BERICHT VAN DE LUCHTKWALITEIT
INTERGEWESTELIJKE
CEL voor het LEEFMILIEU
(IRCEL)
Informing you on ambient air quality in the Belgian Regions
Gaucheretstraat 92-94, 1030 BRUSSEL
tel: 02/227.57.01
Internet-site : http://www.irceline.be

Zondag 4 maart 2018, 14u30

FIJN STOF INFORMATIEBERICHT: EINDE INFORMATIEFASE
Gevoelige daling van de fijnstofconcentaties.

ACTUELE SITUATIE
De 24-uursgemiddelde fijnstofconcentraties zijn in de drie gewesten gedaald tot onder de
informatiedrempel van 50 µg/m³.
De 24-uursgemiddelde gemeten PM10 concentraties om 14u00 bedroegen 50 µg/m³ in
Vlaanderen, 27 µg/m³ in Wallonië (28 µg/m³ ten noorden van de Samber- en Maasvallei) en
35 µg/m³ in Brussel.
PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer. 50 µg/m³ is de drempel die
de drie gewesten in België hanteren voor het informeren van de bevolking.
VERWACHTE LUCHTKWALITEIT vandaag en de volgende dagen
Omdat de meteorologische omstandigheden gunstiger zijn (aanvoer van meer maritieme
zuivere lucht) worden er vandaag en de volgende dagen geen overschrijdingen meer
verwacht van de informatiedrempel voor fijn stof.
De gemiddelde PM10 concentraties liggen onder de drempel van 50 µg/m³, dus wordt
de informatiefase die sinds zaterdag 3 maart van kracht was beëindigd.

CONTACTPERSONEN
Vlaanderen:
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): mevrouw Katrien Smet – tel. : 053/726.573 –
GSM: 0473/99.28.70
http://www.vmm.be
Brussel:
- Consulteer de luchtkwaliteitsmeter die elk uur wordt geactualiseerd via
http://www.luchtkwaliteit.brussels
- Voor alle informatie over het leefmilieu: info@environnement.brussels of
02/775.75.75– Mevrouw Nathalie Guilmin 02/5634330
- Kabinet Minister C. Fremault : M. Adel LASSOULI – alassouli@gov.brussels –
02/508.79.19 – 0498/91.84.50
Wallonië:
- Kabinet van Minister C. Di Antonio : Mevrouw Marie Minet (woordvoerdster), GSM :
0479/88.84.75
- http://www.awac.be/
IRCEL:
- NL : de heer Frans Fierens tel. : 02/227.56.71 - GSM: 0494/62.91.40
- FR : de heer Philippe Maetz tel : 02/227.56.78 of 02.227.57.02
- http://www.irceline.be (via deze website kan u zich ook inschrijven om dit bericht via
e-mail te ontvangen)

