voorspeld en de Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht werd
lokaal op 1 meetplaats (in Vlaanderen) nipt overschreden. 180 microgram/m³ is de Europese
drempelwaarde waarbij men de bevolking moet informeren. De hoogste uurgemiddelde ozonconcentratie
in Vlaanderen was 181 µg/m³ in Bree, in Wallonië 172 µg/m³ in Luik en in Brussel 163 µg/m³ te Ukkel. De
alarmdrempel van 240 microgram/m³ werd nergens overschreden.
De overschrijding van de ozoninformatiedrempel werd in het volgende station gemeten:

Code

Duur van de
Plaats
overschrijding

42N027 Bree

17u00 - 18u00

Hoogste uurgemiddelde
concentratie (microgram
3
(µg)/m )
3

181 µg/m om 18u00

Hoogste 8uursgemiddelde
concentratie
3
(microgram (µg)/m )
3

158 µg/m om 20u00
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Hoogste uurgemiddelde ozonconcentraties gisteren zaterdag 11 juli 2015

VERWACHTE OZONCONCENTRATIES
Vandaag zondag 12 juli:
Vandaag zondag wordt het minder warm met maximum temperaturen van 21°C in het centrum van
het land. Het is zwaarbewolkt en er wordt (mot)regen voorspeld. De ozonconcentraties zullen met
concentraties tussen 50 en 90 µg/m³ gevoelig lager zijn dan gisteren. De Europese informatiedrempel
zal niet overschreden worden.

Verwachte hoogste uurgemiddelde ozonconcentraties vandaag zondag 12 juli 2015

Morgen maandag 13 juli tot en met woensdag 15 juli:
Van maandag tot woensdag wordt het niet warmer dan 21 à 22°C. Het is wisselend tot zwaar bewolkt
met af en toe regen of een bui. De ozonconcentraties blijven laag. Er worden concentraties voorspeld
tussen 50 en 70 µg/m³ en er worden geen overschrijdingen verwacht van de Europese
drempelwaarde.
Intergewestelijke Cel voor het leefmilieu (IRCEL), Kunstlaan 10-11, 1210 Brussel
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Opgelet :
de bovenstaande voorspellingskaarten zijn gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen
kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger
zullen zijn dan verwacht.

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.

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. : 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
- 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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