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FIJN STOF ALARMBERICHT

SMOGALARM VANAF MORGEN VRIJDAG 25 MAART 2022
Activatie van de gewestelijke smogactieplannen
Morgen vrijdag 25 en overmorgen zaterdag 26 maart 2022
VLAANDEREN: snelheidsbeperking tot 90 km/u op een aantal snel- en ringwegen
BRUSSEL : snelheidsbeperking tot 50 en 90 km/u op plaatsen waar de snelheid
normaal respectievelijk 70 of 90 km/u en 120 km is
WALLONIE : snelheidsbeperking tot 90 km/u op een aantal snel- en ringwegen.
(meer info verder)

SITUATIE VANDAAG
Net zoals de voorbije dagen worden ook vandaag in de meetnetten(*) van de drie gewesten
hoge fijnstofconcentraties gemeten. De hoogste concentraties worden gemeten in het
noorden van het land. De informatiedrempel van 50 µg/m³ PM10 wordt in Vlaanderen sinds
maandag overschreden. Vandaag wordt ook de informatiedrempel in het Waalse en
Brussels gewest overschreden.
VERWACHTE LUCHTKWALITEIT MORGEN, OVERMORGEN en de volgende dagen
De opstapeling van de luchtvervuiling veroorzaakt door het verkeer, de industrie,
gebouwenverwarming (vooral houtverbranding) en landbouw van de voorbije dagen en de
blijvende ongunstige meteorologische omstandigheden, zullen de fijnstofconcentraties
verder doen toenemen. Deze situatie wordt veroorzaakt door een hoge drukgebied met
kern in onze omgeving waardoor de windsnelheid laag is en er nauwelijks beweging is in de
onderste luchtlagen van de atmosfeer. Hierdoor wordt de luchtvervuiling slecht verdund.
Op basis van de laatste metingen en voorspellingen is de kans groot dat de

(*)

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 Leefmilieu Brussel
(https://environnement.brussels/ ).

fijnstofconcentraties morgen en overmorgen hoger zullen zijn dan 70 µg/m3 in
minstens één van de drie gewesten.
Omdat de kans reëel is dat de gemiddelde PM10 concentraties in een gewest twee
opeenvolgende dagen hoger zullen zijn dan 70 µg/m³, worden vanaf morgen de
regionale smogactieplannen met snelheidsbeperkingen geactiveerd (meer info zie
onder).
Hoe de situatie na zaterdag zal evolueren is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Of het
smogalarm verlengd of afgeblazen wordt, zal zaterdag worden gecommuniceerd.
Vandaag wordt tevens de informatiefase in het Waalse en Brusselse gewest geäctiveerd.

MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de
gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kunnen volgende symptomen
optreden :
- vermindering van de ademhalingsfuncties
- toename van respiratoire aandoeningen (bronchitis, ...)
- toename in ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch
obstructief longlijden) en astma
Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen,
personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen best geen ongewone
lichamelijke inspanningen. Iedereen wordt overigens aangeraden bij een fijnstofalarm
langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden.
Omwille van de kleine afmeting (diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter)
van de fijn stof deeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de
concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

TIJDELIJKE MAATREGELEN TIJDENS SMOG EPISODES
Volgens de Europese regelgeving dienen de lidstaten de nodige zinvolle acties te
ondernemen tijdens smog episodes (waaronder verkeersmaatregelen) om het risico en de
duur van de luchtverontreiniging te beperken. Volgens de actieplannen van de drie
gewesten worden verkeersmaatregelen genomen van zodra minstens twee dagen na
elkaar hoge fijn stof concentraties worden verwacht :
1. Vlaanderen
De snelheid op bepaalde secties van ringwegen en autosnelwegen wordt morgen 25 maart
en overmorgen 26 maart beperkt tot 90 km/u. Dit wordt aangegeven via vaste en, op
sommige plaatsen, dynamische verkeersborden met de boodschap ‘90 km/u SMOG’. De
plaatsen waar de snelheidbeperking geldt, zijn op kaart aangegeven op de website
http://www.verkeerscentrum.be . Meer informatie over de geldende snelheidsbeperking is
eveneens op deze website terug te vinden.
2.

Brussel
•

De zone 30 blijft gelden op alle Brusselse wegen behalve op een aantal belangrijke
verkeersassen. Op deze assen wordt de snelheid verlaagd tot:
- 50 km/u waar normaal een maximum snelheid van 70 of 90 km/u geldt
- 90 km/u waar normaal een maximum snelheid van 120 km/u geldt

•

De politie voert verscherpte snelheidscontroles uit in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

•

Het openbaar vervoer (MIVB) is deze dag gratis.

•

Het dagticket van Villo! is gratis.

•

Verwarming met hout wordt verboden (voor zover het niet de enige
verwarmingsbron in de woning is).

•

In openbare gebouwen wordt de temperatuur verlaagd tot 20°C.

3. Wallonie
De snelheid op bepaalde secties van autosnelwegen wordt beperkt tot 90 km/u. Dit wordt
aangegeven via 476 vaste gecombineerde borden met de boodschap ‘vitesse maximale
90 km/h – danger – SMOG ’ die in de nacht van donderdag 24/3 op vrijdag 25/3 worden
omgedraaid.
De snelheidsbeperking geldt op de volgende snelwegen :
a. de E42 Luik – Namen – Charleroi
b. de toegang vanaf de E42 tot de stedelijke centra.
c. De ring in Charleroi (R3)
d. De E19 Nijvel – Brussel
e. De E411 van Rossières naar Brussel
Meer informatie is te vinden op de website
http://routes.wallonie.be/listeFiche.do?action=1&shortId=1270

INFORMATIE OVER DE ACTUELE MEETWAARDEN IN DE DRIE GEWESTEN
De actuele concentratie van fijn stof (PM10 en PM2.5) en andere luchtvervuilende stoffen
in de meetstations van de drie gewesten worden op de website http://www.irceline.be elk
uur weergegeven. Deze gegevens zijn afkomstig van de meetstations van de drie
gewesten. De luchtkwaliteitsmeetnetten worden in Vlaanderen uitgebaat door de Vlaamse
Milieumaatschappij, in Wallonië door l´Institut Scientifique de Service Public en de Direction
générale des Ressources naturelles et de l'Environnement en in Brussel door het Brussels
Instituut voor Milieubeheer.
Op deze site zijn ook de verwachte waarden voor vandaag, morgen en overmorgen te
vinden. Een geactualiseerde voorspelling wordt elke dag rond 10u30 gepubliceerd.
Om dit bericht van de luchtkwaliteit (ook) via e-mail te ontvangen kan u zich inschrijven via
de hoger vermeld website.
VOOR MEER INFORMATIE
Vlaanderen : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
• Meer informatie over het leefmilieu in Vlaanderen : http://www.vmm.be
• Extra informatie over de luchtkwaliteit in Vlaanderen : http://www.luchtkwaliteit.be
• Meer informatie over gezondheidsaspecten bij het agentschap Zorg en Gezondheid:
http://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondmilieu

Brussel : Leefmilieu Brussel
• Raadpleeg de pollumeter, om het uur bijgewerkt, op luchtkwaliteit.brussels
• Download de app “Brussels Air” voor de meest recente informatie over de
luchtkwaliteit in Brussel.
Wallonië :
• Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGRNE) en
http://air.wallonie.be
• Direction de la Santé Environnementale (D.S.E.) – Internet :
http://socialsante.wallonie.be/?q=plan-pics-pollution

CONTACTPERSONEN
Vlaanderen:
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mevrouw Katrien Smet – 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 02/775.75.75
- Leefmilieu Brussel: 0490/52.37.89 - pers@leefmilieu.brussels
- Kabinet van minister A. Maron: Mijnheer Simon Vandamme – 0479/66.03.23
Wallonië:
- Kabinet van Minister Céline Tellier : Mevrouw Nathalie Guilmin – 0499/20.70.16
- 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)

