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

Bericht van woensdag 3 juni 2020 om 09u30
OZON : informatiebericht
-

Gisteren dinsdag 2 juni: hoge ozonconcentraties, (zeer) lokale overschrijding van de
Europese informatiedrempel op 1 meetplaats in Vlaanderen.

-

Vandaag woensdag 3 juni en de volgende dagen: gevoelige verbetering van de
luchtkwaliteit.

WAARNEMINGEN
Gisteren dinsdag 2 juni
1(*)

Gisteren dinsdag 2 juni 2020 werden hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten . De Europese
informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht werd (zeer lokaal) op 1 meetplaats
overschreden in het Vlaamse gewest. 180 microgram/m³ is de Europese drempelwaarde waarbij men
de bevolking moet informeren.
De overschrijdingen van de ozoninformatiedrempel werd in het volgende station gemeten:

Code

Plaats

Hoogste uurgemiddelde
Duur van de
concentratie
overschrijding
3
(microgram (µg)/m )

42N035

Aarschot

16u00 - 17u00

3

182 µg/m om 17u00

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

148 µg/m om 20u00

De hoogste gemeten uurgemiddelde ozonconcentratie in Brussel was 152 µg/m³ (Neder-OverHeembeek), in Wallonië 166 µg/m³ (Corroy-Le-Grand).

(*) 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 het
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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Hoogste uurgemiddelde ozonconcentraties gisteren dinsdag 2 juni 2020

VERWACHTE OZONCONCENTRATIES
Vandaag wordt het minder warm met temperaturen tot 24 graden in het centrum van het land. Er is
ook meer bewolking in vergelijking met de voorbije dagen. Vanaf morgen wordt het gevoelig frisser.
De ozonconcentraties zullen evolueren naar normale waarden voor de tijd van het jaar. De
luchtkwaliteit zal gevoelig verbeteren. Er worden geen overschrijdingen van de ozondrempel
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.

Intergewestelijke Cel voor het leefmilieu (IRCEL), Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel
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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 - GSM : 0494/62.91.40
- FR : de heer Philippe Maetz - GSM : 0473/84.35.15
Vlaanderen:
- VMM : mevr. Katrien Smet – tel. : 053/726.573 - GSM: 0473/99.28.70
- Gezondheidseffecten en preventie: Agentschap Zorg en Gezondheid: de heer Joris Moonens
(woordvoerder) – GSM: 0490/65.46.40
Brussel:
- Voor alle informatie over het leefmilieu: info@environnement.brussels - 02/775.75.75
- Brussel Leefmilieu: pers@leefmilieu.brussels – 0490/52.37.89
- Kabinet van Minister Alain Maron : Pascal Devos (woordvoerder) : GSM : 0478/34.23.77
pdevos@gov.brussels
Wallonië:
- Kabinet van Minister Céline Tellier : Mevrouw Nathalie Guilmin – 0499/20.70.16
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