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Ozon- en hitteplan
Bericht van zaterdag 6 augustus 2022
Activatie van de waarschuwingsfase van het
ozon- en hitteplan vanaf vandaag zaterdag 6 augustus 2022

Weersvoorspellingen - Temperatuur
Het KMI verwacht de komende week zeer warm weer. Vanaf woensdag worden temperaturen boven
30°C verwacht (Ukkel).
De temperatuursindicator die gebruikt wordt in het kader van het ozon- en hitteplan is overschreden:
de som van het verschil tussen de voorspelde maximum temperatuur en 25 °C in Ukkel over een
periode van 5 dagen is hoger dan of gelijk aan 17°C (waarbij enkel de positieve verschillen in rekening
gebracht worden).

Waarnemingen en observaties ozon
De komende dagen worden normale ozonconcentraties voor de tijd van het jaar verwacht.
Overschrijdingen van de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ worden niet voorspeld. Vanaf
woensdag kunnen de combinatie van de luchtvervuiling, de hoge temperaturen en het zonnige weer de
concentraties doen toenemen. Indien er toch overschrijdingen van de informatiedrempel voorspeld of
gemeten worden, zal dat via aparte waarschuwingsberichten gecommuniceerd worden.

Omdat de temperatuursindicator zoals vastgelegd in het ozon- en hitteplan overschreden is,
wordt voldaan aan de voorwaarden voor de activering van de waarschuwingsfase van het
federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan. De waarschuwingsfase treedt in
werking vanaf vandaag zaterdag 6 augustus 2022.
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MEER INFORMATIE
IRCEL (over de fasen in het ozon- en hitteplan):
- http://www.irceline.be/nl/documentatie/faq/wat-is-het-ozon-en-hitteplan-in-belgie-en-wat-zijnde-verschillende-fasen
Federaal ozon- en hitteplan
- Federale overheidsdienst “Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en
leefmilieu”:
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/federaal_
ozon-_en_hitteplan_2019_nl_1.pdf
Vlaanderen:
-

Agentschap Zorg en Gezondheid: Meer info over de invloed van hitte en ozon op de
gezondheid en preventiemaatregelen: http://www.warmedagen.be

Brussel:
- Leefmilieu Brussel: https://luchtkwaliteit.brussels/content/ozon-en-hitteplan
Wallonië:
-

-

AVIQ, Agence pour une Vie de Qualité : Sophie Lokietek – sophie.lokietek@aviq.be –
071/33.73.28, Sarojini Longueville – sarojini.longueville@aviq.be – 071/33.73.29, Tiphaine
Dedonder
–
tiphaine.dedonder@aviq.be
–
071/33.75.47,
David
Krapež
– david.krapez@aviq.be – 071/33.75.40, 0473/67.46.33.
Voor meer informatie over het impact van de hitte en het ozon op de gezondheid en de
preventiemaatregelen: https://www.aviq.be/fortechaleur/index.html

Duitstalige gemeenschap:
- http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-326/5781_read-53322/
CONTACTPERSONEN
KMI (temperatuur):
- http://www.meteo.be/meteo/view/nl/65239-Home.html
- Telnr.: + 32 2 373 05 08
IRCEL (ozon, luchtkwaliteit):
- FR : M. Christophe Degrave – GSM: 0490/52.23.64
- NL : Mevr. Charlotte Vanpoucke – GSM 0486/20.02.20

Sciensano: Epidemiologie en volksgezondheid
Dienst communicatie: 02/642 54 20, press@sciensano.be, Daisy Tysmans,
FOD VVVL
Cel communicatie :
Woordvoerster NL: Wendy Lee: wendy.lee@health.fgov.be, 02/524.91.69
Woordvoerster FR: Vinciane Charlier: vinciane.charlier@health.fgov.be ,
02/524.99.21.
Algemeen e-mailadres: communication@health.fgov.be
Vlaanderen:
- Gezondheidseffecten en preventie: Agentschap Zorg en Gezondheid: Joris Moonens tel: 0490
65 46 40
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-

Luchtkwaliteitsmetingen: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): mevrouw Katrien Smet : GSM:
0473/99.28.70

-

Luchtkwaliteitsmetingen: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): mevrouw Katrien Smet : GSM:
0473/99.28.70

Brussel:
-

Leefmilieu Brussel: Pascale Hourman (woordvoerster),

-

phourman@environnement.brussels, GSM : 0490/52 37 89
Kabinet van Minister A. Maron : Simon Vandamme (woordvoerder),
svandamme@gov.brussels, GSM : 0479/66.03.23

Wallonië:
- Kabinet van Minister C. Morreale: Stéphanie Wilmet – 0479/44.25.36 –
-

stephanie.wilmet@gov.wallonie.be
AVIQ: Lara Kotlar – lara.kotlar@aviq.be – 071/33.72.63, 0470/22.60.72.

Duitstalige gemeenschap:
- Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, Afdeling gezondheid
- Babs Lemmens, Adjoint en matière de santé, 087/876 759, babs.lemmens@dgov.be
- Jost Guido Adjoint en matière de santé, 087/789 933, guido.jost@dgov.be
- Cormann Karin, Chef de département de la Santé et des Personnes âgées, 087/596
349, karin.cormann@dgov.be
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