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Vorming van Zomersmog. 

Zomersmog vormt zich bij de gelijktijdige aanwezigheid in 

de lucht van 

 NOx : stikstofoxiden 

 VOS : vluchtige organische stoffen, de zogenaamde 

koolwaterstoffen (KWS = CxHy) 

 Zonlicht : De reacties verlopen fotochemisch. 

 

Bekend uit Los Angeles , Mexico city, Athene, … 

In gematigd klimaat vooral problemen in het zomerhalfjaar 

(Madrid, Milaan, Rome, …). 

 





Zomersmog in Athene 



Herkomst van de Niet-Methaan-Vluchtige Organsiche 

Stoffen (NMVOS) in Vlaanderen  

Naast de industrie zijn vooral de transportsector én de huishoudens (verven, 

beitsen) mede verantwoordelijk.  



Ozon is een zeer sterk oxidans, wat vooral bij mensen met 

longaandoeningen, problemen vormt (CARA). 



Troposferisch Ozon in België (Zomersmog). OZON ALARMFASEN 

(EUROPESE REGELGEVING, FASE 1, 2 EN 3  ZIE LES) 

 

Volgens EU richtlijn 2008/50/EG moet de bevolking geïnformeerd worden van 

zodra de uurgemiddelde ozonconcentratie hoger is dan 180 µg/m3 en gealarmeerd 

worden indien de uurgemiddelde ozonconcentratie hoger is dan 240 µg/m3. Men 

herkent duidelijk de warme zomers van 2003 en 2006. 

(http://www.irceline.be/~celinair/dutch/homenrl_nojava.html) 

http://www.irceline.be/~celinair/documents/EU_guidelines/2008_50eg_nl.pdf
http://www.irceline.be/~celinair/dutch/homenrl_nojava.html


 De koele zomer van 

2000 vertoonde weinig 

ozonproblemen, de hete 

zomer van 2003 

vertoonde een piek in 

ozonvervuiling én in 

ozon-gerelateerede 

sterfte (MIRA,2006b). 

 

 



De zomer van 2003…. 

 Er was in de zomer van 2003 dus niet alleen in Zuid-Europese 

landen sprake van oversterfte. Volgens het Wetenschappelijk 

Instituut Volksgezondheid (Sartor, 2004 in MIRA, 2006b) waren er 

in de zomerperiode 2003, 763 extra sterfgevallen (bovenop het 

normale aantal van 21869) in Vlaanderen.  

 Voor 2003 kan ongeveer 30 % (222 van 763) van deze extra 

sterfgevallen toegewezen worden aan luchtverontreiniging door 

ozon. 70 % van de extra sterfgevallen in dat jaar zou toe te 

schrijven zijn aan andere verontreiniging (o.m. fijn stof) en/of de 

hitte.  

 De ozonsmog episode en de hittegolf tijdens de augustusmaand 

van 2003 waren de langste en meest intense van de afgelopen 

jaren. 

 



Zomersmog voorkomen ? 

Conclusie: Het apart verminderen van NOx of van de VOS concentraties 

kan leiden tot een stijging van het ozongehalte. Een gelijktijdige 

vermindering van de beide polluenten is noodzakelijk. 

Het verminderen van de NOx 

concentratie bij gelijke VOS, kan 

een stijging van ozonconcentraties 

veroorzaken ! 


