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Verzuring als continentaal probleem. 

 1. SO2 (zwaveldioxide) (dalende trend) 

Vooral industrieel: ca 82 % 

(gebouwenverwarming 13 % en verkeer 5 %) 

 2. NOx (stikstofoxiden) (stijgende trend) 

Vooral wegverkeer: ca 60 % 

 3. NH3 (ammoniak) (status quo) 

Vooral landbouw (95 %) 
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1. SO2  (zwaveldioxide) (dalende trend) 

 

 Hoe goedkoper fossiele brandstof (steenkool, aardolie,…) hoe meer 

S-verontreiniging. 

 

 Laatste decennia is de SO2-emissie ongeveer gehalveerd (nog ca 

250000 ton / jaar), mede door omschakeling naar kernenergie. 

 

 experiment: zwavel verbranden. 

 

pH zakt snel van ca 7 naar ca 4 

dat is 1000 keer zuurder. 



Verzuringsreacties bij het verbranden van  

Zwavel (-rijke brandstof) 

   

     S    +    O2                   SO2   +   energie 

  

     SO2  + H2O                      H2SO3    

  reactie in wolken, regen,…   Sterk zuur : splitst in ionen 

       

      2 H +   en   SO3 
2- 

 

 (SO3 en H2SO4 zijn ook stabiel en worden ook gevormd) 

 



Invloed van atmosferische inversie op het ontstaan van 

WINTERSMOG. 

 

http://www.cirrusdesign.com:4515  

Bij inversieperiodes in de winter is de normale temperatuurverdeling (beneden warmer en 

hogerop kouder),  omgekeerd. Daardoor blijft de vervuiling van SO2 ter plaatse en levert 

wintersmog op. 

http://www.cirrusdesign.com:4515/


Het Gentse snuffelpalen 

netwerk.  

Resultaten voor SO2 

SO2 verzuurt de slijmvliezen waardoor 

een acute hoestprikkel ontstaat. 



Gevolgen van verzuring. 









2. NOx (stikstofoxiden) (stijgende trend) 









3. NH3 (ammoniak) (stijgende trend) 

 



Forse reductie van de zure depositie is snel noodzakelijk…. 

1 mol H2SO4 levert na splitsing 2 mol H+ op  

1 mol HNO3 levert na splitsing 1 mol H+ op 

Definitie: 1 mol H+ / ha , jaar = 1 zuurequivalent  

       

 

 

 

 

Om schade aan de natuur te voorkomen gelden volgende maxima (RIVM):  

 

 700 mol H+ / ha . jaar:   voor kalkarme vennen 

 1400 mol H+ / ha . jaar: naaldbossen en heide in Kempen 

 1800 mol H+ / ha . jaar: loofbossen op arme zandgronden 

 2400 mol H+ / ha . jaar: loofbossen op kalkrijkere gronden 
 

Lange termijndoelstelling is 1400 mol H+ / ha . jaar tegen 2030. 
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Belasting van de natuur in Vlaanderen door verzuring. 

Deze kaart maakt duidelijk dat de verzuring nog steeds hard toeslaat, vooral in 

natuurgebieden op de weinig gebufferde zandgronden in Vlaanderen en de Kempen.  
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