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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)

Men herkent nog steeds duidelijk de recentere warme zomers van 2003, 2006, 2018. 

(http://www.irceline.be/nl/luchtkwaliteit/metingen/ozon/historiek/overschrijdingsind )

http://www.irceline.be/nl/luchtkwaliteit/metingen/ozon/historiek/overschrijdingsind


Er is geen Europese informatie- en alarmdrempel voor fijn stof voorzien in de 

EU luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG. Strikt genomen zijn EU lidstaten op basis 

van deze richtlijn dus niet verplicht om te waarschuwen (of te alarmeren) voor een 

smogepisode veroorzaakt door fijn stof. Een aantal lidstaten doet dat (op eigen 

initiatief) wel, maar er worden naar eigen goeddunken en inzichten andere 

drempels gehanteerd:

- In Frankrijk is er een informatiedrempel voor fijn stof (PM10) van 50 µg/m³ en een 

alarmdrempel van 80 µg/m³. De smogmaatregelen in Frankrijk worden vastgelegd 

door de verschillende departementen en kunnen per departement anders zijn.

- In Nederland is de alarmdrempel 200 µg/m³ (die wordt momenteel wel herzien).

- In Duitsland zijn er geen informatie- of alarmdrempels.

- In België is de alarmdrempel 70 µg/m³ (zie hoger)

Dit is uiteraard geen ideale situatie: Harmonisatie op Europees niveau is dan ook 

wenselijk.

http://www.irceline.be/nl/nieuws/verhoogde-fijnstofconcentraties-en-toch-geen-smogalarm-waarom

http://www.irceline.be/nl/documentatie/wetgeving/eu-richtlijnen/directive200850/view
http://www.irceline.be/nl/nieuws/verhoogde-fijnstofconcentraties-en-toch-geen-smogalarm-waarom


 De gewestelijke smogactieplannen in België worden geactiveerd als 

de voorspelde daggemiddelde PM10 concentraties minstens 2 

opeenvolgende dagen hoger zijn dan 70 µg/m³.

 Tijdens een smogalarm wordt in de drie gewesten de snelheid op een 

aantal ring- en snelwegen verlaagd van 120 naar 90 km/u.

In het Brussels en Waalse gewest is er naast deze (eerste) alarmfase, nog 

een tweede en derde fase waarbij bijkomende maatregelen genomen 

worden. Zo wordt in Brussel het alternerend rijden ingevoerd wanneer de 

voorspelde daggemiddelde PM10 concentratie minstens twee 

opeenvolgende dagen hoger is dan 100 µg/m³. In een derde fase (PM10 > 

200 µg/m³) wordt het auto- en vrachtverkeer volledig verboden in het 

gewest.



De koele zomer van 

2000 vertoonde weinig 

ozonproblemen, de hete 

zomer van 2003 

vertoonde een piek in 

ozonvervuiling én in 

ozon-gerelateerde 

‘oversterfte’ 

(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 zomer van 2019…

 In de 3 warmteperioden 2019 samen zijn in ons land 716 mensen meer gestorven 

dan normaal verwacht mag worden. Tijdens en vlak na drie hittegolven kwamen 

meer mensen om, onder wie vooral 65-plussers.

 In en vlak na de 1ste warmteperiode (21juni - 2juli) : matige oversterfte (+ 4% of 

128 extra overlijdens bovenop de 2885 verwachte overlijdens) in alle 

leeftijdsgroepen van de bevolking, maar vooral in de groep 65 tot 84-plussers.

 In en vlak na de 2de warmteperiode (19 - 27 juli) : uitgesproken oversterfte in 

alle leeftijdsgroepen (+17% of 400 extra overlijdens bovenop de 2296 verwachte 

overlijdens), maar vooral in de groep van 85-plussers.
(Tijdens de 2de hitteperiode was de oversterfte vooral in Brussel zeer hoog (tot bijna 35%). Een mogelijke verklaring hiervoor 

zou een stedelijk hitte-eiland effect kunnen zijn. In steden kan het namelijk veel warmer worden dan in de omliggende gebieden, 

door blokkering van wind en het vasthouden van warmte in beton, asfalt en stenen. Daardoor kunnen ook de nachttemperaturen er

hoger blijven, terwijl het op het platteland wel koeler wordt”)

 In en vlak na de 3de warmteperiode (23 - 29 augustus) : duidelijke 

oversterfte (+10% of 188 overlijdens bovenop de 1795 verwachte overlijdens), 

hoofdzakelijk in de groep van 65-plussers.

https://www.sciensano.be/nl/pershoek/3-perioden-van-oversterfte-tijdens-de-zomer-van-2019

https://www.demorgen.be/nieuws/in-ons-land-vielen-tijdens-en-vlak-na-hittegolven-716-doden-meer~b710b9c6/

https://www.sciensano.be/nl/pershoek/3-perioden-van-oversterfte-tijdens-de-zomer-van-2019
https://www.demorgen.be/nieuws/in-ons-land-vielen-tijdens-en-vlak-na-hittegolven-716-doden-meer~b710b9c6/


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 !



Verzuring als continentaal probleem

wordt door 3 gassen veroorzaakt:

 1. SO2 (zwaveldioxide) (dalende trend)

Vooral industrieel: ca 82 %

(gebouwenverwarming 13 % en verkeer 5 %)

 2. NOx (stikstofoxiden) (stijgende trend)

Vooral wegverkeer/transport: ca 60 %

 3. NH3 (ammoniak) (stijgend aandeel)

Vooral landbouw (95 %)



http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/verzuring/verzurende-emissie/potentieel-verzurende-emissie/

Uit deze gegevens blijkt dat ook de landbouw (44,8%) zeer dringend 

verdere reducties dient te realiseren (afbouwen intensieve veehouderij)

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/verzuring/verzurende-emissie/potentieel-verzurende-emissie/


http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/verzuring/verzurende-emissie/potentieel-verzurende-emissie/

Omdat de verschillende verzurende stoffen een verschillend potentieel zuurvormend 

vermogen hebben, wordt de totale potentieel verzurende emissie uitgedrukt in 

zuurequivalenten (Zeq): één zuurequivalent komt overeen met 32 gram SO2 met 46 

gram NO2 of met 17 gram NH3.

Tussen 1990 en 2014 daalde de verzurende emissie met 67 %. Dit is voor een groot 

deel te danken aan de aanzienlijke daling van de SO2-emissie (-88 %). De NH3- en 

NOx-emissies daalden in deze periode allebei met 52 %. De landbouw is veruit de 

belangrijkste bron van verzurende emissie (45 % in 2014), gevolgd door transport 

(23 %) en industrie (17 %).

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/verzuring/verzurende-emissie/potentieel-verzurende-emissie/


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)









http://www.standaard.be/curieuzeneuzen/map/#8.55/51.07/4.3

GENT ANTWERPEN



3. NH3 (ammoniak) (stijgende trend)

Oorzaak: Intensieve 

veehouderij



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.



http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/verzuring/verzurende-depositie/aandeel-sectoren-en-import-tot-de-

verzurende-depositie

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/verzuring/verzurende-depositie/aandeel-sectoren-en-import-tot-de-verzurende-depositie


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. 

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/verzuring/gevolgen-van-verzuring/oppervlakte-natuur-met-overschrijding-van-

de-kritische-last-verzuring/

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/verzuring/gevolgen-van-verzuring/oppervlakte-natuur-met-overschrijding-van-de-kritische-last-verzuring/

