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INLEIDING

Met het decreet “Bestuurlijk Beleid” van 12 december 1990 kreeg de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) in het domein “Luchtverontreiniging” ais taak de uitbouw 
en de exploitatie van meetnetten voor het meten van de verontreiniging in de omge
vingslucht.
In dit verband wordt door de VMM jaarlijks een immissieverslag opgesteld dat de 
algemene toestand van de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest beschrijft. Daar
naast worden er over de diverse meetnetten jaarrapporten samengesteld die de 
resultaten meer in detail bespreken.

Dit verslag behandelt de meetgegevens van de verschillende luchtmeetnetten in 
het kalenderjaar 1999. Voor de polluenten SO2  en fijn stof (PM 10) wordt het meteo
rologische jaar 1999-2000 beschouwd.

De meetwaarden worden vergeleken met de wettelijk geldende richt- en grens
waarden binnen het Vlaamse Gewest. Tevens wordt, waar mogelijk, de evolutie van 
de concentraties in de loop van het jaar en in vergelijking met de voorgaande jaren 
weergegeven en besproken.

Alle meetwaarden die in dit rapport zijn weergegeven, zijn immissiewaarden 
(omgevingsluchtwaarden).



De variatie van de concentraties van de specifieke polluenten is afhankelijk van 
meerdere factoren waaronder:

• de lokale emissies van polluenten: verwarming, industrie, verkeer, veeteelt,...
• de verspreiding van polluenten ten gevolge van meteorologische omstandighe

den
• aanvoer van polluenten die afkomstig zijn van andere gewesten of landen: trans

port over grote afstand
• verwijdering van polluenten uit de atmosfeer door natte en droge depositie
• vorming of verwijdering van polluenten door reacties in de atmosfeer

Het besluit behandelt de algemene tendensen inzake evoluties in de tijd, de 
geografische spreiding, het respecteren van de wettelijke waarden, en de prioritai
re bekommernissen op het vlak van de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest.

Voor een verklaring van de gebruikte terminologie in het rapport wordt verwezen 
naar het lexicon.
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d e e l i : b e s c h r i jv in g  
VAN DE 
MEETACTIVITEITEN '

1.1. Telemetrisch meetnet

Het telemetrisch meetnet heeft ais voornaamste functie de opvolging van de alge
mene luchtkwaliteit voor de voornaamste luchtgassen en het fijn stofgehalte. Het 
fungeert ais instrument voor het afkondigen van smogalarm : fotochemische in de 
zomer (ozon; O3 ), zwaveldioxide (SO2 ) en stikstofoxiden (NO2 ) in de winter. Het 
telt momenteel 33 meetstations (zie tabel 1a. in annex 1) in Vlaanderen, waarmee 
de parameters SO2 , NOx, O3 , totaal koolwaterstoffen en PM10 stof gemeten wor
den. Daarnaast worden er op 8  locaties meteoparameters gemeten. Deze zijn 
windrichting (DD), windsnelheid (VM), temperatuur (TT), luchtdruk (PP), neerslag 
(RR) en relatieve vochtigheid (RH) (zie tabel 1b. in annex 1).

Het telemetrisch meetnet maakt deel uit van het oorspronkelijke Belgische meetnet. 
Dit werd in 1978 uitgebouwd in de grote agglomeraties. Een belangrijke herschik
king van het meetnet greep plaats in 1992, waarbij het aantal stations in de agglo
meraties verminderd werd.
Vanaf 1993 wordt het Vlaams luchtmeetnet door de Vlaamse Milieumaatschappij 
uitgebaat.
Er kan gesteld worden dat het momenteel is opgebouwd volgens twee principes :
- de installatie van automatische meetsystemen in de twee grote agglomeraties, 

Antwerpen en Gent, met inbegrip van hun industriegebieden;
- de installatie van een globaal meetsysteem volgens een rooster dat op regelma

tige wijze het hele Vlaamse grondgebied bedekt.

De ligging van de stations is grafisch weergegeven in figuur 1 in annex 1.

13
D eel 1: Beschrijving van de  meetactiviteiten



1.2. Specifieke studies

In Vlaanderen zijn in 1999 10 stations in werking in gebieden met lokale, potentië
le of acute problemen van luchtverontreiniging (zie tabel 2 in annex 1). De metin
gen hebben tot doei de noodzaak van saneringsmaatregelen te onderzoeken, 
evenals het effect ervan op de verbetering van de luchtkwaliteit in deze gebieden. 
De ligging en de gemeten parameters worden bepaald in functie van de lokale 
omstandigheden. De voornaamste parameters die gemeten worden zijn : SO2 , 
NOx, fijn stof (PM10) en BTEX met automatische monitoren. Fluor wordt op semi- 
automatische wijze bemonsterd en achteraf in het laboratorium geanalyseerd.

Samen met de meetwagen zijn de lokale meetnetten bedoeld voor het verrichten 
van specifieke studies. Afhankelijk van de problematiek worden ook nog andere 
parameters gemeten zoals zware metalen en/of organische stoffen.

De ligging van de stations is grafisch weergegeven in figuur 2 in annex 1.

Het Zwavel-rook meetnet werd opgericht in 1968 ter controle van de algemene 
luchtkwaliteit in België, in het bijzonder de verontreiniging veroorzaakt door het ver
branden van fossiele brandstof voor energieopwekking en voor de verwarming van 
woningen en gebouwen. Het meetnet bestond op zijn hoogtepunt uit een honderd
tal semi-automatische meetstations waarin de omgevingslucht gedurende 8  opeen
volgende 24-uurperioden bemonsterd werd. Vanaf 1998 wordt in Vlaanderen nog 
enkel zwarte rook gemeten. In 1999 zijn nog 5 meetstations in werking. Het ach- 
tergrondstation te Lanaken werd stopgezet (tabel 3 in annex 1). Het is de bedoe
ling deze metingen vanaf 2001  uit te voeren met automatische monitoren en, aldus, 
te integreren in het telemetrisch meetnet lucht. De stopzetting van de SC^-metingen 
was een verantwoorde keuze omdat de SC^-concentraties de laatste decennia der
mate gedaald zijn dat zij met de toegepaste methode (acidimétrie) niet meer accu
raat gemeten konden worden.

De ligging van de stations is grafisch weergegeven in figuur 3 in annex 1.

In het meetnet zwevend stof kan men ais doelstellingen onderscheiden :
- het meten rond industriële vestigingen, om specifiek na te gaan of de vestigingen 

in kwestie geen onaanvaardbare negatieve invloed uitoefenen op de luchtkwali
teit van de onmiddellijke omgeving, zowel voor wat betreft het aspect leefmilieu 
ais voor het aspect volksgezondheid

- het meten op plaatsen voor het opvolgen van de invloed van het verkeer op de

1.3. Zwarte rook

1.4. Zware metalen

1.4 .1. Z w are  metalen  in  z w e v e n d  stof



gehalten van zware metalen in de omgevingslucht
- het meten van de luchtkwaliteit in steden
- het meten van de (achtergrond)concentraties van zware metalen in de omge

vingslucht

De volgende metalen worden bepaald, afhankelijk van de locatie : Pb, As, Zn, Cu, 
Sb, Cd, Ni, e.a.

Het meetnet werd opgestart in 1973 en telt momenteel 26 stations in Vlaanderen 
(zie tabel 4a. in annex 1).

De ligging van de stations is grafisch weergegeven in figuur 4a. in annex 1.

1.4.2. Z w are  metalen  in  neervallend  s t o f

De metingen van zware metalen in neervallend stof zijn vooral geconcentreerd rond 
industriële vestigingen (non-ferro metaalbedrijven) en hebben dan ook vooral een 
bewakingsfunctie. Hiermede wordt vooral beoogd om de invloed van deze emissies 
op de onmiddellijke omgeving op te volgen. Nadelige effecten zijn vooral te situeren 
in een verontreiniging van de bodem in de onmiddellijke omgeving van deze indus
triële vestigingen. Gezien de metalen accumuleren in de bodem heeft dit ais gevolg 
dat de bodemconcentraties verhogen en bijgevolg ook deze in vegetatie. Dit kan 
nadelige gezondheidseffecten teweegbrengen op personen die in de nabije omge
ving wonen (o.a. door verhoogde stofinname of door consumptie van groenten 
gekweekt in de omgeving). Vooral de gezondheid van kinderen kan hierbij in het 
gedrang komen. In het verleden werd vastgesteld dat er een verband was met de 
met deze techniek vastgestelde concentraties van lood in het neervallend stof rond 
een industriële vestiging in Hoboken en de gehalten van lood in bloed van kinderen 
die in de nabijheid van de industriële vestiging wonen.

De metingen werden opgestart in 1981 en het meetnet telt momenteel 39 meet
punten, waarvan 31 in Hoboken (zie tabel 4b. in annex 1).

De ligging van de stations is grafisch weergegeven in figuur 4b. in annex 1.

Een vijftigtal vluchtige organische stoffen worden gemeten. Momenteel zijn er 8 

meetstations (zie tabel 5 in annex 1) in werking, voornamelijk gelegen in industrie
gebieden of in zones met klachten i.v.m. reukhinder. Eén station staat opgesteld in 
een achtergrondgebied in Aarschot.

Daarnaast worden er ook op 3 locaties metingen uitgevoerd met automatische 
monitoren voor benzeen, tolueen en xyleen (BTEX).

1.5. Organische parameters

1.5.1. VO S ( v lu c h t ig e  o r g a n is c h e  s t o f f e n )

D eel 1: Beschrijving van  de meetactiviteiten



De ligging van de stations is grafisch weergegeven in figuren 5a en 5b in annex 1.

1.5.2 PAK (polyaromatische koo lw aterstoffen ) - 
n it r o -PAK

Zes meetstations voor de bepaling van poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
zijn momenteel in werking (zie tabel 6  in annex 1). Er worden 10 stoffen bepaald.

In 1999 werden op 3 plaatsen in Vlaanderen nitro-PAK’s gemeten. Er worden 5 stof
fen bepaald.

De ligging van de stations is grafisch weergegeven in figuur 6  in annex 1.

-1.5.3. B e s tr i jd in g s m id d e le n

Op 5 locaties worden metingen van bestrijdingsmiddelen in regenwater (totale 
depositie) uitgevoerd, nl. te Gent-Krijgslaan, Oostende-Zandvoordestraat, Diksmui- 
de-Blankaart, Genk-Bokrijk en Leuven-rioolwater-zuiveringsstation in Korbeek-Lo 
(zie tabel 7 in annex 1).

De ligging van de stations is grafisch weergegeven in figuur 7 in annex 1.

1.6. Dioxinen

Dioxinedepositiemetingen werden voor het eerst in Vlaanderen uitgevoerd eind 
1993 - begin 1994 door de VITO. Sinds 1995 worden in opdracht van de Vlaamse 
Milieumaatschappij tweemaal per jaar gedurende één maand dioxinedepositie
metingen uitgevoerd. Doorheen de jaren is het aantal meetpunten toegenomen 
van 10 tot 32 en zelfs tot 72 in 1999. Wanneer in een meetcampagne hoge dioxi
nedeposities werden vastgesteld, werd het aantal meetplaatsen uitgebreid, om 
meer informatie over de oorsprong van de hoge dioxinedeposities te verkrijgen. Dit 
was het geval in Menen, Gent, Zelzate en Sint-Niklaas. Ook werden, na samen
spraak met AMINAL/Afdeling Milieu-inspectie en de VITO, nieuwe metingen opge
start nabij potentiële bronnen. Op sommige plaatsen, waar de metingen voldoen
de laag waren, werden metingen stopgezet.

De plaatsen van de bemonstering en de mogelijke bronnen zijn weergegeven zijn 
samengevat in tabel 8  in annex 1 .

De meetplaatsen werden respectievelijk geselecteerd in de buurt van:
• afvalverbrandingsovens: Beveren, Drogenbos, Dudzele, Diegem, Machelen, Eek- 

lo, Gent, Harelbeke, Houthalen, Knokke-Heist, Leuven-Wilsele, Menen, Oosten
de, Roeselare, Sint-Niklaas, St. Pieters-Leeuw, Stabroek, Tienen, Wilrijk.



• industriegebieden of nabij potentiële bronnen: Antwerpen, Beerse, Boechout, 
Duffel, Genk, Heusden-Zolder, Hoboken, Kruibeke, leper, Izegem, Lichtervelde, 
Moeskroen, Mortsel, Oien, Oostrozebeke, St. Katelijne-Waver, Val Meer, Wichel
en, Zelzate.

• stedelijke gebieden: Antwerpen-Borgerhout, Vilvoorde
• landelijke gebieden: Moelingen, Mol, Peer

In 1999 werden eveneens metingen uitgevoerd in Adinkerke, De Panne en Veurne 
om na te gaan of er belangrijke invloed vanuit Noord-Frankrijk (Duinkerken) kon 
vastgesteld worden. Daarnaast werden metingen uitgevoerd in Brugge en Wilrijk in 
de omgeving van crematoria. In Aalter, Meçhelen en aan de Antwerpse ring werden 
bovendien metingen uitgevoerd om de invloed van het verkeer vast te stellen.

De ligging van de stations is grafisch weergegeven in figuur 8  in annex 1.

1.7. Studieprojecten

Biologisch Onderzoek van de verontreiniging van het milieu door zware meta
len te Hoboken en Tessenderlo

Sinds 1980 wordt in Hoboken en Tessenderlo door CODA een onderzoek uitge
voerd van de contaminatie van grasculturen en groenten door zware metalen, fluor 
en chloor. Vanaf 1 juli 1998 wordt het onderzoek uitgevoerd in opdracht van VMM 
(voorheen i.o.v. AMINAL). De doelstelling van dit onderzoek is de bepaling van het 
effect van de luchtverontreiniging van de betrokken industriële vestigingen op de 
vegetatie in de onmiddellijke omgeving.

D eel 1: Beschrijving van de  meetactiviteiten
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D eel 2 : OVERZICHT
VOORNAAMSTE 
POLLUENTEN

2.1. Gasvormige zwavelverbindingen - 

zwaveloxiden

Tot deze categorie behoren voornamelijk zwaveldioxide (SO2 ) en in beperktere 
mate zwaveltrioxide (SO3 ).

Zwaveldioxide is een kleurloos gas met een irriterende geur en smaak (vanaf ca. 
1.000 gg/m^). Het is zeer wateroplosbaar en heeft een zuur karakter.

s
Antropogene emissies van SO2  ontstaan voornamelijk door de verbranding van 
fossiele brandstoffen zoals kolen en aardolie. Een gering aandeel (± 20 %) wordt 
veroorzaakt door procesemissies (vb. bij de zwavelzuurproductie).

80 à 85 % van de totale SC>2 -emissie in Vlaanderen is afkomstig van de industrie 
en van de elektrische centrales, 15 % van de gebouwenverwarming en minder dan 
5 % van het verkeer.

Bij inademing is SO2  irriterend en bij hoge concentraties kan het ademhalingspro
blemen (veranderingen in de longfunctie) veroorzaken, vooral dan bij personen die 
leiden aan astma of chronische longziekten. Bij concentraties zoals zij voorkomen 
bij pollutie-episoden kunnen astma aanvallen veroorzaakt worden. De gezond
heidseffecten worden veroorzaakt door absorptie van SO2 in de slijmvliezen van de 
neus en in de bovenste ademhalingswegen en door de depositie van sulfaataëro-

D ee l 2: O v e rz ic h t voornaam ste p o llu e n te n



solen in de ademhalingswegen. Bij zeer hoge concentraties (> 10 000 pg/m3) kan 
SC>2 acute en ernstige effecten in de bronchiën veroorzaken. Epidemiologische stu
dies hebben aangetoond dat mogelijk kleine omkeerbare verminderingen in de 
longfunctie van kinderen kunnen optreden vanaf 250-450 pg/m3 en een verhoogde 
mortaliteit vanaf 500-1 000 pg/m3 (ref. 2.1).

SC>2 heeft nadelige effecten op de vegetatie door de rechtstreekse opname van 
SC>2 door de planten. SO2  is ook in belangrijke mate medeverantwoordelijk voor de 
verzuring van het milieu.

SO2  is in belangrijke mate verantwoordelijk voor een versnelde verwering van his
torische gebouwen of steen in het algemeen en voor metaal corrosie.

De verwering van historische gebouwen hangt sterk af van de gebruikte bouwma
terialen. In Vlaanderen zijn vele historische gebouwen opgetrokken uit materialen 
bestaande uit kalksteen of die een belangrijke hoeveelheid kalksteen omvatten. 
Hieronder valt o.m. de Balegemse en Gobertingenstenen van o.a. de meeste 
kathedralen en de Massengiskalksteen die bij de huidige restauraties gebruikt 
wordt. Het belangrijkste mineraal, calciet, wordt vooral aangetast door SO2 :

CaC03 + S02 + 2H20  — CaS04- 2H20  (gips). + C 02

De meeste gebouwen in Vlaanderen hebben een oppervlaktelaag van 0,5 mm gips. 
Nu is gips meer wateroplosbaar en meer poreus dan kalksteen. Aan de beregende 
(West en Zuid)kant van de gebouwen zal die gipslaag oplossen in, en meegevoerd 
worden door de regen (vb. voor de St.-Rombouts-kathedraal in Mechelen bevat het 
afstromend regenwater zgn. runoff 2 g/l gips). De kathedraal verliest zo 10 ton 
materiaal per jaar; de muren worden 20 pm per jaar dunner. Aan de onberegende 
(Oost en Noord)kant zal het gips meer water en roet absorberen dan de oorspron
kelijke steen. Door roetabsorptie (van diesel) zal de Oostkant zwart worden; door 
verhoogde waterabsorptie onstaat meer druk en ais bij vorst het water in de poriën 
bevriest zal de muur uiteindelijk verpulveren en afbrokkelen. Het gevormde gips 
heeft een hoger molair volume dan het calciet, hetgeen ook de verdere deterioratie 
van de steen bevordert (ref. 2 .2 .).

Andere factoren die in belangrijke mate mee de aantasting van de steen bepalen 
zijn o.a. de porositeit van de steen, de meteo-omstandigheden zoals vochtigheid, 
temperatuurschommelingen, vorst-dooicycli, e.a.

Het voorkomen van sulfaataërosolen in de atmosfeer heeft een afkoelend effect op 
het radiatief klimaat van de aarde, doordat het zonlicht verstrooid wordt in afwezig
heid van wolken en doordat de sulfaataërosolen fungeren ais condensatie nuclei 
van wolken.
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2.2. Gasvormige stikstofverbindingen - 

stikstofoxiden

De voornaamste polluenten in deze categorie zijn de stifstofmonoxlden (NO) en 
stikstofdioxiden (NO2 ). Dikwijls worden ze gezamenlijk aangegeven ais NOx.

NO is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas dat op zich weinig toxisch is. Het 
veel toxischere NO2 , is een bruin-rood gekleurd gas dat slecht ruikt en irriteert. Bei
de gassen zetten zich in de atmosfeer gemakkelijk in elkaar om en NO oxideert 
onder invloed van zonlicht of ozon snel tot NO2 .
Stikstofoxiden ontstaan bij hoge verbrandingstemperaturen door oxidatie van de 
luchtstikstof. De belangrijkste bron van NOx in Vlaanderen is het wegverkeer met 
een uitstoot van 84.412 ton in 1997. Naast het verkeer zijn vooral de elektriciteits
productie en de industrie (incl. raffinaderijen) de belangrijkste emissiebronnen met 
respectievelijk 33.726 ton en 38.698 ton.

NO2  heeft nadelige gezondheidseffecten, door inwerking op het ademhalingssys- 
teem. De effecten verschillen naargelang het om blootstelling gaat van korte duur 
of van lange duur. Bij acute blootstelling zullen enkel bij zeer hoge concentraties 
(>1880 pg /rn^) effecten op gezonde personen optreden. Personen met astma of 
met chronische longziekten zullen reeds bij lagere blootstellingen nadelige effecten 
op de ademhalingsfunctie ondergaan, waarbij een blootstelling over 1 tot 2  uren 
aan concentraties in het gebied van 375 tot 565 pg /rrP , kan beschouwd worden ais 
het laagste gebied waarin effecten kunnen geobserveerd worden. De effecten zijn 
veranderde longfunctie en symptomatische reacties, verhoogd voorkomen van acu
te ademhalingsziekte en symptomen, beschadiging van het longweefsel (bij hoge 
blootstellingen) en verhoogde gevoeligheid voor infecties. Kleine kinderen en ast- 
matici of personen met chronische ademhalingsziekten zijn het meest gevoelig aan 
NC>2 -blootstelling (ref. 2.1.)..

Stikstofoxiden kunnen geabsorbeerd worden door vegetatie en omgezet worden in 
nitriet of nitraat. Deze kunnen verder naar ammonium gereduceerd worden, dat op 
zijn beurt eventueel kan ingebouwd worden in organische componenten. Op deze 
wijze kunnen nadelige effecten op de vegetatie ontstaan.

De stikstofoxiden spelen een belangrijke rol in de milieuverzuring en de fotochemi- 
sche smogvorming (één der precursoren van ozon en andere fotochemisch actie
ve verbindingen zoals vb. PAN). Zoals SO2 kunnen zij over grote afstanden 
getransporteerd worden en zijn aldus de oorzaak van effecten, ook in afgelegen 
gebieden.

Stikstofoxiden kunnen ook schade veroorzaken aan materialen, o.a. aan kleurstof
fen, plastiekmateriaal en elastomeren, verhoogde corrosie van metalen en versnel
de verwering van gebouwen. Hierbij dient wel gesteld dat vele effecten het resul
taat zijn van inwerkingen van verschillende componenten. Het is dikwijls moeilijk te 
bepalen welk effect toe te wijzen is aan welke component.
De rol van stikstofoxiden in de verweringsprocessen van materialen is in alle geval
len minder belangrijk t.o.v. de rol van andere luchtverontreinigende stoffen, vb.
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t.o.v. het effect van SO2  in de verwering van kalksteen, de rol van ozon in de ver
wering van kleurstoffen, plastiek materiaal of elastomeren.

2.3. Gasvormige halo geenverbindingen  -  

fluoriden

Waterstoffluoride (HF) is de belangrijkste polluent van deze reeks. Het is een zeer 
reactief gas dat zelfs glas aantast; het veroorzaakt typische plantenschade (onder 
meer bij gladiolen) en leidt via accumulatie in het gras tot fluorosis bij runderen.

Waterstoffluoride heeft ais voornaamste bronnen in Vlaanderen, de steenbakkerijen, 
de elektriciteitscentrales (verbranding van steenkool), de vullverwerkende industrie 
en de chemische industrie.

2.4. Ozon

Ozon kan verschillende gezondheidsklachten waaron
der longfunctieveranderingen uitlokken. De andere stoffen 

uit de “zomersmog cocktail” veroorzaken prikkende ogen, 
hoesten en irritatie van de slijmvliezen. Het optreden van deze 

symptomen is afhankelijk van verschillende factoren :
- de ozonconcentratie, nl. hoe hoger de concentratie, hoe meer mensen klachten 

zullen vertonen en hoe ernstiger de klachten zullen zijn. Er kan echter niet pre
cies aangegeven worden vanaf welke concentraties welke effecten te verwachten 
zijn.

- de individuele gevoeligheid: personen met aandoeningen van de luchtwegen zul
len sneller een effect waarnemen dan personen met een normale longfunctie. 
Ook kinderen zullen gevoeliger zijn. Bovendien bestaat er een zogenaamde

Ozon is een secundaire polluent die gevormd wordt op basis 
van de precursoren NOx en VOS (Vluchtige Organische 

Stoffen) onder welbepaalde reactie-omstandigheden. 
Voor de bronnen wordt daarom verwezen naar de 

bronnen van NOx en VOS. Het is wel zo dat er geen 
lineair verband bestaat tussen de ozonvorming en 
de emissies van de precursoren.

Door zijn sterk oxiderend vermogen kan ozon 
een aantal gezondheidseffecten veroorzaken, 
afhankelijk van de concentratie in de omgevings
lucht, de gevoeligheid van de blootgestelde per

sonen en hun activiteit (ref. 2.3.). Tabel 2.1 geeft 
een overzicht van de voornaamste gezondheidsef

fecten.
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groep “responders” (zowat 1 0 % van de bevolking) die om onduidelijke redenen 
extra gevoelig zijn voor ozonepisodes.

- de geleverde inspanning: bij lichamelijke inspanningen in de buitenlucht zal de 
ademhaling versnellen en zal er per seconde meer lucht de longen passeren. In 
vergelijking met een persoon in rust houdt dit een grotere blootstelling aan ozon 
in en dus meer kans op effect.

Tabel 2.1: Voornaamste symptomen en effecten bij verhoogde
ozonconcentraties in de lucht (ref. 2.3.)

milde respons qemiddelde lonqfunctievermindering8  <5%, bij gevoeliqen <10%
180-240 pq/m3 incidentele ooqirritatie (onafhankelijk van lichamelijke inspanning)

incidentele luchtweqsymptomen ais hoest bij gevoeligen
*

matiqe respons qemiddelde lonqfunctieverminderinq8  5-15%, bij gevoeligen 10-30%
240-360 pq/m3 irritatie van oqen, neos en keel (onafhankelijk van lichamelijke inspanning)

luchtweqsymptomen ais hoest, pijn op de borst, kortademigheid bij gevoeliqen
toename ernst en frequentie van symptomen bij personen met CARAb

ernstiqe respons qemiddelde lonqfunctievermindering8  >15%, bij gevoeligen >30%
> 360 pq/m3 ernstiqe luchtweqsymptomen ais aanhoudende hoest, pijn op de borst, kortademigheid

moqelijk gevoelens van onbehaqen, benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid bij gevoeligen
sterke toename ernst en frequentie van symptomen bij personen met CARAb

a mogelijk gepaard gaande met ontstekingsreacties, toegenomen hyperactiviteit van de luchtwegen en verandering in de longklaring.

b Chronische Aspecifieke Respiratorische Aandoeningen

De informatiedrempel van 180 pg/m3 mag dus niet gezien worden ais een effect- 
drempelwaarde waaronder helemaal niemand welk effect dan ook zou kunnen 
ondervinden. De WGO (in 1990) stelt dat de effecten bij concentraties lager dan 
200 pg/m3 echter beperkt zijn in ernst, en slechts voorkomen bij minder dan 5% van 
de totale bevolking. Op lagere concentratieniveaus de volledige bevolking waar
schuwen is om bovengenoemde reden niet aangewezen.

Het gaat hier dus om een glijdende schaal en ietwat kunstmatig kan er van een mil
de respons gesproken worden bij (uurgemiddelde) concentraties van 180-240 
pg/m3, een matige respons bij 240-360 pg/m3 en een ernstige respons boven de 
360 pg/m3.

Een aantal voorzorgsmaatregelen kan de effecten beperken. Uit hetgeen vooraf
gaat is het duidelijk dat de effecten van ozonepisodes vermeden of beperkt kunnen 
worden door tijdens de middag of de vroege avond (1 2 -2 0  uur) zware inspanningen 
buitenshuis te vermijden. Deze maatregelen dienen genomen te worden door men
sen met een individuele gevoeligheid van de luchtwegen en kinderen vanaf de 180 
pg/m3. Vanaf 360 pg/m3 dient dan de ganse bevolking deze voorzorgsmaatrege
len te volgen. Indien er desondanks toch nog gezondheidsklachten optreden, is het 
natuurlijk nuttig en aangewezen de huisarts te raadplegen. Hij is het best op de 
hoogte van de persoonlijke gezondheidstoestand van de patiënt en dus het best 
geplaatst om bijkomend persoonlijk advies te verstrekken.
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Verhoogde ozonconcentraties veroorzaken ook schade aan gewassen (ref.2.4.).

Ozon zal slechts schade veroorzaken ais het gas de plant binnendringt. Daarvoor 
moeten de ozonmoleculen naar het blad worden gebracht waar ze kunnen binnen
dringen via de huidmondjes. Ais deze gesloten zijn kan ozon niet binnendringen in 
het blad en kan het gas geen schade aanrichten. De huidmondjessluiten zich voor
al om waterverlies tegen te gaan. Dit brengt met zich mee dat ozon in zeer warme 
en droge periodes relatief weinig schade veroorzaakt.

Vooral wanneer de watervoorziening aan de wortels verhoogd wordt, samen met 
een verhoging van de luchtvochtigheid lopen de planten groot gevaar op ozonaan- 
tasting. Serreplanten zijn daardoor vrij gevoelig voor ozonaantasting.

Ozon tast de celmembranen aan waardoor deze gaan lekken en afsterven. Boven
dien veroorzaakt ozon een oxidatieve stress binnenin de plantencellen waardoor tai 
van fysiologische processen worden verstoord. De plant kan zich verdedigen tegen 
die oxidatieve stress door stoffen te vormen die ais antioxidantia ageren. Het betreft 
hier voornamelijk vitamine C (buitenkant van de cellen) en vitamine E (binnen de 
celmembraan). Beide vitamines beschermen ook de mens tegen oxidatieve stress.

De uitwerking van ozon op de vegetatie kan velerlei vormen aannemen gaande van 
zichtbare symptomen ais spikkelingen op het blad tot onzichtbare effecten die ech
ter economisch veel belangrijker zijn en waarbij de cellen worden aangetast zonder 
af te sterven. De plant verbruikt in dat geval zeer veel energie om reparaties uit te 
voeren. Die energie gaat verloren voor de reserveorganen en resulteert in vermin
derde groei en opbrengst. Chronische beschadigingen zijn dan ook in feite nadeli
ger dan acute.

Ozoninwerking brengt de planten tevens onder stress waardoor een verhoogde 
productie van etheen, een plantenhormoon, wordt veroorzaakt. Deze verhoogde 
etheenproductie kan zware gevolgen hebben op fysiologisch vlak. Gewassen kun
nen te vroeg afsterven of afrijpen of een onnatuurlijk vroegtijdige bladval vertonen.

In functie van de bescherming van de vegetatie zijn de drempelwaarden voor ozon 
van zeer weinig nut. Ze zijn enkel gericht op het voorkomen van acute schade en 
zelfs daarvoor bieden ze weinig bescherming. De inwerking van ozon op planten 
is immers dermate complex (klimatologie, bodemvochtigheid, ontwikkelingsstadium 
van de plant, voedingstoestand, standplaats, cultuurvariëteit, enz.) dat het niet een
voudig is daarvoor een wetgeving uit te werken.

Ozon kan ook mede de verwering van materialen (vnl. kunststoffen) veroorzaken 
en troposferische ozon levert ook een bijdrage aan het broeikaseffect.

2.5. Vluchtige Organische Stoffen (VOS)

De gasvormige verbindingen van koolstof en waterstof die in de natuur en in ver
ontreinigde lucht voorkomen omvatten een breed spectrum van verbindingen uit de 
organische scheikunde. Omdat koolstof verbindingen vormt met waterstof, zuurstof,
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stikstof, zwavel, chloor, fluor en tegelijkertijd met zichzelf om rechte ketens, vertak
te ketens, cyclische verbindingen en cyclische verbindingen met vertakkingen te 
vormen, is het aantal stoffen praktisch onbeperkt.

Oorspronkelijk werden organische stoffen alleen opgebouwd door levende wezens, 
vandaar de naam ‘organisch’. Thans worden vele organische stoffen door synthe
se geproduceerd. In de praktijk zijn petroleum, aardgas en steenkool de grondstof
fen voor de organische chemie.

De voornaamste bron van VOS is de verdamping dat verantwoordelijk is voor meer 
dan 40 % van de totale niet-methaan VOS-emissies in Vlaanderen. Het wegverkeer 
en de tankstations zijn samen voor 30% van de emissies verantwoordelijk. Ande
re belangrijke bronnen zijn het gebruik van solventen, de raffinaderijen, chemische 
productieprocessen, verbrandingsprocessen en afvalverwerking.

•  Alifatische en olefinische verbindingen
De eenvoudigste component is methaan (CH4 ). Methaan is niet toxisch maar 
draagt bij tot het broeikaseffect en tot ozonvorming in de vrije troposfeer.

Alifatische verbindingen zijn over het algemeen weinig toxisch of schadelijk. Een 
gekende uitzondering is etheen, een onverzadigd kleurloos en reukloos gas, dat 
geproduceerd wordt ais grondstof voor de polymeerfabricatie. Dit gas leidt tot 
vroegtijdige rijping en rotting van vruchten (aardbeiencultuur). Een aantal onverza
digde koolwaterstoffen zoals isopreen en de terpenen zijn van natuurlijke oorsprong 
(bomen en planten) maar spelen door hun relatief hoge reactiviteit een rol bij de 
fotochemische smogvorming.

•  Gechloreerde koolw aterstoffen
In deze categorie treffen we onder meer een aantal solventen aan vb. trichlooret- 
heen (droogwasserijen). Sommige van deze stoffen zijn toxisch (tetrachloorkoolstof 
is kankerverwekkend). Vinylchloridemonomeer (VCM) is een gechloreerd, onverza
digd, kleurloos, reukloos gas dat ais grondstof gebruikt wordt bij de polymeerfabri
catie en uitsluitend voorkomt in de omgeving van deze installaties. Andere, zoals 
het 1 ,2 -dichloorethaan, zijn feitelijk industriële afvalproducten en stellen problemen 
bij de eliminatie (dioxinevrije verbranding). Nog andere, zoals chloroform, zijn sta
biel genoeg om tot de ozonlaag te diffunderen vooraleer ze worden afgebroken. Het 
vrijgezette chloor leidt dan tot afbraak van de ozonlaag. Dit laatste probleem stelt 
zich vooral scherp tengevolge van het gebruik van CFK’s (chloorfluorkoolwaterstof
fen). Deze stoffen worden gebruikt ais drijfgas, ais expansiegas (schuimplastiek) en 
ais koelmiddel in koelinstallaties.

•  Arom atische verbindingen
Deze categorie bevat onverzadigde cyclische verbindingen, in hoofdzaak opge
bouwd rond een benzeenkern (CgHg). Veel van deze stoffen worden gebruikt ais 
solventen (verf).
Benzeen is de eenvoudigste component, het heeft kankerverwekkende eigen
schappen. De voornaamste bron van benzeen is verkeer. Benzeen is ais dusdanig 
aanwezig in de brandstof (max. 5 %) en komt via de verdampingsverliezen en via 
onverbrande resten in de uitlaatgassen in de atmosfeer. Het wordt sporadisch ge
ëmitteerd door de chemische industrie.
Andere algemeen voorkomende minder toxische aromaten zijn tolueen en xylenen.

D eel 2: O ver zic ht  voornaamste polluenten



2.6. Bestrijdingsmiddelen en PC Bs

Organochloorpesticiden, waaronder lindaan en endosulfan vallen, zijn hoofdzake
lijk ringstructuren met één of meer gechloreerde koolstoffen. Sommige bevatten 
naast koolstof, waterstof en chloor ook andere groepen zoals zuurstof of zwavel. 
PCB's bestaan uit twee aan elkaar gebonden benzeenkernen die eveneens in ver
schillende mate chloorsubstituenten dragen

Deze verbindingen zijn weinig oplosbaar in water, maar hebben een hoge vetop- 
losbaarheid. Hierdoor wordt de opname in vetweefsel sterk begunstigd en is de uit
scheiding uit het lichaam via urine, zweet en speeksel zeer beperkt. Zo is bioaccu- 
mulatie via de voedselketen mogelijk.

Dichloorvos (2,2-dichloorvinyldimethylfosfaat) behoort tot de organofosforpestici- 
den en verdwijnt zeer snel uit het water wegens zijn hoge vluchtigheid (halfwaarde 
tijd in de Rijn : ± 0,25 dagen) en omwille van zijn snelle hydrolyse. Triazinen met 
atrazine en simazine ais de meest voorkomende behoren tot de organostikstofbe- 
strijdingsmiddelen (herbiciden). T.o.v. de organische chloorpesticiden zijn de or- 
ganofosfor- en de organostikstofbestrijdingsmiddelen gekenmerkt door een lagere 
persistentie, een meer selectieve werking en een goede wateroplosbaarheid zodat 
ze niet in het vetweefsel accumuleren.

Zwevend stof omvat alle deeltjes, vaste en vloeibare, die in de atmosfeer rondzwe
ven. Een gas met daarin rondzwevende deeltjes is een aérosol. Primaire stof
deeltjes ontstaan in de atmosfeer door condensatie uit de gasfase of scheikundige 
omvorming van gasvormig SO2 of NOx tot sulfaten en nitraten enz. Secundaire 
deeltjes ontstaan door samenvoeging van primaire deeltjes. Daarnaast omvat 
zwevend stof ook nog mechanisch gevormde deeltjes die rechtstreeks in de atmos
feer terechtkomen door verkleining van grover materiaal.

Om het gedrag van een feitelijk bestaand deeltje te beschrijven, is het begrip aëro
dynamische diameter (a.d.) ingevoerd. Deze diameter stemt overeen met de dia
meter van een bolvormig deeltje dat in de omgevingslucht hetzelfde gedrag ver
toont ais het beschouwde deeltje. De fijnste fractie of PM2,5 bevat vooral primaire 
en secundaire deeltjes en wordt gedefinieerd ais de fractie die 50 % van de deel
tjes bevat met een a.d. van 2,5 pm. De fractie met een a.d. groter dan 2,5 pm 
bestaat voornamelijk uit mechanisch gevormde deeltjes. Het is moeilijk de totale 
fractie van zwevend stof op te vangen wegens de sterk toenemende traagheid van 
deeltjes naar gelang hun grootte. Daarom werd de afspraak gemaakt om op een 
genormeerde manier 50 % van de deeltjes met een a.d. van 10 pm door vooraf- 
scheiders uit te sluiten. De PM10-fractie die dan opgevangen wordt, omvat zowel 
de primaire en secundaire deeltjes ais een gedeelte van de mechanisch gevormde 
deeltjes.
Zwevend stof kan belangrijke gezondheidseffecten veroorzaken en dit zowel afzon
derlijk ais in combinatie met andere polluenten (synergisme). Stofdeeltjes met a.d.

2.7. Deeltjesvormige polluenten
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kleiner dan 10 pm dringen de longen binnen en kunnen door mechanische en toxi
sche inwerking de slijmafvoer in de luchtwegen verstoren, ademhalingsklachten uit
lokken en de gevoeligheid voor infecties van de luchtwegen verhogen. Dieseldeel- 
tjes kunnen overgevoeligheid van de luchtwegen (hetzgn. CARA-lijden) in de hand 
werken. De aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
en hun derivaten in roetdeeltjes bevordert de ontwikkeling van longkanker. Toxische 
stoffen kunnen zich na afzetting in de longen, via de bloedbaan of via het lymfe- 
stelsel in het (menselijk) lichaam verspreiden.

De grootteverdeling van stof in buitenlucht kent een verloop in 3 modi (figuur 2.1). 
De fijne fractie of PM2,5 gedefinieerd ais de fractie met een aërodynamische dia
meter kleiner dan 2,5 pm, komt overeen met de primaire en secundaire deeltjes, de 
grove fractie met mechanisch gevormde deeltjes.

Figuur 2.1: Grootteverdeling van stof in de buitenlucht
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De fijne secundaire fractie bestaat uit 2 fysisch verschillende fracties, de compacte 
deeltjes (zoals zouten) en de condensatiedeeltjes (zoals roet). In de eerste fase van 
de vorming van de deeltjes uit condensatiereactie van gassen, worden zeer snel 
zeer kleine vaste deeltjes gevormd. Die kleine deeltjes zijn zeer beweeglijk en klon
teren samen in een luchtige structuur. Als die deeltjes hygroscopisch zijn, zullen ze 
in de atmosfeer water aantrekken, en door oplossen en herkristalliseren compacte 
deeltjes vormen (zouten). Zijn ze hydrofoob dan blijven ze die luchtige structuur met 
kleine dichtheid behouden (roet) en vormen ze wat een condensatieaërosol 
genoemd wordt. De condensatie-aërosoldeeltjes hebben een grote geprojecteerde 
diameter, maar een zeer kleine dichtheid, en daardoor een aërodynamische dia
meter die veel kleiner is dan hun geprojecteerde diameter laat vermoeden.

Het is moeilijk de totale fractie van zwevend stof op te vangen door de sterk toe
nemende traagheid van deeltjes in functie van de aërodynamische diameter. Deel
tjes groter dan 10  pm a.d. worden met sterk wisselende rendementen opgevangen 
in functie van de opvangapparaten en de windsnelheid. Daarom is de afspraak 
gemaakt om op een genormeerde manier deeltjes groter dan 10  pm door vooraf- 
scheiders uit te sluiten. De fractie die dan opgevangen wordt, PM10 genaamd, is 
de som van de secundaire deeltjes en de primaire deeltjes tot ca. 10 pm a.d. Om 
de secundaire deeltjes afzonderlijk op te vangen werd een analoge afscheider 
genormeerd voor deeltjes groter dan 2,5 pm a.d.
De plaats van afzetting in het ademhalingssysteem (figuur 2.2) hangt af van de 
aërodynamische diameter.

Bij de definitie van de afsnijdkarakteristieken voor PM 10 heeft men zich daarom 
laten leiden door de plaats van afzetting in het ademhalingsstelsel. In de norm ISO 
7708:19955 - Air quality - Partiele size fraction definitions for the health related 
sampling - wordt de PM 10 gedefinieerd ais de thoracale fractie van het stof. De 
inadembare fractie omvat alle deeltjes kleiner dan 10 0  pm aërodynamische diame
ter.

De fractie > PM 10 wordt hoofdzakelijk afgezet in de bovenste luchtwegen. Dit afge
zette stof wordt snel afgevoerd naar het spijsverteringsstelsel. Ais het omgevings- 
stof stoffen bevat die afgebroken worden in het spijsverteringsstelsel dan moet het 
TSP (total suspended particles) meegerekend worden in de risico-evaluatie.

In een dochterrichtlijn van de Europese Unie (EU) wordt PM10-stof aangegeven ais 
de component die dient gemeten te worden voor de opvolging van de immissie- 
concentraties van fijn stof. Tevens worden de lidstaten gevraagd om op een aantal 
plaatsen ook metingen van PM2,5-stof op te starten gezien deze fractie een nog 
belangrijker gezondheidsrisico vertegenwoordigt.



Figuur 2.2: Plaats van afzetting in het ademhalingssysteem
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2 .7 .1. T o t a a l  z w e v e n d  stof

Korte termijn effecten ten gevolge van een gecombineerde blootstelling aan SO2 , 
zwarte rook (roet) en deeltjes geven aanleiding tot een verhoogd sterftecijfer, een 
verhoogd ziektecijfer en effecten op de longfunctie. Enkele van de “laagst-geob- 
serveerde effect” niveaus voor korte termijn blootstelling aan deeltjes zijn : ver
hoogde sterfte vanaf 500 pg/rn^ (zwarte rook), verhoogde acute ademhalingspro
blemen (volwassenen) vanaf 250 pg/m^ (zwarte rook), vermindering van de long
functie bij kinderen vanaf 180 pg/rrP (totaal gesuspendeerd stof) of 110 pg/rn^ 
inadembare deeltjes (PM10) (ref. 2.1.).

Andere effecten van deeltjes zijn verminderde zichtbaarheid, bevuiling (verzanding) 
van blootgestelde oppervlakten en materialen, mogelijke invloed op het klimaat en 
bijdrage tot de zure depositie.

D eel 2: O verzicht  voornaamste polluenten



2.7.2. Polyaromatische  koolw aterstoffen  (P A K ’s) 
en n it r o -P A K ’s

De polyaromatische koolwaterstoffen omvatten meer dan één aromatische 
ringstructuur. De polycyclische aromatische koolwaterstoffen acenafteen, acenafty- 
leen, antraceen, fluoreen, naftaleen en fenantreen komen in een belangrijke mate 
voor in complexe mengsels zoals roet, koolteer, koolteerpek, petroleumproducten, 
sigarettenrook, uitlaatgassen van auto’s, asfaltdampen en residu’s bij de productie 
van gas uit kolen. Blootstelling aan ieder van deze complexe mengsels is geasso
cieerd aan een verhoogde mortaliteit door kanker (ref. 2.5.). Naftaleen, in mindere 
mate fenantreen, en in nog mindere mate ook antraceen hebben op zichzelf een 
zekere genotoxische activiteit en naftaleen is op zichzelf, in sommige tests, kan
kerverwekkend, terwijl ook een kankerverwekkend effect van antraceen en fenan
treen (voor dit laatste: uitsluitend aanwijzingen voor een initiërend effect) niet met 
zekerheid kan uitgesloten worden. Nochtans is het intrinsiek genotoxisch (mogelijks 
met uitzondering van naftaleen) en kankerverwekkend vermogen van deze zes 
substanties niet erg belangrijk. Wel is het zeer waarschijnlijk dat deze op zichzelf 
niet of weinig carcinogene PAK’s toch op beduidende manier bijdragen tot het kan
kerverwekkende vermogen van hoger vermelde mengsels door synergistische 
effecten met andere, sterk carcinogene, PAK’s, en via de vorming van sterk carcin
ogene derivaten. Fotoxidatieprocessen kunnen leiden tot een buitengewoon sterke 
toename van de mutagene activiteit van koolwaterstoffen ontstaan uit verbran
dingsprocessen. In omgevingslucht komen vluchtige PAK’s zoals (vooral) naftaleen 
maar ook fluoreen en fenantreen in veel hogere concentraties voor dan PAK’s met 
een hoger moleculair gewicht. Ook de concentraties van vluchtige nitro-PAK's zoals 
de nitronaftaleen, methylnitronaftaleen en 3-nitrobifenyl moleculen in omgevings
lucht zijn minstens een orde van grootte hoger dan deze van de partikel-geasso- 
cieerde nitrofluoranthenen en nitropyrenen. Het valt te vrezen dat het belang van 
vluchtige mutagenen onderschat wordt, onder meer omdat een groot deel van het 
onderzoek gebeurt op partikels die gemakkelijker te collecteren zijn. Wellicht zijn 
nitro-lactonen (cyclische esters met nitro substitutie) van fenantreen en andere 
polaire derivaten van PAK’s, naast nitro-PAK’s, verantwoordelijk voor een zeer aan
zienlijk deel van het kankerverwekkend vermogen van verontreinigde lucht. Hierbij 
kan worden opgemerkt dat, mocht een vermindering van de uitstoot van NOx resul
teren in een verminderde vorming van nitroderivaten, het risico geassocieerd aan 
vluchtige PAK’s wellicht zou verminderen .

De belangrijkste atmosferische emissies van polyaromatische koolwaterstoffen in 
Vlaanderen worden gevormd door de diffuse emissies van het verkeer, de wegen
bouw en de verwarming van woningen, overheidsgebouwen en industrie. De hout
verduurzaming (met creosoot en carbolineum) vormt de belangrijkste puntbron. 
Scheepswerven, cokesfabrieken, de huisvuilverbranding en de elektrische centra
les dragen eveneens hun steentje bij tot de emissies in Vlaanderen.

Meer en meer wordt aandacht besteed aan een aantal “secundaire” polluenten; dit 
zijn polluenten ontstaan door verdere reactie van primaire polluenten zoals tri- 
chloorazijnzuur door foto-oxidatie van tetrachloorethyleen; nitrosamines door nitre- 
ring van primaire amines; nitro-polyaromatische koolwaterstoffen (nitro-PAK’s) door 
fotoreactie op polyaromatische koolwaterstoffen, enz. Deze secundaire polluenten 
veroorzaken veelal hogere mutagene en carcinogene effecten dan de primaire en
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zijn dus polluenten met een hoog potentieel gevaar voor de menselijke gezondheid 
en het ecosysteem in het algemeen. De recente berichtgeving omtrent de aanwe
zigheid van 3-nitro-benzanthron in uitlaatgassen van auto’s en lucht, kan hier ais 
voorbeeld gesteld worden.

Over concentratieniveaus van nitro-PAK’s in Vlaanderen is tot nu toe weinig 
bekend. Enkel vanuit de VS, Italië en Japan worden op onregelmatige tijdstippen 
concentratieniveaus van nitro-PAK’s gerapporteerd. Uit deze studies blijkt dat in de 
atmosfeer, de concentraties van nitro-PAK’s ten opzicht van PAK’s een factor 100 
lager liggen doch dat de toxiciteit een factor 100 hoger ligt. De bijdrage van nitro- 
PAK’s aan de gezondheidsrisicofactor voor mens en dier is dus van dezelfde groot- 
teorde als die van de PAK’s en verdient dus dezelfde aandacht.. In het kader van 
de decretale opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij voor het bewaken van 
de luchtkwaliteit, werd een onderzoeksprogramma opgestart rond het voorkomen 
van nitro-PAK’s, hun eventuele concentraties en hun effecten.

2.7.3. D io x in e n  ■

Dioxinen is een verkorte aanduiding voor de polychloordibenzo-para-dioxinen 
(PCDDs) en de polychloordibenzofuranen (PCDFs) met vier tot acht chlooratomen 
per molecule. Deze groep bevat 49 gechloreerde dioxinen en 87 gechloreerde 
dibenzofuranen. De stoffen met minder dan vier chlooratomen zijn weinig toxisch 
en worden doorgaans niet in beschouwing genomen. Het meest bekende is het 
2,3,7,8-tetrachloordioxine (2,3,7,8-TCDD), dat soms kortweg aangeduid wordt ais 
“dioxine”.

De toxiciteit van de dioxinen en de furanen hangt af van het aantal chlooratomen 
en hun plaats op de ringstructuren. Vandaar dat de gegevens over deze stoffen 
meestal wordt uitgedrukt in TEQ of Toxicologische Equivalenten aan 2,3,7,8-te
trachloordioxine, rekening houdend met toxicologische equivalentiefactoren waarbij 
thans algemeen de tabel van NATO-CCMS toegepast wordt (2.6.).

De toxiciteit van dioxines is een gevolg van hun hoge vetoplosbaarheid waardoor 
zij gemakkelijk door de celwand dringen en vervolgens via binding aan de Ah- 
receptor (Ah = Aryl- of Aromatisch koolwaterstof), zich kunnen binden aan het DNA. 
Andere mechanismen van schadelijkheid omvatten interacties met hormonen en de 
hormonenreceptoren, onder andere met de schildklierhormonen en het vitamine A 
metabolisme, de corticosteronen, de groeifactoren en de geslachtshormonen. De 
uiteindelijke effecten hiervan resulteren o.m. in storingen in groei en ontwikkeling, 
schildkliermisvorming, teratogeniteit, chlooracné, verstoring van het metabolisme 
van koolhydraten met hypoglycémie ais gevolg.

Alhoewel carcinogeniteit voor de mens niet bewezen is, werd door de EPA in 1994 
gesteld dat dioxinen waarschijnlijk kankerverwekkend zijn voor de mens. De car
cinogene werking van TCDD zou eerder te wijten zijn aan het ontregelen van nor
male groei- en differentiatieprocessen ais gevolg van binding met de Ah-receptor, 
waardoor reeds gemuteerde cellen sneller groeien. De carcinogeniteit van dioxine 
is dus “receptor mediated”, d.w.z. dat eerst een binding met een receptor nodig is 
vooraleer een kankerverwekkend effect kan optreden. Voor dergelijk mechanisme
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zou wel een drempel kunnen bestaan, en zou bijgevolg een veilige dosis definieer
baar zijn. Op deze basis aanvaardt de WGO een toelaatbare inname (TDI) van 1 
tot 4 pg/kg/dag (ref. 2.7.).

Door de OEM (Commissie ter evaluatie van de milieureglementering) werden voor
stellen van normering uitgewerkt, mede gebaseerd op een modelstudie van de 
VIT01. De voorstellen resulteerden in ontwerpgrens- en richtwaarden gebaseerd 
op jaargemiddelden. Hierbij werd uitgegaan van een maximaal toelaatbare dage
lijkse inname van 1 resp. 3 pg TEQ/kg.dag. De bovengrens van de inname werd 
door de WGO op 4 pg TEQ/kg.dag vastgesteld. Vertrekkende van deze waarden 
worden iets hogere grenswaarden berekend. Gezien de hoge kostprijs van de 
metingen is het niet mogelijk gedurende een gans jaar metingen te verrichten, daar
om stelde de OEM ook normen ais maandgemiddelden voor die tweemaal de jaar
gemiddelde norm zijn.

De voorgestelde ontwerp grens- en richtwaarden, zowel geformuleerd ais jaarge
middelde, ais geformuleerd ais maandgemiddelde, zijn momenteel niet op alle 
plaatsen haalbaar in Vlaanderen.

Dit stelt op zich geen onmiddellijk accuut gezondheidsprobleem, daar de dioxines 
niet opgenomen worden via de ademhaling, maar hoofdzakelijk via de voeding. 
Enkel ais hoge dioxinedeposities voorkomen in of nabij gebieden van landbouw en 
vooral veeteelt zouden zo vlug mogelijk maatregelen moeten getroffen worden om 
dergelijke hoge dioxinedeposities te vermijden.

Grenswaarden zijn niet noodzakelijk waarden, die op elk individueel punt geres
pecteerd moeten worden. Het is belangrijk dat het gemiddelde over heel Vlaan
deren en dan vooral in zones van landbouw en veeteelt voldoet aan de grens- en 
richtwaarde.

Hoge puntmetingen dienen verder opgevolgd te worden om de verantwoordelijke 
bronnen te lokaliseren en verder te saneren. Er wordt immers geraamd dat meer 
dan 95 % van de geloosde dioxines over grote afstand verspreid worden. Verdere 
sanering is dan ook nodig om te vermijden dat steeds meer dioxines in het milieu 
komen en zich in de voedselketen opstapelen.

De haalbaarheid van deze depositienormen moet verder onderzocht worden, alvo
rens ze in de wetgeving toe te passen. Dit gebeurt o.m. op twee manieren. Ener
zijds het vervolgen en uitbreiden van de dioxinedepositiemetingen om meer kennis 
over de dioxinedeposities te verkrijgen, deze opdracht wordt uitgevoerd door de 
VMM. Anderzijds het opmaken en uitvoeren van een beleidsnota inzake de ver
mindering en de beheersing van de dioxine-uitstoot in Vlaanderen, opgenomen ais 
actie 30 van het milieubeleidsplan, binnen het thema “Verspreiding van milieuge
vaarlijke stoffen”.

Rekening houdend met de voorstellen tot normen en de maandgemiddelde metin
gen van de VMM, worden de meetresultaten ais volgt gecatalogeerd door de VMM:
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Tabel 2.2: Classificatie meetresultaten dioxinen door de VMM

Grens- richtwaarde Omschrijving bij 
overschrijding 
door maandgemiddelde 
depositiemetinqen

Omschrijving bij 
overschrijding 
door jaargemiddelde 
depositiemetingen

Richtwaarde ais jaargemiddelde 
CEM-WGO 3,4 pg TEQ/m2.dag Verhooqde waarde
Richtwaarde ais maandgemiddelde 
CEM-WGO 6 , 8  pg TEQ/m2.dag Verhoogde waarde
Grenswaarde ais jaargemiddelde 
CEM 10 pg TEQ/m2.dag Sterk verhooqde waarde
Grenswaarde ais maandgemiddelde 
CEM 20 pg TEQ/nf.dag Sterk verhoogde waarde
Grenswaarde ais jaargemiddelde 
WGO 14 pg TEQ/nf.dag Zeer sterk verhooqde waarde
Grenswaarde ais maandgemiddelde 
WGO 27 pg TEQ/nf.dag Zeer sterk verhoogde waarde

Een dergelijk classificatie is uiteraard vatbaar voor discussie, maar is volgens de 
VMM in de huidige situatie van kennis, een verdedigbare omschrijving en classifi
catie van de metingen.

2.7.4. Z w are  metalen in  z w e v e n d  en in  neervallend  s t o f

Luchtverontreiniging door zware metalen wordt gemeten in de inadembare stof- 
fractie (zwevend stof) en in de sedimenteerbare (grotere) stoffractie.

De voornaamste bronnen van zware metalen zijn de verbranding van fossiele 
brandstof en van afval, de industrie en het verkeer. Op basis van de studies van de 
stofstromen naar de Noordzee werd voor 1990 een overzicht gemaakt van de tota
le emissies in Vlaanderen van de metalen opgenomen in de lijst van prioritaire stof
fen nl. As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn en Hg.

•  Lood
Lood uit de omgevingslucht wordt opgenomen in het organisme langs de ademha
lingswegen (per pg/nr|3 ingeademd lood is er een toename van lood in het bloed 
met 1 à 2  pg/1 0 0  ml) en door inname langs maagdarmkanaal van loodhoudend 
stof. Deze laatste weg van inname kan de belangrijkste bron van loodintoxicatie zijn 
bij kinderen die wonen rond industriële vestigingen.

De nadelige effecten van Pb situeren zich vooral op het vlak van het zenuwstelsel. 
Met name op de hersenen kan een hoge dosis een acute intoxicatie geven met blij
vende hersenbeschadiging. Langdurige blootstelling is de oorzaak van gedrags
stoornissen en een gebrek aan intellect. Door de invloed van lood op het perifeer 
zenuwstelsel ontstaan gevoelsstoornissen, verlammingsverschijnselen en een ver
traagde zenuwgeleidingssnelheid. De toxische werking van lood op de gladde spie-
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ren leidt tot verhoogde bloeddruk en tot loodkolieken. Bij langdurige intoxicatie kan 
nierbeschadiging optreden.

Kinderen zijn gevoeliger aan de effecten van lood daar zij een hogere gastrointes
tinale resorptie hebben (40% t.o.v. 10% bij volwassenen), kinderen hebben een 
hogere orale inname via het neervallend stof, bij hen wordt het lood minder gebon
den aan beenderweefsel (70% t.o.v. 90% bij volwassenen) en de hersenen van jon
ge kinderen zijn gevoeliger aan de toxische invloed van Pb en nog meer de hersen
en van de “vrucht” (ref. 2 .8 .).

Lood is de belangrijkste en meest verspreide polluent. Naast de andere bronnen 
van lood zoals drinkwater, voedsel en gebruiksvoorwerpen is het atmosferische 
lood één van de belangrijkste oorzaken van verhoogde loodbloedspiegel bij de 
bevolking. De voornaamste bronnen zijn de non-ferrosector en de emissies van het 
verkeer (benzinevoertuigen). Verschillende maatregelen hebben geleid tot de ver
mindering van het loodgehalte in de benzine en uiteindelijk de introductie van lood
vrije benzine. Hierdoor zijn de loodemissies tengevolge van het verkeer sterk 
gedaald.

Lood in sedimenterend stof treffen we aan in de onmiddellijke omgeving van non- 
ferrobedrijven. Alhoewel de meeste stofuitval zich beperkt tot 1 à 2 km rond de 
bedrijven leidt dit tot onaanvaardbare bodem- en plantencontaminatie. Het lood is 
immers weinig mobiel in de bodem en accumuleert er soms gedurende tientallen 
jaren. Er bestaan geen afdoende oplossingen om dergelijke bodems terug te zui
veren en soms is er eveneens een probleem van secundaire verontreiniging door 
heropwaaiend stof. Via contact met bevuilde oppervlakken kan het neervallend stof 
soms nog meer dan zwevend stof leiden tot verhoogde loodopname, vooral dan bij 
kleuters en kinderen.

•  Cadmium
Cadmium heeft cumulatieve toxische effecten in de nieren. Het komt vrij bij non-fer- 
ro bedrijven, bij cadmiumverwerkende bedrijven (pigmentfabricatie), uit afvalincine- 
ratoren en ook in kunstmest bevinden zich sporen van cadmium. Cadmium accu
muleert sterk in de bodem en is door planten gemakkelijker opneembaar dan lood. 
Opname via groenten is een belangrijke weg van cadmiumblootstelling voor de 
mens.

Een aantal andere metalen, eveneens gekend om hun toxische eigenschappen, 
worden hierna gegeven met hun voornaamste bronnen.

Zink:__________ fytotoxisch, non-ferrosector, metallisatie
Nikkel:

'J —-------’ ----- ------- --------* -------------
kankerverwekkend, non-ferrosector, recuperatie katalysematerialen

Arseen: toxisch voor de mens, fytotoxisch, non-ferrosector
Chroom (VI): kankerverwekkend, non-ferrosector
Koper: fytotoxisch bii c/rote concentratie, non-ferrosector, landbouw
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deel 3 : ZWAVELDIOXIDE

3.1. W ijziging meetprogramma

In 1999 werden geen wijzigingen in het meetprogramma doorgevoerd.

In 1999 werd het nieuwe systeem van datatransmissie operationeel. Voor SO2 
betekent dit dat de detectielimieten konden verlaagd worden van 8 pg /rn^  naar 3 
pg/rrA  Tevens wordt vanaf 1999 voor alle meetnetten bij de berekening van de 
gemiddelde waarden voor meetresultaten overeenkomend met de detectielimiet de 
helft van de detectielimiet in rekening gebracht. Voor SO2 is dit 1,5 g g /m ^  of 2 
pg/rri3 afgerond. Deze verlaging valt duidelijk te merken in de meetresultaten die 
hier besproken worden.

Vanaf 1 januari 2000 werden de SC>2 -met¡ngen gestandardiseerd bij 293°K en 1013 
mbar, overeenkomstig de nieuwe richtlijn 1999/30/EC. Voorheen waren de metin
gen gestandardiseerd bij 298°K en 1013 mbar. De omrekeningsfactor van ppb naar 
pg/rr|3 bedroeg 2,62 tot 31/12/1999. Vanaf 01/01/2000 bedraagt ze 2,66.

3 7 1D eel 3: Z waveldioxide



3.2 Grens- en richtwaarden

In Europees verband vermelden wij de richtlijn van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 15 juli 1980 betreffende de normen voor zwaveldioxide en 
zwevende deeltjes in de lucht. Deze richtlijn werd door de Belgische wetgeving 
bekrachtigd in het Koninklijk Besluit van 16 maart 1983 en werd ook opgenomen in 
de VLAREM Titel II.

In Benelux verband vermelden wij de richtlijn M/78/16 welke de Nederlandse en 
Belgische federale of regionale instanties die de meetnetten beheren verplicht tot 
onmiddellijke wederzijdse melding bij het overschrijden van deze normen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te hanteren SC>2 richt- en grens
waarden.

Tabel 3.1 : SO2  richt- en grenswaarden

S02:
EU GRENSWAARDEN

50ste PERCENTIEL VAN DE OVER EEN JAAR GEMETEN DAGGEMIDDELDEN 
jaar 120 gg/m3 indien P50 zwevend stof < 40 gg/m3 

80 gg/m3 indien P50 zwevend stof > 40 gg/m3 

winter 180 gg/m3 indien P50 zwevend stof < 60 gg/m3 

130 gq/m3 indien P50 zwevend stof > 60 gg/m3

ggste PERCENTIEL VAN ALLE OVER EEN METEOROLOGISCH JAAR GEMETEN 
DAGGEMIDDELDEN

: 350 gg/m3 indien P98 zwevend stof < 150 gg/m3 

: 250 gg/m3 indien P98 zwevend stof > 150 gg/m3

S02: INDIVIDUELE DAGGEMIDDELDEN : 100 à 150 gg/m3

EU RICHTWAARDEN JAARGEMIDDELDE : 40 à 60 ua/m3

S02:
BENELUX RICHTLIJN

DAGGEMIDDELDE : 400 gg/m3

In VLAREM Titel II worden een aantal speciale beschermingszones aangeduid. In 
de Antwerpse regio zijn dat de gemeenten Antwerpen Borsbeek, Edegem, Mortsel, 
Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht. In de Gentse regio zijn dat de 
gemeenten Destelbergen, Evergem en Gent terwijl dat in de zone Brussel-rand de 
gemeenten Drogenbos, Kraainem, Machelen, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem en 
Zaventem zijn.

In deze speciale beschermingszones wordt 80% van de bestaande grenswaarden 
gehanteerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te hanteren SO2 - 
grenswaarden in deze speciale beschermingszones.
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Tabel 3.2: SO2  grenswaarden in speciale beschermingszones

S02:
EU GRENSWAARDEN
in speciale beschermings
zones (80%)

50stePERCENTIEL VAN DE OVER EEN JAAR GEMETEN DAGGEMIDDELDEN 
jaar 96 gg/m3 indien P50 zwevend stof < 40 gg/m3 

64 gg/m3 indien P50 zwevend stof > 40 gg/m3 

winter 144 gg/m3 indien P50 zwevend stof < 60 gg/m3 

104 gg/m3 indien P50 zwevend stof > 60 gg/m3

g8ste PERCENTIEL VAN ALLE OVER EEN METEOROLOGISCH JAAR GEMETEN 
DAGGEMIDDELDEN

: 280 gg/m3 indien P98 zwevend stof < 150 gg/m3 

: 200 gg/m3 indien P98 zwevend stof > 150 gg/m3

Gezien de SC^-emissies zowel in België ais in de naburige landen in het laatste 
decennium sterk gedaald zijn, deden zich in de loop van het meteorologisch jaar
1998-1999 geen episoden van hoge luchtverontreiniging van SO2  voor. De laatste 
SO2 pollutie-episode kwam voor in januari 1987.

Tabel 3.3. geeft een overzicht van de overschrijdingen van zowel de EU-normen ais 
de Benelux-normen voor SO2  in Vlaanderen in de periode 1999-2000.

Tabel 3.3a: Overschrijdingen SO2  van de EU-grenswaarden in Vlaanderen

S02 :
EU GRENSWAARDEN

50ste PERCENTIEL VAN DE 24-UURGEMIDDELDEN > 
jaar : 80 gg/m3 (als P50 zwevend stof > 40 gg/m3) 
winter : 130 gg/m3 (als P50 zwevend stof > 60 gg/m3)
Meetplaats Station Aantal overschrijdingen

Winter Jaar
01/10-31/03 01/04-31/03

GEEN OVERSCHRIJDINGEN

98ste PERCENTIEL VAN DE DAGGEMIDDELDEN > 350 gg/m3
Meetplaats Station Aantal overschrijdingen
GEEN OVERSCHRIJDINGEN

Tabel 3.3b: Overschrijdingen SO2  van de EU-richtwaarden in Vlaanderen

S02 :
EU RICHTWAARDE

DAGGEMIDDELDE > 100 gg/m3
Meetplaats Station Aantal overschrijdingen

Zomer Winter 

01/04-30/09 01/10-31/03

Jaar

01/04-31/03
Petroleumkaai 42R822 1 2 3

Jaarlijks totaal : 3
Wondelgem 44R721 1 2 3

Jaarlijks totaal : 3
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Tabel 3.3b (vervolg): Overschrijdingen SO2  van de EU-richtwaarden 
in Vlaanderen

S02 : EU RICHTWAARDE JAARGEMIDDELDE > 40 gg/m3
Meetplaats Station Conc. (gg/m3)
GEEN OVERSCHRIJDINGEN

Tabel 3.3c: Overschrijdingen SO2  van de Benelux richtlijn in Vlaanderen

S02 : BENELUX RICHTLIJN DAGGEMIDDELDE > 400 gg/m3
Meetplaats Station Aantal overschrijdingen
GEEN OVERSCHRIJDINGEN

De EU-grenswaarde voor SO2  van 80 pg/m 3  ais mediaan van de over een jaa r  
gemeten daggemiddelden werd in de volledige periode op alle stations in Vlaande
ren ruimschoots gerespecteerd. In 1999-2000 werd de hoogste P50-waarde in de 
Antwerpse regio vastgesteld op het station 42R822 met 21 pg/m3 . In Vlaams Bra
bant bedroeg de hoogste P50-waarde 6 gg/m3 te 42R020 in Vilvoorde. De hoogste 
P50-waarde in de Gentse regio werd in deze periode in Zelzate (44R750) geno
teerd en bedraagt 12 gg/m3. In West-Vlaanderen bedroeg de hoogste mediaan- 
waarde 6  gg/m3 in Zeebrugge (44N002) en in St. Denijs (44N050). In Limburg 
bedraagt de mediaanwaarde in Hasselt (42N045), in Bree (42N027) en in Lanaken 
(42N046) 4 gg/m3.
In VLAREM II werden een aantal gebieden ais ‘speciale beschermingszones’ gede
finieerd. In de Antwerpse regio en Vlaams-Brabant zijn de stations R801, R811, 
R815, R822, R896, R897, R898, R020 in deze beschermingszones gelegen. In de 
Gentse regio zijn dat de stations R701, R710 en R731. In deze stations worden de 
grenswaarden op 80% van de oorspronkelijke grenswaarden gebracht dus 64 
gg/m3 ais mediaan van de over een ja a r gemeten daggemiddelde. In de speciale 
beschermingszones wordt deze striktere grenswaarde niet overschreden.

De EU-grenswaarde voor SO2  van 250 pg/m3 ais 98s ê percentiel van alle dagge
middelden overeen ja a r  werd in de volledig beschouwde periode op alle meetsta
tions ruimschoots gerespecteerd. De hoogste P98-waarde in 1999-2000 bedraagt 
78 gg/m3  en werd op het station 44R721 in Wondelgem in de Gentse regio geno
teerd. Dit is een status quo ten opzichte van het vorige meteorologische jaar. In de 
Antwerpse regio werd de hoogste P98-waarde op het station 42R822 aan de Petro- 
leumkaai genoteerd en bedraagt 74 gg/m3. Dit is een duidelijke daling t.o.v. de vori
ge meetperiode (114 gg/m3). In Vlaams-Brabant bedraagt de hoogste P98-waar- 
de 20 gg/m3 en wordt vastgesteld op het station 42R010 in St. Stevens-Woluwe. In 
Vilvoorde ligt de P98-waarde op hetzelfde niveau nl. 19 gg/m3. In West-Vlaanderen 
wordt de hoogste P98-waarde vastgesteld in Zeebrugge en bedroeg 27 gg/m3. In 
Limburg bedroeg de hoogste P98-waarde 14 gg/m3 in Hasselt (42N045).
In de speciale beschermingszones valt deze grenswaarde terug op 2 0 0  gg/m3 ais
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98ste percentiel van alle daggemiddelden over een jaar. Ook deze grenswaarde 
wordt in de stations die in de speciale beschermingszones gelegen zijn niet over
schreden.

Het aantal overschrijdingen in 1999-2000 van de EU-richtwaarde voor SO2  m.a.w. 
het aantal daggemiddelden hoger dan 100  pg/rrP, bedraagt 6  verdeeld over 2 sta
tions zijnde de Petroleumkaai (42R822) in Antwerpen en Wondelgem (44R721) in 
de Gentse Kanaalzone.

De richtwaarde voorde jaargemiddelde SC>2 -concentratie (40 pg/m^) werd in 1999- 
2000 niet overschreden. Het hoogste jaargemiddelde bedraagt 24 pg/rn^ en werd 
in Antwerpen aan de Petroleumkaai (42R822) genoteerd.

De grenswaarde met betrekking tot de ‘BENELUX’ meldingsplicht voor SO2  (nl. 400 
p g / r r i 3  ais daggemiddelde) werd in de beschouwde meetperiode geen enkele keer 
overschreden.

3.3 Statistische verwerking

De statistische verwerking van de meetresultaten is opgenomen in tabel 2 (meteo
rologisch jaar 1999-2000 zowel op basis van halfuurwaarden ais op basis van dag
waarden) in annex 3. Tabel 3 in annex 3 geeft een overzicht van de dagwaarden in 
de winterperiode dus in de periode 1 oktober 1999 tot en met 31 maart 2000. De 
statistische eenheden werden eveneens grafisch voorgesteld en zijn ook terug te 
vinden in annex 3.

Figuur 3.1. geeft de jaargemiddelde SC^-concentratie weer in het meteorologisch 
jaar 1999-2000. Dit interpolatiekaartje kwam tot stand door alle stations van het 
telemetrisch meetnet in België bij de berekening te betrekken.

Figuur. 3.1: S02-jaargemiddelde concentratie in het meteorologisch
jaar 1999-2000

S 02  : jaargemiddelde concentratie van 01/04/1999 tot en met 31/03/2000
op basis van alle telemetrische stations

jaargemiddelde
pg>n5

M A X
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De hoogste jaargemiddelde SC^-concentraties komen voor in de omgeving van 
Antwerpen en de Antwerpse Haven. Het hoogste jaargemiddelde wordt gemeten in 
het station aan de Petroleumkaai (42R822) in de Antwerpse Haven en bedraagt 24 
pg/m3. Ook in de omgeving van Zelzate in de Gentse Kanaalzone komen iets hoge
re jaargemiddelden voor. In Zelzate (44R750) bedraagt de S0 2 -jaargemiddelde 
concentratie 15 pg/m3. Uit dit kaartje blijkt duidelijk dat de EU-richtwaarde voor de 
jaargemiddelde S0 2 -concentratie dat 40 pg/m3  bedraagt in het meteorologisch jaar 
1999-2000 overal in Vlaanderen ruim gerespecteerd werd.

Figuur 3.2. is een verschilkaartje en geeft de tendens weer van de SC>2 -jaargem¡d- 
delde concentratie in het meteorologisch jaar 1999-2000 t.o.v. het vorige meteoro
logisch jaar.

Figuur 3.2: Tendenskaartje S02-jaargemiddelde concentratie
in 1999-2000 t.o.v. 1998-1999

S 02  : verschil in jaargemiddelde concentratie 1999 t.o.v. 1998
op basis van alle telemetrische stations
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pg/m5
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Uit dit kaartje blijkt dat er overal in Vlaanderen een dalende tendens optreedt in het 
voorbije meteorologisch jaar t.o.v. het meteorologisch jaar 1998-1999. Dit valt te 
verklaren door de invoering van het nieuwe datatransmissie waarbij tevens de helft 
van de detectielimieten in rekening werd gebracht.

Figuren 3.3. tot en met 3.6. geven het verloop van de daggemiddelden voor het vir
tueel industrieel, stedelijk, voorstedelijk en landelijk station gedurende de periode 
april 1999-maart 2000 voor de parameter SC>2 weer. De curven kwamen tot stand 
door alle bestaande Vlaamse stations in 4 subgroepen onder te brengen met name 
industriële, stedelijke, voorstedelijke en landelijke stations (tabel 1 in annex 3). Per 
subgroep werd er vervolgens een imaginair station (x-mean) gecreëerd dat voor elk 
halfuur de gemiddelde waarde aanneemt van de meetstations die in deze subgroep 
gedefinieerd werden (indien daarvan minstens de helft geldig aanwezig is). Dit ‘x- 
mean' station is ais dusdanig geen ruimtelijk gemiddelde waarde van een polluent 
over Vlaanderen. Het laat wel toe alle statistische grootheden van een bepaalde 
soort meetplaats te evalueren ten opzichte van de volledige groep van meetplaat- 
sen die door x-mean vertegenwoordigd worden.

42 ]
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• Industrieel

Figuur 3.3: Daggemiddeld S02-verloop in het industrieel x-mean station
in de periode 19990401 tot en met 2000331

De evolutie van de SC^-daggemiddelden op het industrieel x-mean station toont 
aan dat de hoogste concentraties vooral in de winterperioden werden geregis
treerd, met name in november 1999 en in januari 2000. In deze maanden komen 
op alle stations verhoogde concentraties voor. De piek begin mei 1999 is te wijten 
aan verhoogde SC>2 -verontrein¡gingsniveaus gemeten in de Petroleumkaai te Ant
werpen. Het daggemiddelde bedroeg er 145 pg/m3 op 5 mei. Gedurende de rest 
van het jaar zijn de concentraties lager.

De verontreinigingsniveaus gemeten in het meteorologisch jaar 1999-2000 liggen 
tot 50% lager ten gevolge van de verlaging van de detectielimfeten. Evenals het 
voorgaande jaar werd in 1999-2000 de hoogste jaargemiddelde SC>2 -concentrat¡e 
in de Antwerpse regio opgetekend in het station 42R822 gelegen in het industrie
gebied ten NW van de stad met een daggemiddelde concentratie van 24 pg/m3. De 
jaargemiddelde SC>2 -concentraties gemeten op de overige industriële meetstations 
in de Antwerpse regio zijn lager en liggen tussen 8  en 15 pg/m3 in resp. Doei 
(42R830) en in Zwijndrecht (42R815).

Op het station 42R822 werd in 1999-2000 de hoogste 24-uurgemiddelde SC^-con- 
centratie gemeten met een waarde van 145 pg/m3, gevolgd door de stations te 
Zwijndrecht (42R815) en te Berendrecht waar de maximale SC>2 -dagconcentratie 
resp. 78 pg/m3 en 65 pg/m3 bedraagt. Voor de Petroleumkaai en Berendrecht bete
kent dit een daling in het verontreinigingsniveau, terwijl dit voor Zwijndrecht een sta
tus quo in het niveau betekent.

In de Gentse industriezone werden de hoogste jaargemiddelde concentraties 
gemeten op de stations 44R750 te Zelzate met 15 pg/m3 gevolgd door de stations 
44R721 en 44R740, resp. te Wondelgem en te St. Kruis-Winkel met 14 pg/m3 en
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13 gg /rrP . Het SC>2 -niveau in het station 42R731 te Evergem bedraagt 9 g g /r ïA

De SC>2-98ste percentielen evenals de jaargemiddelden berekend op basis van 
daggemiddelden liggen in de periode 1999-2000 in alle industriële stations lager 
dan in 1998-1999. De hoogste 98ste percentiel bedraagt 78 gg/m^ en wordt vast
gesteld in het station 44R721 te Wondelgem. In het station aan de Petroleumkaai 
(42R822) ligt de P98-waarde op 74 gg/rrA  De SC>2-98ste percentielen gemeten op 
de overige industriële meetstations zijn lager en liggen tussen 31 en 46 pg/rn^ in 
resp. Ertvelde (44M702) en in Zelzate (44R750).

•  Stedelijk

Figuur 3.4: Daggemiddeld SC^-verloop in het stedelijk x-mean station
in de periode 19990401 tot en met 20000331
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De evolutie van de SC^-daggemiddelden op het stedelijk x-mean station toont aan 
dat ook hier de hoogste concentraties vooral in de winterperioden werden geregis
treerd. Dit is voor deze stations duidelijker merkbaar dan voor de industriële sta
tions. Dit is logisch daar de industriële stations het hele jaar door beïnvloed worden 
de industriële bronnen terwijl de stedelijke stations relatief gezien veel meer door 
de uitstoot tengevolge van de huisverwarming beïnvloed worden. De hoogste dag
gemiddelden komen voor in de periode oktober 1999 tot eind januari 2000. De piek 
eind januari 2000 is te wijten aan hoge concentraties die in het station 42R801 te 
Borgerhout geregistreerd werden. Gedurende de rest van het jaar liggen de con
centraties meestal benden 2 0  pg/rrP.
Het hoogste jaargemiddelde op basis van dagwaarden wordt in Borgerhout vast
gesteld (42R801) en bedraagt 15 gg/rrA  In Gent (44R701) bedraagt het jaarge
middelde 10 gg/rrA  In Vilvoorde wordt 7 pg/m^ vastgesteld. In St. Stevens-Wolu- 
we bedraagt het SC^-jaargemiddelde 6  pg/rn^. In alle stations is een dalende ten
dens vast te stellen wat verklaard kan worden door de overschakeling op het nieu
we datatransmissiesysteem. De hoogste individuele dagwaarde (maximum)
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bedraagt 60 |jg/m 3 op het station te Borgerhout. In St. Stevens-Woluwe bedraagt 
het hoogste daggemiddelde 42 pg/m3; in Gent 40 pg/m3 en in Vilvoorde 29 pg/m3.

•  Voorstedelijk

Figuur 3.5: Daggemiddeld SC^-verloop in het voorstedelijk x-mean
station in de periode 19990401 tot en met 20000331
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Het verloop van de SC^-daggemiddelde van het virtueel voorstedelijk station kent 
hetzelfde patroon ais in het virtueel stedelijk station. De gemeten concentraties lig
gen iets lager. De pieken die het SC>2 -verloop in het virtueel stedelijk station kent, 
worden ook hier terug gevonden. Het hoogste jaargemiddelde (op basis van dag
waarden) bedraagt 11 pg/m3 en werd genoteerd op het station 42R820 te Kapel
len, gevolgd door het station 42R821 te Beveren-Waas met 10 pg/m3 . Het laagste 
SC>2 -jaargemiddelde bedraagt 5 pg/m3 en werd genoteerd op het station 44M705 
te Roeselare en in Hasselt (42N045). Het hoogste daggemiddelde komt voor in 
Kapellen met 6 8  pg/m3, gevolgd door Ruisbroek (42R832) met 50 pg/m3.
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•  Landelijk

Figuur 3.6: Daggemiddeld S02-verloop in het landelijk x-mean station
in de periode 19990401 tot en met 20000331

De meeste van deze stations werden geïnstalleerd buiten de grote agglomeraties 
en de industriezones om representatief te zijn voor de landelijke achtergrond- 
concentraties en voor de invloed van het pollutietransport over lange afstand.

Algemeen kan gesteld worden dat het verloop van de SC>2 -daggem¡ddelden in het 
virtueel landelijk station te vergelijken is met het verloop in het virtueel stedelijk en 
het virtueel voorstedelijk station. De absolute concentraties dalen wel in de volgor
de stedelijk, voorstedelijk resp. landelijk. De hoogste daggemiddelden komen voor 
in januari 2000. De gemeten SC>2 -concentraties liggen duidelijk lager dan in de 
voorgaande type stations, wat eigenlijk te verwachten is.

Over het algemeen zijn in de landelijke stations gedurende het meteorologisch jaar
1999-2000 uitgesproken lage verontreinigingsniveaus waargenomen. Het hoogste 
jaargemiddelde (op basis van dagwaarden) bedraagt 7 pg/m3 en werd genoteerd 
op het station 44N050 te St. Denijs. Het SC^-jaargemiddelden op de andere sta
tions liggen tussen 4 pg/m3 in Walshoutem (42N054), Houtem (44N029) en Idegem 
(44N051) en 6  pg/m3 in Schilde (42N015), Dessel (42N016) en Aarschot (42N035).

Het hoogste individuele daggemiddelde in de periode 1999-2000 werd in St. Den
ijs (42N050) genoteerd en bedraagt 47 pg/m3, gevolgd door Schilde (42N015) met 
46 pg/m3.
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3.4. Lange term ijn evolutie van de 

SO2~verontreiniging

Figuur 3.7. geeft de lange termijn evolutie van de mediaanwaarde (op basis van 
dagwaarden) weer sedert 1979-1980 in vergelijking met de bestaande EU-grens- 
waarde voor SC>2 die 80 pg/rrP bedraagt. De werkwijze bij het grafisch voorstellen 
van de gegevens (met name de keuze van de stations bij het definiëren van het vir
tuele station) is analoog ais deze bij de statistische verwerking (3.3.).

Figuur 3.7: Lange termijn evolutie S02-mediaanwaarde voor de
verschillende x-mean stations sedert 1979-1980 
t.o.v. de EU-grenswaarde
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industrie steden voorsteden landelijk

De SC>2 -tendens van het imaginaire industriële station daalt in de loop van de tijd. 
Ook voor het imaginaire stedelijke en voorstedelijke station, is de dalende tendens 
in S0 2 -mediaanwaarde vast te stellen. De S0 2 -mediaanwaarden voor beiden ken
nen een duidelijk parallel verloop. De tendens voor het landelijk imaginair station is 
in de beginperiode eerder schommelend, om vanaf 1985-1986 een dalend karakter 
te vertonen. Vanaf 1999 is duidelijk de daling in de gemeten concentraties waar te 
nemen tengevolge van de overschakeling naar het nieuwe datatransmissiesys- 
teem.

Figuur 3.8. geeft de lange termijn evolutie van de jaargemiddelde concentratie (op 
basis van dagwaarden) weer sedert 1979-1980 in vergelijking met de bestaande 
EU-richtwaarde voor SO2  die 40 à 60 pg/rn^ bedraagt.
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Figuur 3.8: Lange termijn evolutie S02-gemiddelde concentratie voor de
verschillende x-mean stations sedert 1979-1980 
t.o.v. de EU-richtwaarde
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landelijkvoorstedenindustrie steden

De SC>2 -tendens van het jaargemiddelde is vergelijkbaar met het verloop van de 
mediaanwaarde voor wat betreft de verschillende types van stations, met name 
dalend. De jaargemiddelde concentraties liggen hoger dan de mediaanwaarden 
(daar bij de berekening van het rekenkundig gemiddelde de hoge piekconcentraties 
in rekening gebracht worden, terwijl dit bij de berekening van de mediaanwaarde 
niet het geval is). Ook de variaties van jaar tot jaar zijn groter. Vanaf 1999 is duide
lijk de daling in de gemeten concentraties waar te nemen tengevolge van de over
schakeling naar het nieuwe datatransmissiesysteem.

Figuren 3.9. t.e.m. 3.12. geven, opeenvolgend voor de verschillende imaginaire sta
tions, het verloop van de S0 2 -mediaanwaarde en het verloop van de SC>2 -jaarge- 
middelde concentratie weer, tezamen met de hoogste en laagste mediaanwaarde 
die in het betreffende meteorologische jaar op een individueel reëel station, beho
rende tot dezelfde subgroep, voorkwamen.

•  Industrieel

Figuur 3.9.a: SC^-mediaanwaarde, industrie x-mean, hoogste en laagste
in Vlaanderen
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De SC>2 -meciïaanwaarde op het industriële x-mean station is dalend vanaf de 
beginperiode 1979-1980 (fig. 3.9.a.)- In dit meteorologisch jaar bedraagt de me
diaanwaarde 63 pg/m3  terwijl de hoogste mediaanwaarde gevonden wordt op het 
station R822 aan de Petroleumkaai met 108 pg/m3. De EU-grenswaarde, die een 
mediaanwaarde van 80 pg/m3 op basis van daggemiddelden vooropstelt, wordt bij
gevolg overschreden in dit meteojaar. Deze EU-grenswaarde wordt in 1983-1984 
op hetzelfde station net bereikt. Vanaf 1984-1985 wordt deze niet meer overschre
den. In 1999-2000 bedraagt de mediaan van het x-mean station 12 pg/m3, terwijl 
de hoogste individuele mediaanwaarde 21 pg/m3 op het station 42R822 bedraagt.

Figuur 3.9.b: SC>2 -jaargemiddelde, industrie x-mean, hoogste en laagste
in Vlaanderen
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Figuur 3.9.e: Aantal operationele industriële stations in Vlaanderen
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Analoog aan het verloop van de mediaanwaarden, kennen de SC>2 -jaargemiddel- 
den een dalend karakter in de loop van de tijd (fig. 3.9.b.). Zoals reeds eerder 
opgemerkt liggen de jaargemiddelden hoger en zijn de variaties van jaar tot jaar 
groter. De onderste grens van de EU-richtwaarde die 40 pg/m3 ais jaargemiddelde 
vooropstelt wordt door het x-mean station tot en met 1986-1987 overschreden. In 
de periode 1979-1987 komen overschrijdingen van deze richtwaarde op bijna alle 
individuele operationele stations voor, terwijl het na 1987 eerder om een gering 
aantal stations gaat. In 1996-1997 wordt deze nog net bereikt op het station 
42R822 aan de Petroleumkaai.

In 1979-1980 bedraagt de jaargemiddelde concentratie van het x-mean station 75 
pg/m3. Daarmee wordt de bovenste grens nl. 60 pg/m3 van de EU-richtwaarde 
overschreden. In 1981-1982 wordt deze nog net bereikt op het x-mean station. In 
de periode 1979-1987 wordt deze bovengrens regelmatig in meerdere stations
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overschreden terwijl dit nadien eerder beperkt blijft tot het station R822 aan de 
Petroleumkaai. Vanaf 1994-1995 wordt de bovenste grens op geen enkel station 
meer overschreden. Deze daling in de SC>2 -concentratie in de omgevingslucht zou 
ondermeer een weerspiegeling kunnen zijn van de dalende SC>2 -emissies door de 
raffinaderijen en grote stookinstallaties (144 767 ton in 1993 naar 97 229 ton in 
1998) naast nog andere maatregelen. In 1999-2000 bedraagt de SC>2 -jaargemid- 
delde concentratie op het industriële x-mean station 13 pg/m3. Het hoogste jaar
gemiddelde wordt op het station 42R822 aan de Petroleumkaai genoteerd en 
bedraagt 24 pg/m3.

•  Stedelijk
Figuur 3.10 a: SC^-mediaanwaarde, steden x-mean, hoogste en 

laagste in Vlaanderen
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Het verloop van de mediaanwaarde van het stedelijk x-mean station is, na een tij
delijke stijging in 1980-1981 die waarschijnlijk te wijten is aan de installatie van 2 
bijkomende stations in Borgerhout en Vilvoorde, dalend (fig. 3.10.a). De mediaan
waarde van het x-mean station in 1980-1981 bedraagt 52 pg/m3; in 1999-2000 
bedraagt deze nog 8 pg/m3. De EU-grenswaarde (80 pg/m3) wordt in de loop van 
de tijd, noch door het stedelijk x-mean station, noch door een individueel stedelijk 
station, overschreden.

Figuur 3.10 b: SC^-gemiddelde, x-mean steden, hoogste en laagste 
in Vlaanderen
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Figuur 3.10.e: Aantal operationele stedelijke SC^-stations in Vlaanderen
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Het verloop van de SC>2 -jaargemiddelde concentratie van het stedelijk x-mean sta
tion kent eveneens een dalend verloop, zij het dan met grotere variaties (fig. 
3.10.b.). Het jaargemiddelde van het x-mean station daalt van 56 pg/m3 in 1979- 
1980 tot 10 pg/m3 in 1999-2000. Enkel in 1981-1982 wordt de bovenste grens van 
de EU-richtwaarde nl. 60 pg/m3 bereikt op het stedelijk x-mean station. In het ste
delijk station R801 te Borgerhout wordt deze norm overschreden in de periode 
1979-1982 en in 1984-1985. De onderste grens van deze EU-richtwaarde daaren
tegen wordt door het stedelijk x-mean station tot in 1986-1987 overschreden. Van
af 1993-1994 wordt op geen enkel individueel stedelijk station de EU-richtwaarde 
nog overschreden. De jaargemiddelde SC>2 -concentratie op het stedelijk x-mean 
station in 1999-2000 bedraagt 10 pg/m3. Het hoogste individuele SC>2 -jaargem¡d- 
delde bedraagt 15 pg/m3 en wordt in Borgerhout (42R801) vastgesteld.

•  Voorstedelijk
Figuur 3.11.a. geeft de evolutie van de SC>2 -med¡aanwaarde van het virtueel voor
stedelijk station weer. De tijdelijke stijging in 1980-1981 die in de curve van het vir
tueel stedelijk station vast te stellen is, komt ook hier tot uiting. Algemeen is de cur
ve gelijklopend aan deze van het virtueel stedelijk station. De mediaanwaarde van 
het x-mean station daalt van 42 pg/m3 in 1979-1980 tot 9 pg/m3 in 1999-2000. De 
EU-grenswaarde (80 pg/m3) wordt in de volledige periode noch in het x-mean sta
tion noch in een individueel voorstedelijk station overschreden.

Figuur 3.11a: SC^-mediaanwaarde, voorsteden x-mean, hoogste en
laagste in Vlaanderen
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Het verloop van de S0 2 -jaargemiddelde concentratie van het voorstedelijk x-mean 
station kent eveneens een dalend verloop, zij het dan met grotere variaties 
(tig. 3.11.b.).

Figuur 3.11b: SC>2 -jaargemiddelde eone., voorsteden x-mean, hoogste
en laagste in Vlaanderen
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Figuur 3.11.e: Aantal operationele voorstedelijke S02-stations in Vlaanderen
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Het jaargemiddelde van het x-mean station daalt van 50 pg/m3 in 1979-1980 en 59 
pg/m3  in de periode 1980-1982 tot 8 pg/m3 in 1999-2000. De bovenste grens van 
de EU-richtwaarde nl. 60 pg/m3 wordt nooit bereikt op het voorstedelijk x-mean sta
tion. In Destelbergen (44R710) wordt deze grens in 1980-1981 en in 1981-1982 
overschreden met resp. 64 pg/m3 en 73 pg/m3 . De overschrijding in 1984-1985 
kwam voor in Beveren Waas (42R821 - 61 pg/m3). De onderste grens van deze 
EU-richtwaarde daarentegen wordt door het voorstedelijk x-mean station tot in 
1984-1985 overschreden. Vanaf 1987-1988 wordt op geen enkel individueel voor
stedelijk station de onderste grens van de EU-richtwaarde nog overschreden. Het 
hoogste jaargemiddelde in 1999-2000 bedraagt 11 pg/m3 en komt voor op het sta
tion 42R820 in Kapellen.
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• Landelijk
Figuur 3.12.a. geeft de evolutie van de SC>2 -med¡aanwaarde van het virtueel lan
delijk station weer.

Figuur 3.12 a: S02-mediaan, landelijke x-mean, hoogste en laagste
in Vlaanderen
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Het verloop kent weinig variatie. De mediaanwaarde van het landelijk x-mean sta
tion bedraagt 19 gg /rn^  in 1979-1980 en daalt tot 5 gg /m ^ in 1999-2000. De EU- 
grenswaarde van 80 g g /m ^  wordt in geen enkele periode noch in het x-mean sta
tion noch in een individueel landelijk station overschreden.

Figuur 3.12 b: S02-gemiddelde eone., landelijke x-mean, hoogste en
laagste in Vlaanderen

I20
lO O

80
EU-richt

60

40

20

0
79-80 8 0 -8 1 8 I-8 2  82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90 -91 9 I-9 2  92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00

Figuur 3.12.e: Aantal operationele landelijke SC^-stations in Vlaanderen
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Het verloop van de SC>2 -jaargemiddelde concentratie van het landelijk x-mean sta
tion (fig. 3.12.b) vertoont meer variatie. Toch blijft de jaargemiddelde concentratie 
eveneens laag. De onderste grens van de EU-richtwaarde (40 gg/m^) wordt in 
geen enkele periode noch in het x-mean station, noch in een individueel landelijk 
station overschreden. De hoogste jaargemiddelde SC>2 -concentratie werd waarge
nomen in 1981-1982 in het station te Schilde (42N015) en bedraagt 38 pg/rn^. De 
spreiding van de jaargemiddelde concentraties of mediaanwaarden (verschil max- 
min) is sinds 1994-1995 ook zeer klein t.o.v. de vroegere jaren. In 1999-2000

bedraagt de jaarge
middelde SC>2 -con- 
centratie in het virtueel 
landelijk station 5 
pg/rr|3, terwijl het 
hoogste jaargemiddel
de 7 gg/m^ bedraagt 
op het station 44N050 
in St. Denijs. Het laag
ste SC>2 -jaargemid- 
delde bedraagt 4 
pg/m^ en wordt gere
gistreerd op de sta
tions in Walshoutem 
(42N054), Houtem 
(44N029) en Idegem 
(44N051).

Er worden geen EU-grenswaarden overschreden. De daggemiddelde EU-richt
waarde van 100 gg/tri^ wordt op 2 meetplaatsen overschreden. Ze wordt op 3 
dagen overschreden in het station aan de Petroleumkaai te Antwerpen en even
eens - zij het andere - op 3 dagen in de Gentse Kanaalzone te Wondelgem.

De hoogste SC>2 -concentraties worden in de maand januari 2000 genoteerd tenge
volge van het winterweer. In de periode oktober-november 1999 worden eveneens 
- zij het in mindere mate - verhoogde concentraties vastgesteld.

De evolutie in de periode 1979-2000 is dalend. Ook de 5 laatste jaren is de tendens 
dalend. Vanaf 1999 treedt een daling op wegens technische redenen met name ten 
gevolge van de invoering van het nieuwe datatransmissiesysteem en de daarbijho- 
rende verlaging van de detectiemilieten. Dit verloop is typerend voor zowel indus
triële, stedelijke, voorstedelijke ais landelijke stations. De subgroepen werden in 
dalende volgorde van concentratieniveau gerangschikt. Het concentratieniveau 
daalt m.a.w. in de volgorde industriële, stedelijke, voorstedelijke en landelijke sta
tions.

3.5. Conclusies
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d e e l 4 : STIKSTOFOXIDEN

4.1. W ijziging meetprogramma

In 1999 werden bijkomende NOx-metingen opgestart in het telemetrisch meetnet in 
Vlaanderen.

In 1999 werd het nieuwe systeem van datatransmissie operationeel. Voor NO2  en 
NO betekent dit dat er nieuwe detectielimieten ingevoerd werden. Deze bedragen 
1 pg /rrT  Tevens wordt vanaf 1999 voor alle meetnetten bij de berekening van de 
gemiddelde waarden voor meetresultaten overeenkomend met de detectielimiet de 
helft van de detectielimiet in rekening gebracht. Voor NO2  zowel ais voor NO is dit 
0,5 pg/rri3 of 1 pg/rn^ afgerond.

4.2. Grens- en richtwaarden

De richtlijn (85/203/EEG) betreffende NO2 werd op 7 maart 1985 door de Raad van 
de Europese Gemeenschappen gepubliceerd.

Deze richtlijn werd door de Belgische Regering bekrachtigd in het Koninklijk Besluit 
van 1 juli 1986 en werd ook opgenomen in het VLAREM Titel II.
In Benelux verband vermelden wij eveneens de richtlijn M/78/16.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te hanteren NO2  richt- en grens
waarden.

Tabel 4.1: NO2  richt- en grenswaarden

N02 :
EU GRENSWAARDEN

98ste PERCENTIEL VAN DE OVER EEN KALENDERJAAR 
GEMETEN (HALF)UURWAARDEN : 200 pg/m3

N02 :
EU RICHTWAARDEN

98ste PERCENTIEL VAN DE OVER EEN KALENDERJAAR 
GEMETEN (HALF)UURWAARDEN : 135 pg/m3

50ste PERCENTIEL VAN DE OVER EEN KALENDERJAAR 
GEMETEN (HALF)UURWAARDEN : 50 pg/m3

N02 :
WGO RICHTLIJN

INDIVIDUELE UURGEMIDDELDE : 400 pg/m3

N02 :
BENELUX RICHTLIJN

DAGGEMIDDELDE : 150 pg/m3

In de speciale beschermingszones bedraagt de EU-grenswaarde voor NO2 met 
name het 98ste percentiel van de over een kalenderjaar gemeten uurwaarden 160 
gg/m^.

Tabel 4.2. op de volgende bladzijde geeft een overzicht van de overschrijdingen 
van zowel de EU-normen ais de Benelux-normen voor NO2  in Vlaanderen in het 
kalenderjaar 1999.

Uit deze tabel en uit tabel 1 in annex 4 blijkt dat de EU-grenswaarde voor NO2  van 
200 pglm 3 (ais 98ste percentiel van de uurwaarden) werd gerespecteerd. De hoog
ste waarde voor het 98ste percentiel in het kalenderjaar 1999 in Vlaanderen werd 
bekomen op het station 42R801 te Borgerhout met 95 gg/m^.
In de speciale beschermingszones bedraagt de grenswaarde 160 gg/m^ (ais 98ste 
percentiel van de uurwaarden). Deze grenswaarde wordt in geen enkel station uit 
de speciale beschermingszone overschreden.
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Tabel 4.2a: Overschrijdingen NO2  van de EU-grens- en richtwaarden
in Vlaanderen

N02 : EU GRENSWAARDE ggste PERCENTIELVAN DE UURGEMIDDELDEN > 200 pg/m3
Meetplaats Station Gone. ( pg/m3) 
GEEN OVERSCHRIJDINGEN

Informatief INDIVIDUEEL UURGEMIDDELDE > 200 pg/mJ
Meetplaats Station Aantal overschrijdingen 
Petroleumkaai 42R822 1

N02 : EU RICHTWAARDE 98ste PERCENTIELVAN DE UURGEMIDDELDEN > 135 pg/m3
Meetplaats Station Conc. (pg/m3) 
GEEN OVERSCHRIJDINGEN

Informatief INDIVIDUEEL UURGEMIDDELDE > 135 pg/m3
Meetplaats Station Aantal overschrijdingen
St. Stevens-Woluwe 42R010 1
Vilvoorde 42R020 4
Borgerhout 42R801 11
Petroleumkaai 42R822 9
Doei 42R830 2

Zelzate 44R750 1
50ste PERCENTIEL VAN DE UURGEMIDDELDEN > 50 pg/m3
Meetplaats Station Conc. (pg/m3) 
GEEN OVERSCHRIJDINGEN

Tabel 4.2b: Overschrijdingen NO2  van de WGO en Benelux normen

in Vlaanderen

N02 : WGO RICHTWAARDE INDIVIDUEEL UURGEMIDDELDE > 400 pg/m3
Meetplaats Station Datum Conc. (pg/m3) 
GEEN OVERSCHRIJDINGEN

N02 : BENELUX RICHTLIJN DAGGEMIDDELDE > 150 pg/m3
Meetplaats Station Datum 24h -max. eone. (pg/m3) 
GEEN OVERSCHRIJDINGEN

Ais individueel uurgemiddelde van 200 pglnrfi werd deze waarde op 3 november 
1999 op het station 42R822 aan de Petroleumkaai éénmalig overschreden. Het 
uurgemiddelde bedroeg er 215 gg/m^.

De EU-richtwaarde voor NO g van 135 pglm 3 (ais 98ste percentiel van de uurwaar
den) werd in het kalenderjaar 1999 in Vlaanderen niet overschreden.
Ais individueel uurgemiddelde van 135 pglm ^ werd deze waarde in 1999 in totaal 
28 keer overschreden (22 in de Antwerpse regio, 5 keer in Brabant en 1 keer in Zel- 
zate in de Gentse regio).

De EU-richtwaarde voor NO2  van 50 pglm 3 (ais 50ste percentiel van de uurwaar
den) werd in 1999 - voor het eerst sedert jaren - niet meer overschreden. De hoog
ste mediaanwaarde werd gemeten in Borgerhout (42R801) en bedroeg 49 gg/m^.
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4.3. Statistische verwerking

De statistische verwerking van de NO2  meetresultaten is opgenomen in de tabel
len 1a en 1b (resp. op basis van uurwaarden en dagwaarden) in annex 4. De sta
tistische verwerking van de NO meetresultaten is opgenomen in de tabellen 2a en 
2b (resp. op basis van uurwaarden en dagwaarden) eveneens in annex 4. De gra
fische weergave van de statistische eenheden zijn hier eveneens terug te vinden.

Sedert het begin van 1999 werd het nieuwe datatransmissiesysteem ingevoerd. Dit 
betekent voor NO2 en NO een invoering van detectiemilieten zijnde 1 pg/m3 . Deze 
invoering gebeurde niet gelijktijdig op alle stations van het telemetrisch meetnet. Dit 
verklaart dat voor sommige stations het minimum nog 0 pg/m3  bedraagt terwijl op 
andere stations het minimum gelijk is aan de detectielimiet nl. 1 pg/m3 (tabellen 1 

en 2 in annex 4).

4.3.1. N 0 2

Figuur 4.1. geeft de jaargemiddelde N0 2 -concentratle weer In het kalenderjaar 
1999. Dit interpolatiekaartje kwam tot stand door de stations van het telemetrisch 
meetnet in België bij de berekening te betrekken. Het grondstation te St. Pieters- 
Leeuw (42N040) werd buiten beschouwing gelaten wegens de onbetrouwbaarheid 
van de meetwaarden.

Figuur 4.1 : N 0 2- jaargemiddelde concentratie in het kalenderjaar 1999

N02: jaargemiddelde concentratie in het kalenderjaar 1999
op basis van de telemetrische stations
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De hoogste NC^-jaargemiddelde concentraties komen voor in de agglomeratie Ant
werpen en in de omgeving van Ruisbroek. Ook in Vlaams-Brabant ten oosten van 
het Brussels Gewest worden hoge concentraties gemeten. De gemeten NÛ2 -jaar- 
gemiddelden liggen er boven 40 pg/m3 wat meteen betekent dat in deze regio’s de

6 0 j
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toekomstige grenswaarde voor NO2  die 40 gg/m3 ais jaargemiddelde bedraagt en 
die pas op 1 januari 2010 van kracht wordt, overschreden wordt. Duidelijk zijn de 
grote verkeersaders te zien : autosnelweg Gent-Brussel, Antwerpen-Brüssel en 
Brussel-Leuven. Dit valt te verwachten daar het verkeer de grootste bron van NO2 - 
emissies is.
De laagste concentraties worden gemeten in de provincies West-Vlaanderen en 
Limburg.

Figuur 4.2. is een verschilkaartje en geeft de tendens weer van de NC>2 -jaargem¡d- 
delde concentratie in het kalenderjaar 1999 t.o.v. het vorige kalenderjaar. Ook hier 
werd het grondstation van St. Pieters-Leeuw buiten beschouwing gelaten.

Figuur 4.2: Tendenskaartje N0 2 -jaargemiddelde concentratie
1999 t.o.v. 1998

N02: verschil in jaargemiddelde concentratie 1999 t.o.v. 1998
op basis van de telemetrische stations

M A X

In 1999 treedt in Oost-Vlaanderen de grootste stijging (1 à 4 pg/m3) op t.o.v. het 
vorige kalenderjaar. In de andere regio’s is de stijging geringer. In de provincies Ant
werpen en Limburg zijn de N0 2 -niveaus in 1999 gedaald t.o.v. het vorige kalen
derjaar.

Figuren 4.3. tot en met 4.6. geven het verloop van de daggemiddelden voor het vir
tueel industrieel, stedelijk, voorstedelijk en landelijk station gedurende het kalen
derjaar 1999 voor de parameter NO2 weer. De curven kwamen tot stand door alle 
bestaande Vlaamse stations in 4 subgroepen onder te brengen met name indus
triële, stedelijke, voorstedelijke en landelijke stations (tabel 1 in annex 3). Per sub
groep werd er vervolgens een imaginair station (x-mean) gecreëerd dat voor elk 
halfuur de gemiddelde waarde aanneemt van de meetstations die in deze subgroep 
gedefinieerd werden (indien daarvan minstens de helft geldig aanwezig is). Dit 
‘x-mean’ station is ais dusdanig geen ruimtelijk gemiddelde waarde van een pol
luent over Vlaanderen. Het laat wel toe alle statistische grootheden van een bepaal
de soort meetplaats te evalueren ten opzichte van de volledige groep van meet- 
plaatsen die door x-mean vertegenwoordigd worden.
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Figuur 4.3: Daggemiddeld N02-verloop in het industrieel x-mean station
in het kalenderjaar 1999

De N0 2 -daggemiddelden op het industrieel x-mean station variërenmeestal tussen 
10 pg/m3 en 60 pg/m3. In de maanden januari, februari en maart 1999 komen iets 
hogere waarden voor. In juli en juni worden de laagste NC^-daggemiddelde 
niveaus vastgesteld. Waarschijnlijk is te wijten aan het iets minder drukke verkeer 
(verlofperioden). Daarna liggen de niveaus opnieuw hoger. De pieken in augustus 
1999 zijn te wijten aan sterk verhoogde NC>2 -verontrein¡g¡ngsniveaus gemeten in 
de Antwerpse Haven (Petroleumkaai) en in Doei en in mindere mate in de Gentse 
Kanaalzone (Zelzate en Wondelgem).

De hoogste jaargemiddelde NC>2 -concentrat¡e (op basis van uurwaarden) in de Ant
werpse regio werd opgetekend in het station 42R822 gelegen in het industriegebied 
ten NW van de stad met een jaargemiddelde concentratie van 43 pg/m3 (42 pg/m3 

in 1998). De jaargemiddelde NC^-concentratie gemeten in Berendrecht (42R830) 
is lager en bedraagt 28 pg/m3. Beide stations werden pas in 1998 opgestart.
Op het station 42R822 werd in 1999 eveneens de hoogste uurgemiddelde NO2 - 
concentratie gemeten met een waarde van 215 pg/m3, in Berendrecht bedroeg 
deze 151 pg/m3 (125 pg/m3 in 1998).

In de Gentse industriezone werden de hoogste jaargemiddelde N0 2 -concentraties 
gemeten op de stations 44R750 te Zelzate met 34 pg/m3 gevolgd door de stations 
44R740 te St. Kruis-Winkel en 44R721 te Wondelgem met 32 pg/m3. In Evergem 
werd de laagste jaargemiddelde concentratie vastgesteld. Dit betekent een lichte 
stijging op alle stations. Deze stijging is te verklaren door het invoeren van de 
detectielimiet.
Het hoogste uurgemiddelde werd genoteerd in Zelzate en bedraagt 155 pg/m3. De 
maximale uurgemiddelden op de andere industriële stations in de Gentse Kanaal
zone liggen tussen 106 pg/m3 en 116 pg/m3.

De hoogste 98ste percentiel bedraagt 94 pg/m3  en wordt vastgesteld in het station 
42R822 aan de Petroleumkaai. In de Gentse industriële stations liggen deze sta
tistische grootheden beduidend lager. Het hoogste 98ste percentiel op basis van
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uurwaarden wordt in het kalenderjaar 1999 in de Gentse Kanaalzone gemeten in 
het station 44R721 te Wondelgem en bedraagt 76 pg/m3. In de andere stations lig
gen de 98ste percentielen tussen 6 8  en 73 pg/m3 .

Figuur 4 4: Daggemiddeld N0 2 -verloop in het stedelijk x-mean station
in het kalenderjaar 1999
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De evolutie van de NC^-daggemiddelden op het stedelijk x-mean station toont aan 
dat de laagste concentraties in de zomermaanden (verlofperiode) werden geregis
treerd. De gemeten NC>2 -concentraties in het stedelijke x-mean station liggen hoger 
dan deze gemeten in het industriële x-mean station. Een belangrijke NC^-bron is 
namelijk het verkeer. De piek eind mei 1999 is te wijten aan sterk verhoogde con
centraties in alle stedelijke stations. In Borgerhout bedroeg het daggemiddelde 84 
pg/m3. In Brabant (42R010 en 42R020) lagen de daggemiddelden resp. op 6 8  en 
72 pg/m3; in Gent bedroeg het daggemiddelde 58 pg/m3. De piek begin augustus 
1999 is te wijten aan verhoogde concentraties in St. Stevens-Woluwe en in Vil
voorde (de stations in Borgerhout en Gent hebben op dat moment geen 50% 
beschikbare halfuurwaarden om het daggemiddelde te berekenen). De piek eind 
augustus is vooral te wijten aan verhoogde daggemiddelden in Borgerhout en Gent. 
De andere stations kennen een minder verhoogd daggemiddelde.

Het hoogste jaargemiddelde op basis van uurwaarden wordt in Borgerhout vastge
steld (42R801) en bedraagt 50 pg/m3. In Gent bedraagt het jaargemiddelde 40 
pg/m3. In Vilvoorde (42R020) en in St. Stevens-Woluwe (42R010) bedraagt het 
jaargemiddelde resp. 38 pg/m3 en 35 pg/m3 vastgesteld. Dit betekent voor alle sta
tions behalve Gent een daling t.o.v. het vorige kalenderjaar.
De hoogste individuele uurwaarde (maximum) bedraagt 181 pg/m3 op het station 
te Borgerhout. In Vilvoorde bedraagt het hoogste uurgemiddelde 147 pg/m3; in 
St. Stevens-Woluwe 137 pg/m3 en in Gent 115 pg/m3.
De hoogste 98ste percentielwaarde wordt op het station te Borgerhout vastgesteld 
en bedraagt 95 pg/m3. De andere P98-waarden liggen tussen 78 pg/m3 en 83 
pg/m3.
Algemeen kan gesteld worden dat er in het kalenderjaar 1999 in stedelijke omge
ving in Vlaanderen een lichte daling in de NC^-concentraties optreedt.

63
D eel 4: Stikstofoxiden



Figuur 4.5: Daggemiddeld N02-verloop in het voorstedelijk x-mean
station in het kalenderjaar 1999

nov

Het verloop van de NC>2 -daggem¡ddelde van het virtueel voorstedelijk station kent 
hetzelfde patroon ais in het virtueel stedelijk station. De gemeten concentraties lig
gen iets lager. De evolutie van de NC>2 -daggem¡ddelden in het voorstedelijk x-mean 
station toont aan dat ook hier de hoogste concentraties vooral in de winterperioden 
werden geregistreerd. De piek in februari 1999 is enkel te wijten aan verhoogde 
NC>2 -concentraties die op het station Beveren-Waas werden genoteerd (het station 
te Ruisbroek had niet voldoende beschikbare gegevens om het daggemiddelde te 
berekenen). De zomermaanden worden eveneens gekenmerkt door lagere NO2 - 
daggemiddelden.

Het hoogste jaargemiddelde (op basis van uurwaarden) bedraagt 36 pg/m3 en 
werd genoteerd op het station 42R832 te Ruisbroek. Dit betekent een status quo 
t.o.v. 1998. In Beveren-Waas (42R821) bedraagt het jaargemiddelde 32 pg/m3 

(t.o.v. 29 pg/m3 in 1998). Het hoogste uurgemiddelde komt voor in Beveren-Waas 
(42R821) met 135 pg/m3; in Ruisbroek werd ais hoogste uurgemiddelde 117 pg/m3 

genoteerd. Voor Ruisbroek betekent dit eveneens een daling t.o.v. het vorige kalen
derjaar. De 98ste percentielen bedragen voor Ruisbroek en Beveren-Waas resp. 
78 pg/m3 en 80 pg/m3.

Deze stations werden geïnstalleerd buiten de grote agglomeraties en de industrie
zones om representatief te zijn voor de landelijke achtergrondconcentraties en voor 
de invloed van het pollutietransport over lange afstand.
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Figuur 4.6: Daggemiddeld NC>2 -verloop in het landelijk x-mean station
in het kalenderjaar 1999
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Algemeen kan gesteld worden dat het verloop van de NC>2 -daggenn¡ddelden in het 
virtueel landelijk station te vergelijken is met het verloop in het virtueel stedelijk en 
het virtueel voorstedelijk station. De daggemiddelden in de wintermaanden liggen 
eveneens hoger dan in de zomermaanden. De gemeten NC>2 -concentraties op het 
landelijke x-mean station liggen wel beduidend lager dan in het stedelijke en het 
voorstedelijke x-mean station, wat te verwachten valt. De verhoogde piek in februari 
1999 is te wijten aan sterk verhoogde concentraties in alle landelijke stations nl. in 
Schilde (42N015), Dessel (42N016), Moerkerke (44N012) en Houtem (44N029). In 
het station 44N050 in St. Denijs waren op dat moment niet voldoende gegevens 
beschikbaar om het daggemiddelde te berekenen.

De landelijke stations worden in het kalenderjaar 1999 gekarakteriseerd door de 
laagste verontreinigingsniveaus. In 1999 is voor de meeste statistische grootheden 
(jaargemiddelde, mediaan, 98ste percentiel en uurmaximum) in alle stations een 
daling t.o.v. het kalenderjaar 1998 waar te nemen. Het hoogste jaargemiddelde (op 
basis van uurwaarden) bedraagt 30 gg/m^ en werd genoteerd op het station 
42N015 te Schilde. Het laagste NC>2 -jaargem¡ddelde bedraagt 16 pg/m^ en werd 
genoteerd op het station 44N029 te Houtem.

4.3.2. NO . ■

Figuur 4.7. geeft de jaargemiddelde NC>2 -concentrat¡e weer in het kalenderjaar 
1999. Dit interpolatiekaartje kwam tot stand door de stations van het telemetrisch 
meetnet in België bij de berekening te betrekken. Het grondstation te St. Pieters- 
Leeuw (42N040) werd buiten beschouwing gelaten wegens de onbetrouwbaarheid 
van de meetwaarden.
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Figuur 4.7: NO-jaargemiddelde concentratie in het kalenderjaar 1999
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De hoogste jaargemiddelde NO-concentraties komen voor in Vlaams Brabant 
(invloed van het drukke verkeer van de Brusselse binnen- en buitenring) en in de 
omgeving van Ruisbroek (het station in Ruisbroek ligt in de onmiddellijke omgeving 
van de A12). De door interpolatie berekende concentraties bereiken ten zuidoosten 
van het Brusselse Gewest meer dan 36 gg/m^.

Figuur 4.8. is een verschilkaartje en geeft de tendens weer van de NC>2 -jaargemid- 
delde concentratie in het kalenderjaar 1999 t.o.v. het vorige kalenderjaar. Ook hier 
werd het grondstation van St. Pieters-Leeuw buiten beschouwing gelaten.

Figuur 4.8: Tendenskaartje NO-jaargemiddelde concentratie
1999 t.o.v. 1998
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In het zuidoosten van West-Vlaanderen en in aan de westelijke grens van deze pro
vincie zijn de NO-niveaus gestegen met maximaal 2 à 3 pg/rrA  In de omgeving van
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St. Denijs (Zwevegem) - 44N050 werd de grootste stijging vastgesteld. In Limburg 
ter hoogte van Dessel en Mol werd een lichte stijging vastgesteld. In het overige 
deel van Vlaanderen zijn de NO-niveaus in 1999 gedaald t.o.v. het kalenderjaar 
1998.

Uit tabel 2 (in annex 4) blijkt dat in Antwerpen voor de meeste statistische parame
ters voor NO in de meeste stations een licht dalende trend vastgesteld werd. In het 
station in Borgerhout (42R801) bedraagt het NO-jaargemiddelde 27 pg/m3 t.o.v. 32 
pg/m3 in het vorige kalenderjaar. Het 98ste percentiel (op basis van uurwaarden) 
bedraagt 152 pg/m3 en is eveneens, gedaald t.o.v. het vorige kalenderjaar. Het 
dagmaximum bedraagt er 806 pg/m3 wat een stijging betekent t.o.v. het vorige 
kalenderjaar.

In de Gentse regio kent NO voor de meeste statistische parameters een dalende 
trend. Enkel het uurmaximum kent op een aantal stations een stijgende tendens. 
Het jaargemiddelde varieert er tussen 10 pg/m3 en 15 pg/m3. De hoogste P98- 
waarde (op basis van uurwaarden) in 1999 wordt op het station 44R750 (Zelzate) 
genoteerd en bedraagt 110 pg/m3. Het hoogste uurmaximum in 1999 komt even
eens in Zelzate voor en bedraagt 578 pg/m3, gevolgd door de stations te Evergem 
(44R731), te St. Kruis-Winkel (44R740) en te Wondelgem (44R721) met een uur
maximum van respectievelijk 440 pg/m3, 429 pg/m3 en 341 pg/m3. In de stations 
te Gent (44R701) en te Ertvelde (44M702) liggen de hoogste uurmaxima beneden 
300 pg/m3.

In Vlaams-Brabant zijn de NO-niveaus (behalve de uurmaxima) t.o.v. 1998 licht 
gedaald. Het hoogste jaargemiddelde werd in 1999 op het station 42R020 te Vil
voorde genoteerd en bedraagt 21 pg/m (t.o.v. 25 pg/m3 in 1998). De 98ste per- 
centielen (op basis van uurwaarden) bedragen respectievelijk in St. Stevens-Wolu
we (42R010) en in Vilvoorde 87 pg/m3  en 157 pg/m3 . De uurmaxima bedragen 
resp. 612 pg/m3 en 938 pg/m3.

De gemeten NO-concentraties liggen op de landelijke stations (behalve in Schilde - 
42N015) ook in 1999 zeer laag. Het jaargemiddelde bedraagt er 2 à 5 pg/m3. In Schil
de bedraagt het jaargemiddelde 11 pg/m3. Dit is vermoedelijk te wijten aan het ver
keer tengevolge van 2 nabijgelegen parkings. De 98s*e percentielen (op basis van 
uurwaarden) variëren er tussen 22 pg/m3 en 43 pg/m3 (in Schilde bedraagt de P98- 
waarde 94 pg/m3. Het hoogste uurmaximum bedraagt 272 pg/m3 en komt voor in 
Schilde. De uurmaxima op de andere landelijke stations liggen beneden 150 pg/m3.

4.4. Lange term ijn evolutie van de 

NOx-verontreiniging

Figuur 4.9. geeft de lange termijn evolutie van het 98ste percentiel (op basis van 
uurwaarden) weer sedert 1979 in vergelijking met de bestaande EU-grens- en richt- 
waarde voor NO2  die resp. 200 en 135 pg/m3 bedraagt. De werkwijze bij het gra
fisch voorstellen van de gegevens (met name de keuze van de stations bij het defi
niëren van het virtuele station) is analoog ais deze bij SO2 .
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Figuur 4.9: Lange termijn evolutie 98ste percentielconcentratie NO2

voor de verschillende x-mean stations sedert 
1979 t.o.v. de EU-grens- en richtwaarde
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De tendens in de NO2  98s*e percentielconcentratie in het virtueel stedelijk en het 
virtueel voorstedelijk (tot in 1997 enkel Ruisbroek; vanaf 1998 werd ook Beveren- 
Waas in rekening gebracht) is dalend in de periode 1979-1994, resp. 1979-1995. 
Ook in het virtueel industrieel station is de tendens dalend tot in 1994. De stijgen
de tendens die de kalenderjaren 1996 en 1997 kenmerkte, komt tot een einde in 
1998 voor het virtueel stedelijk, voorstedelijk en industrieel station. In het kalender
jaar 1999 houdt de dalende tendens aan. Het virtueel landelijk station wordt geken
merkt door een dalende tendens in de periode 87-94. Vanaf 1994 is de tendens op 
het landelijk station eerst stabiel en daarna licht stijgend. De daling in 1998 treedt 
er niet op, maar wordt pas vanaf 1999 ingezet. De EU-grenswaarden worden op 
geen enkel station overschreden. De EU-richtwaarde wordt in de beginperiode een 
aantal keren overschreden in Ruisbroek. Dit tengevolge van belangrijke NC^-emis- 
sies in de jaren tachtig van het bedrijf Ased te Willebroek. Het bedrijf werd in het 
begin van de jaren 90 stilgelegd.

Figuur 4.10. geeft het verloop van de mediaanwaarden (op basis van uurwaarden) 
op de verschillende x-mean stations in vergelijking met de EU-richtwaarde weer.

Figuur 4.10: Lange termijn evolutie NC^-mediaanwaarde sedert 1979 in
de verschillende x-mean stations t.o.v. de EU-richtwaarde
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De tendens is overal dalend in de periode 1979-1994. In 1995 en in 1996 is op alle 
stations een stijgende tendens vast te stellen. Deze stijgende tendens zet zich in 
1997 verder in het virtueel industrieel, het virtueel stedelijk en het virtueel landelijk 
station. Het voorstedelijk station Ruisbroek wordt gekenmerkt door een dalende 
tendens. Vanaf 1998 worden alle stations gekenmerkt door een dalende tendens. 
De dalende tendens wordt in 1999 verder gezet In het virtueel landelijk station, ter
wijl in het virtueel stedelijk en het virtueel voorstedelijk station de niveaus stabiel 
blijven. In het virtueel industrieel station treedt een stijging op in de mediaanwaar- 
de.

Figuren 4.11. t.e.m. 4.13. geven, opeenvolgend voor de verschillende imaginaire 
stations het verloop van de NC>2 -mediaanwaarde weer, tezamen met de hoogste en 
de laagste mediaanwaarde die in het betreffende kalenderjaar op een individueel 
reëel station, behorend tot dezelfde subgroep, voorkwamen.

•  Industrieel

Figuur 4.11a: NC^-mediaanwaarde, x-mean industrie, hoogste en
laagste in Vlaanderen
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Figuur 4.11b: Aantal operationele industriële NC^-stations in Vlaanderen

De NC>2 -mediaanwaarde op het virtueel industrieel station is dalend vanaf 1979 tot 
1981 (fig. 4.11 .a). Daarna treedt een stijgende evolutie op die vanaf 1983 stabili
seert tot 1985. De daling in de NC>2 -med¡aanwaarde in 1986 wordt gevolgd door 
een licht stijgende trend, gevolgd door een dalende trend vanaf 1990. Deze dalen
de trend komt tot een einde in 1994. Vanaf 1995 stijgt de NC>2 -med¡aanwaarde 
opnieuw in het industriële x-mean station tot in 1997. In 1998 daalt de NC^-medi- 
aanwaarde tot 26 pg/m3 om in 1999 opnieuw te stijgen tot 29 pg/m3. De NC>2 -medi- 
aanwaarde daalt van 51 pg/m3 in 1979 naar 29 pg/m3 in 1999. In 1994 wordt de
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laagste N0 2 -mediaanwaarde bereikt nl. 22 pg/m^. De EU-richtwaarde, die 50 pg/m^ 
ais mediaanwaarde op basis van uurwaarden vooropstelt, wordt in het industriële 
x-mean station enkel in 1979 overschreden. In de periode 1979-1985 wordt deze 
richtwaarde door enkele individuele industriële stations, gelegen in het Antwerps 
industriegebied en in de Gentse Kanaalzone, overschreden.

De hoge spreiding op de mediaanwaarden (verschil tussen min. en max.) in 1998 
en in 1999 is een gevolg van de uitbreiding van het aantal stations. Zo kan ook de 
evolutie vastgesteld tot in 1985 beïnvloed zijn door het aantal stations.

•  Stede lijk
Het verloop van de NC^-mediaanwaarde in het virtueel stedelijk station is in de 
periode 1979-1989 eerder schommelend te noemen. Daarna treedt een daling op 
tot in 1994. Vanaf 1994 tot 1997 treedt opnieuw een stijging op in de NC^-medi- 
aanwaarde. De daling in NC^-emissie van het verkeer en dus ook in immissiecon- 
centraties tengevolge van de invoering van de autokatalysator, weerspiegelt zich in 
deze periode dus niet in de omgevingsconcentraties in stedelijke gebieden. De 
N0 2 -mediaanwaarde daalt van 48 p g / m ^  in 1979 naar 43 p g / r n ^  ¡n 1997.

Figuur 4.12 a: NC^-mediaanwaarde, x-mean stedelijk, hoogste en laagste 
in Vlaanderen
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In 1998 treedt een lichte daling op van de NC^-mediaanwaarde in het virtueel ste
delijk station (naar 40 pg/m^) om in 1999 stabiel te blijven. De EU-richtwaarde wordt 
in de periode 1982-1985 bereikt of overschreden in het stedelijke x-mean station. 
Deze richtwaarde wordt in de periode 1981 tot 1990 door meerdere individuele ste
delijke stations overschreden. In 1996, 1997 en 1998 werd de EU-richtwaarde over
schreden in Borgerhout (51 pg/rn^). In 1999 is de mediaanwaarde in Borgerhout 
gedaald naar 49 pg/m^ waarmee de EU-richtwaarde net gerespecteerd blijft.

Figuur 4.12 b: Aantal operationele stedelijke N0 2 -stations in Vlaanderen
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• Voorstedelijk
Figuur 4.13. geeft de evolutie van de NC>2 -med¡aanwaarde in het virtueel voorste
delijk station weer. In de periode 1979 tot en met 1997 gaat het om één enkel sta
tion nl. Ruisbroek. Vanaf 1998 wordt ook in Beveren-Waas NC>2 -concentrat¡es 
gemeten.

Vanaf 1989 is de tendens in de NC^-mediaanwaarde dalend. In het kalenderjaar 
1996 treedt tijdelijk een stijging op (cf. virtueel stedelijk station) om vanaf 1997 
opnieuw een dalend karakter te krijgen. De EU-richtwaarde ( 5 0  g g / m ^ )  wordt in de 
beschouwde periode in Ruisbroek niet overschreden. De NC^-mediaanwaarde in 
Ruisbroek evolueert van 42 gg/rn^ in 1981 over 47 g g / m ^  in 1989 naar 36 pg/rrP 
in 1997. Vanaf 1998 (een bijkomend station in Beveren-Waas is in werking getre
den) treedt een daling op in de N 0 2-mediaanwaarde in het virtueel voorstedelijk 
station. In 1999 blijft het niveau stabiel en bedraagt de NC>2 -med¡aanwaarde 31 
pg/rr|3.

Figuur 4.13: Evolutie N0 2 -mediaanwaarde in het virtueel voorstedelijk
station
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•  Landelijk
Figuur 4.14a. geeft de evolutie weer van de NC^-mediaanwaarde in het virtueel 
landelijk station in de periode 1979-1999.

Figuur 4 14 a: Evolutie NC^-mediaan, landelijk x-mean, hoogste en
laagste in Vlaanderen
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Figuur 4.14.b: Aantal operationele landelijke stations in Vlaanderen

Na de dalende tendens in het kalenderjaar 1988, treedt een stijging op vanaf 1989 
die in 1990 omgebogen wordt. Vanaf dan is de evolutie in de NC>2 -mediaanwaarde 
licht dalend tot 1994. Ook in het virtueel landelijk station is de stijgende tendens 
vanaf 1994 waar te nemen. De EU-richtwaarde wordt in de beschouwde periode 
noch in het virtueel landelijk station, noch in een individueel landelijk station bereikt 
of overschreden. In 1987 bedraagt de N0 2 -mediaanwaarde in het x-mean station 
24 p g / m ^ ,  evolueert naar 18 p g / m ^  in 1994 waarna ze opnieuw stijgt naar 25 p g / r n ^  

in 1997. Vanaf 1998 treedt een daling op in de gemeten N0 2 -mediaanwaarde. In 
1999 bedraagt de N0 2 -mediaanwaarde in het virtueel landelijk station 21 pg/m^. 
De hoogste N0 2 -mediaanwaarde in 1999 wordt gemeten op het station 42N015 te 
Schilde en bedraagt 28 p g / m ^ .

Figuren 4.15. en 4.16. geven resp. de lange termijn evolutie van de NO-jaargemid
delde concentratie en de NO-mediaanwaarden (beide op basis van uurwaarden) 
weer sedert 1979 . De werkwijze bij het grafisch voorstellen van de gegevens is 
analoog ais deze bij SO2 . Voor NO zijn geen EU-richt- noch grenswaarden opge
steld. Flet jaarlijks aantal operationele stations per subgroep, die gebruikt werd bij 
de definiëring van de verschillende x-mean stations is hetzelfde ais deze voor de 
polluent NO2 .

Figuur 4.15: Lange termijn evolutie NO-jaargemiddelde concentratie voor
de verschillende x-mean stations sedert 1979
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De NO-jaargemiddelde concentraties in het virtueel stedelijk station liggen het 
hoogst. Ook In het virtueel voorstedelijk station liggen de NO-jaargemiddelde con
centraties hoger dan in het virtueel industrieel station. In het virtueel landelijk sta
tion liggen de NO-jaargemiddelde concentraties beduidend lager.
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De evolutie van deze parameter is eerder variabel te noemen, toch is de invloed 
van de strenge winters in 1987, 1989 en 1991 duidelijk vast te stellen. De NO-jaar- 
gemiddelde concentratie in het virtueel stedelijk station varieert in de periode 1979 
tot 1998 tussen 20 en 50 gg/m3; in 1999 duikt het niveau onder 20 gg/m3. in het 
virtueel voorstedelijk ligt de NO-jaargemiddelde concentratie in deze periode lager 
en varieert in de beschouwde periode tussen 15 en 45 gg/m3. In het industrieel 
x-mean station varieert de jaargemiddelde NO-concentratie in dezelfde periode tus
sen 10 en 30 pg/m3. De jaargemiddelden in het virtueel landelijk station blijven van
af 1993 beneden 10 gg/m3. Het hoogste NO-jaargemiddelde wordt in het x-mean 
industriële, stedelijke en landelijke station gemeten in het kalenderjaar 1989. De 
hoogste NO-concentratie in Ruisbroek wordt in 1991 opgetekend. Ook in de ande
re stations is er die jaren een piek vast te stellen. Sedert 1993 verlopen de geme
ten NO-concentratie licht dalend zowel in het virtueel industrieel ais in het virtueel 
landelijk station. Vanaf 1998 treedt in alle virtuele stations een duidelijke daling in 
de NO-jaargemiddelde concentratie op. Deze dalende tendens zet zich in 1999 in 
alle virtuele stations verder. De NO-jaargemiddelde concentratie in 1999 bedraagt 
19 pg/m3 in het virtueel stedelijk station, 14 pg/m3 in het virtueel voorstedelijk sta
tion, 12 pg/m3  ¡n het virtueel industrieel station en 5 pg/m3 ¡n het virtueel landelijk 
station.

Ook de evolutie van de NO-mediaanwaarde kent in het virtueel stedelijke, indus
triële en voorstedelijk station een schommelende tendens.

Figuur 4.16: Lange termijn evolutie NO-mediaanwaarde voor de
verschillende x-mean stations sedert 1979
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De mediaanwaarde is het hoogst in het stedelijke x-mean station en evolueert van 
19 gg/m3 in 1979 naar 7 pg/m3 in 1999. De NO-mediaanwaarde in het industriële 
x-mean station varieert van 11 pg/m3 ¡n 1979 naar 6 gg/m3 in 1999. In het virtueel 
voorstedelijk station bedraagt de NO-mediaanwaarde 3 pg/m3 in 1999. In 1985 was 
dat nog 8 gg/m3. Het virtuele landelijke station wordt in de volledig beschouwde 
periode gekenmerkt door een stabiele tendens. De NO-mediaanwaarde blijft steeds 
beneden 5 gg/m3 .
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4.5. Conclusies

•  n o 2
Er worden geen grenswaarden overschreden. De EU-richtwaarde van 50 pg/m^ 
(ais 50ste percentiel van de uurwaarden) werd in 1999 - voor het eerst sedert jaren 
niet meer overschreden in Vlaanderen. De hoogste mediaan werd in Borgerhout 
gemeten en bedroeg er 49 pg/rrA  De evolutie in de periode 1979 tot 1999 is 
dalend. In de periode 1994 tot 1997 kon echter een stijging vastgesteld worden. 
Vanaf 1998 zijn de concentraties terug afgenomen in alle subgroepen (industrieel, 
stedelijk, voorstedelijk en landelijk station). In 1999 zet de dalende tendens zich 
verder in de subgroep landelijk station, terwijl in de subgroepen stedelijk en voor
stedelijk station de niveaus stabiel blijven. In de subgroep industrieel station treedt 
een stijging op in de mediaanwaarde.

•  NO
De evolutie in de periode 1979 tot 1999 is dalend. Ook over de laatste 5 jaar is de 
tendens globaal dalend voor de jaargemiddelden, weliswaar met op enkele jaren 
een toenemende jaargemiddelde concentratie voor de stedelijke en voorstedelijke 
subgroep. Het verloop van de mediaanwaarden is vanaf 1996 op alle subgroepen 
dalend. In 1999 liggen de mediaanwaarden in alle subgroepen lager dan 8  pg/m^.
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D eel 5 :  OZON

5.1. Grens- en richtwaarden

De Europese Richtlijn 92/72/EEG beschrijft de drempelwaarden voor de ozoncon
centraties in de omgevingslucht die geldig zijn voor de bescherming van de volks
gezondheid en voor de bescherming van de vegetatie.
Deze richtlijn werd integraal door het VLAREM Titel II overgenomen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ozondrempelwaarden ter bescher
ming van de volksgezondheid. De tweede tabel geeft een overzicht van de ozon
drempelwaarden ter bescherming van de vegetatie.

Tabel 5.1: Ozondrempelwaarden ter bescherming van de volksgezondheid

0 3 : EU RICHTLIJN
Waarschuwingsdrempel Bevolkinq

UURGEMIDDELDE : 180 pg/m3

0 3 : EU RICHTLIJN UURGEMIDDELDE : 360 pg/m3

Alarmeringsdrempel Bevolking
0 3: EU RICHTLIJN 8 -UURGEMIDDELDE : 1 1 0  pg/m3 (*)

Gezondheid Bevolking

* wordt 4 keer per dag berekend nl. tussen 0 en 8 uur (UT), tussen 8 en 16 uur, tussen 16 en 24 uur en tussen 12 en 20 uur.

,— =  77
D eel 5: O zo n



Tabel 5.2: Ozondrempelwaarden ter bescherming van de vegetatie

0 3 : EU RICHTLIJN VEGETATIE UURGEMIDDELDE : 2 0 0  |jg/m3

DAGGEMIDDELDE : 65 pg/m3

Onderstaande tabel 5.3. geeft een overzicht van de overschrijdingen van de ozon
drempelwaarden ter bescherming van de volksgezondheid en ter bescherming van 
de vegetatie in Vlaanderen in het kalenderjaar 1999.

Tabel 5.3: Overschrijdingen 0 3  van de drempelwaarden ter bescherming
van de volksgezondheid in Vlaanderen

0 3 : EU RICHTLIJN NDIVIDUEEL UURGEMIDDELDE > 180 pg/m3
waarschuwingsdrempel
bevolkinq

Meetplaats Station Overschrijdingen
Aantal # dagen 1u-max. eone. 

( pg/m3)
Dessel 42N016 1 2 3 198
Aarschot 42N035 11 4 193

• Gellik 42N046 6 4 199
Walshoutem 42N054 7 4 190
Borqerhout 42R801 4 2 189
Berendrecht 42R831 7 2 188

Roeselare 44M705 14 3 2 0 1

Moerkerke 44N012 14 4 226

Houtem 44N029 29 7 230

St. Denijs 44 N 050 7 2 195
Gent 44R701 6 2 189
St. Kruis-Winkel 44R740 6 2 198

0 3 : EU RICHTLIJN INDIVIDUEEL UURGEMIDDELDE > 360 pg/m
alarmeringsdrempel
bevolkinq

. Meetplaats Station Overschrijdingen
Aantal # dagen 1 u-max. eone. 

( pg/m3)
GEEN OVERSCHRIJDINGEN
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Tabel 5.3 (vervolg): Overschrijdingen O3  van de drempelwaarden ter
bescherming van de volksgezondheid in Vlaanderen

0 3 :
EU RICHTLIJN
g e zo n d h e id

bevo lk in g

8-UURSGEMIDDELDE > 110 p g /m 3 

(4 X p e r dag )

Meetplaats Station Overschrijdingen
Aantal 8 u-max. eone.

jg/m3)
0 - 8 8-16 16-24 1 2 - 2 0 0 - 8 8-16 16-24 1 2 - 2 0

Dessel 42N016 15 6 2 1 169 145 186
Aarschot 42N035 24 14 31 155 147 177
St. Pieters-Leeuw 42 N 040 15 6 26 156 1 2 2 158
Gellik 42N046 29 3 34 154 119 168
Walshoutem 42N054 25 1 0 30 154 142 171
Borgerhout 42R801 5 2 16 149 142 167
Berendrecht 42R831 1 2 4 16 160 143 175

Roeselare 44M705 14 4 15 180 132 185
Moerkerke 44N012 14 4 1 2 160 160 197
Houtem 44N029 19 9 2 2 188 137 206
St. Denijs 44N050 15 8 28 166 140 174
Idegem 44N051 1 0 4 19 150 1 2 0 159
Gent 44R701 1 2 5 18 149 139 167
St. Kruis-Winkel 44R740 1 2 2 16 150 135 174

Tabel 5.4: Overschrijdingen O 3  van de drempelwaarden ter bescherming
van de vegetatie in Vlaanderen

0 3 : EU RICHTLIJN INDIVIDUEEL UURGEMIDDELDE > 200 pg/m3
vegetatie

Meetplaats Station Overschrijdingen
Aantal #dagen 1 u-max. eone. 

(pg/m3)
Roeselare 44M705 1 1 2 0 1

Moerkerke 44N012 4 2 226
Houtem 44N029 11 3 230
DAGGEMIDDELDE > 65 pg/m3

Meetplaats Station Overschrijdingen
Aantal 24u-max. eone. (pg/m3)

Dessel 42N016 51 125
Aarschot 42N035 64 1 2 0

St. Pieters-Leeuw 42N040 55 1 0 2

Gellik 42N046 67 103
Walshoutem 42N054 55 109
Borgerhout 42R801 18 111

Berendrecht 42R831 26 109

Roeselare 44M705 44 115
Moerkerke 44N012 59 116
Houtem 44N029 90 124
St. Deniis 44N050 54 1 2 0

Idegem 44N051 2 1 93
Gent 44R701 2 2 1 1 2

St. Kruis-Winkel 44R740 32 1 0 1
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Tabel 5.5: Overschrijdingen O3  van de Benelux richtlijn

O3 : BENELUX FtICHTLIJN INDIVIDUEEL UURGEMIDDELDE > 240 pg/m3

Meetplaats Station Datum 1u-max. eone. (pg/mJ)
GEEN OVERSCHRIJDINGEN

5.2 Statistische verwerking

De statistische verwerking van de meetresultaten in het kalenderjaar 1999 is opge
nomen in de tabellen 1a en 1b (resp. op basis van uurwaarden en dagwaarden), in 
tabel 2 (glijdend 8 -uursgemiddelden om het uur berekend) en in tabel 3, in annex 5. 
Deze laatste geeft een overzicht van de maximale uurconcentraties op ozondagen 
in Vlaanderen.

5 .2 .1. Beschrijvende in d ic a t o r e n

Figuur 5.1. geeft indicator la weer. Dit is het aantal dagen waarop in minstens 
1 meetstation in Vlaanderen overschrijdingen van de bescherm- en/of waarschu- 
wingsdrempels worden genoteerd.

Figuur 5.1: Aantal dagen waarop in Vlaanderen op minstens 1 meetplaats
de EU-drempelwaarden voor de bescherming van bevolking 
en vegetatie werden overschreden

aantal
dagen

87 88 89 90 9 I 92 93 94 95 96 97 98 99

■  8u(4xpd)> 110 pg/rn^ ( human health) ■  24u>65 pg/m^ (vegetation)
I u>200 pg/m^ (vegetation)

Figuur 5.2. geeft een overzicht van het aantal operationele ozonstations sedert 
1987 tot op heden.
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Figuur 5.2: Aantal operationele ozonstations sedert 1987 in Vlaanderen

Het aantal dagen met overschrijdingen van de EU-drempelwaarde voor de 
bescherming van de volksgezondheid is in 1999 bijna verdubbeld (52 dagen t.o.v. 
28 dagen in 1998). Het aantal dagen met overschrijdingen van de korteduurdrem- 
pelwaarde voor de vegetatie is op hetzelfde niveau ais in het kalenderjaar 1998 
gebleven, terwijl het aantal dagen met daggemiddelden > 65 pg/m^ sterk gestegen 
is : 138 dagen in 1999 t.o.v. 98 dagen in 1998. Dit is ongeveer de helft meer dan in 
1998. Het aantal overschrijdingen van de langere duur drempelwaarden (dagwaar
den) wijst op een gestadig hoge achtergrondconcentratie, terwijl het aantal over
schrijdingen van de korte duur hoge drempelwaarden (uurwaarden) veel meer 
afhankelijk is van de meteorologische omstandigheden (zon, temperatuur, wind, 
enz.).

De ozonconcentraties worden in belangrijke mate beïnvloed door de weersom
standigheden en door de zonnestraling in de lente en de zomer.

Figuur 5.3. geeft het aantal dagen waarop in Vlaanderen op minstens 1 meetplaats 
de EU-drempelwaarden voor de waarschuwing van de bevolking werden over
schreden.

Figuur 5.3: Aantal dagen waarop in Vlaanderen op minstens 1 meetplaats
de EU-drempelwaarden voor de waarschuwing van de 
bevolking werden overschreden

A a n ta l ozo n d a g e n  in V la a n d e re n  sinds I9 8 7
"ozondag" dag waarop in Vlaanderen m instens één overschrijd ing van de EU -drem pelwaarde vo o r de w aarschuw ing van de 

bevolking ( 180 pg/m 3) w erd  overschreden.

« l-u u r  >  I8 0  pg /m ^  : drem pel v o o r in fo rm atie  bevolking 

i  I -u u r  >  36 0  pg /m ^  : drem pel v o o r a larm ering  bevolking
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Het aantal overschrijdingen van de EU-drempelwaarden voor de waarschuwing van 
de bevolking is bijna verdubbeld t.o.v. het kalenderjaar 1998. In 1999 waren er 13 
ozondagen. Ozondagen zijn dagen met minstens in 1 station 1 uur ozonconcentra
ties >180  pg/m3.

5.2.2. E f f e c t g e r ic h t e  in d ic a t o r e n  ( re f.  5 .4 .1.)

Voor het opvolgen van de gezondheidsdoelstellingen worden een 3-tal indicatoren 
ingevoerd. Eén ervan is de AOT60pp(-,-max8u. Dit is het gecumuleerd overschot 
boven 120  pg/m3  van alle dagelijkse grootste 8 -uurswaarden gedurende een kalen
derjaar.

Voor de opvolging van de vegetatiedoelstellingen worden 2 indicatoren gedefi
nieerd:
De AOT40ppp-vegetatie : voor de bescherming van gewassen en semi-natuurlijke 
vegetatie. De overlast voor de gewassen op akkergronden wordt berekend in de 
maanden mei, juni en juli tussen 8 en 20u MET (Midden Europese Tijd).
De AOT40pp|3-bossen - voor de bescherming van bossen - wordt berekend in de 
periode apriïto t september, eveneens tussen 8  en 20u MET.

De beschrijving van de huidige situatie wordt weergegeven aan de hand van kaar
ten die de ruimtelijke verdeling van beide indicatoren tonen.

5.2.2.1. Gezondheidsindicator

De AOTóOpp^-maxSu geeft een idee van de jaarlijkse “ozonoverlast” voor de 
gezondheid In 1999 bedraagt die overlast gemiddeld over Vlaanderen zowat 3 400 
(pg/m3 ).uren, meteen minimum van 1 700 (pg/m3).uren in Antwerpen en een maxi
mum van 5 300 (pg/m3).uren in het oosten van Limburg (figuur 5.4.). De hogere 
overlast in het oostelijk gedeelte van Vlaanderen heeft te maken met de systema
tisch hogere maximumtemperaturen daar en het ontbreken van atmosferische ver- 
dunningsprocessen zoals b.v. een land- en zeebries aan de kust en in het noorden 
van Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Figuur 5.4: Ruimtelijke verdeling van de indicator AOT60pp^-max8u voor
de bescherming van de volksgezondheid

AOT60ppb
pgAnVuren
250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000 MAXm m m m m m m
0 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000

« • I R C E L - C E L I N E
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5.2.2.2. Gewassen en bossen

In 1999 bedroeg de overlast voor de gewassen (AOT40pp^-vegetatie) gemiddeld 
13 000 (|jg/m3).uren op Vlaamse akkergronden met een maximum van 18 200 
(gg/rr|3).uren in Zuid-Umburg (figuur 5.5).

Figuur 5.5: Ruimtelijke spreiding van de indicator AOT40pp^-vegetatie
voor de bescherming van gewassen en semi-natuurlijke 
vegetatie
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«IRCEl-CELINE

Op alle akkergronden in Vlaanderen is de drempel voor gewassen (6  000 
(pg/m^).uren) dus ruim overschreden. De laatste 7 dagen van juli waren goed voor 
een kwart van de totale seizoenbelasting.

Figuur 5.6. geeft de ruimtelijke spreiding van de ozonoverlast voor de bossen in 
Vlaanderen in 1999.

Figuur 5.6: Ruimtelijke spreiding van de indicator AOT40pp^-bos voor
de bescherming van bossen
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Ook de ruimtelijke spreiding in 1999 van de indicator AOT40pp¡-)-bos voor de 
bescherming van bossen vertoont een gelijkaardig patroon over Vlaanderen: voor
al de bossen in de Kempen en in Limburg kregen de grootste last te verduren. In 
1999 bedroeg de gemiddelde waarde van de AOT40pp^-bos op Vlaamse bosgron
den 21 000 (pg/m3).uren met een maximum van 27 000 (pg/m3).uren in het oosten 
van Limburg. De EU-drempelwaarde werd echter niet overal overschreden maar 
slechts op 2/3 van de bosgronden, allemaal in het oostelijk deel van Vlaanderen 
(Kempen en Limburg) gelegen.

5.3. Conclusies

Op alle stations kwamen meerdere overschrijdingen van de drempelwaarden voor. 
Het aantal dagen met overschrijdingen van de EU-drempelwaarde voor de 
bescherming van de volksgezondheid is in 1999 bijna verdubbeld (52 dagen t.o.v. 
28 dagen in 1998). Het aantal dagen met overschrijdingen van de korteduurdrem- 
pelwaarde voor de vegetatie is op hetzelfde niveau ais in het kalenderjaar 1998 
gebleven, terwijl het aantal dagen met daggemiddelden > 65 pg/m3 sterk gestegen 
is : 138 dagen in 1999 t.o.v. 98 dagen in 1998. Dit is ongeveer de helft meer dan in 
1998.

In 1999 bedroeg de overlast voor de gezondheid van de mens (AOT60ppb-max8u) 
gemiddeld over Vlaanderen zowat 3 400 (pg/m3 ).uren, met een minimum van 1 700 
(pg/m3).uren in Antwerpen en een maximum van 5 300 (pg/m3).uren in het oosten 
van Limburg.

In 1999 bedroeg de overlast voor de gewassen (AOT40pp|3-vegetatie) gemiddeld 
13 000 (pg/m3).uren op Vlaamse akkergronden met een maximum van 18 200 
(pg/m3).uren in Zuid-Limburg. De drempel voor gewassen (6  000 (pg/m3 ).uren) 
werd op alle akkergronden in Vlaanderen dus ruim overschreden.

In 1999 bedroeg de gemiddelde waarde van de ACTROppp-bos op Vlaamse bos
gronden 21 000 (pg/m3).uren met een maximum van 27 000 (pg/m3).uren in het 
oosten van Limburg. De EU-drempelwaarde werd echter niet overal overschreden 
maar slechts op 2/3 van de bosgronden, allemaal in het oostelijk deel van Vlaan
deren (Kempen en Limburg) gelegen.

5.4. Referenties

5.4.1. MIRA-S 2000, Fotochemische luchtverontreiniging, G. Dumont 
(IRCEL),VMM en C. Mensink, Vito, in voorbereiding.
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D eel 6 : FIJN STOF

6. 1.

6.1.1. M e e tp ro g ra m m a

In het kalenderjaar 1999 zijn in Vlaanderen 8  stations behorend tot het telemetrisch 
meetnet waar PM10 opgevolgd wordt. Rekening dient gehouden te worden dat op 
dit ogenblik in het telemetrisch meetnet lucht in Vlaanderen PM 10 metingen gebeu
ren met automatische monitoren via ß absorptie. De referentietechniek voor PM 10 
die in de dochterrichtlijn wordt gekoppeld aan PM 10 metingen is gebaseerd op gra
vimétrie. Elke andere methode die gebruikt wordt en waarvan men de equivalentie 
kan aantonen met de gravimetrische methode wordt evenwel ook aanvaard. De 
resultaten bekomen met automatische monitoren liggen over het algemeen lager 
dan deze bekomen met gravimétrie. Ze kunnen echter gebruikt worden, mits ze ver
geleken worden met de gravimetrische referentietechniek en indien nodig ze gecor
rigeerd worden ten opzichte van de gravimetrische meettechniek.

Daarnaast zijn er nog 6  stations waar PM 10 opgevolgd wordt in gebieden die onder 
invloed staan van bronnen (zie hoofdstuk 13). Daar wordt de PM10-fractie geme
ten met zogenaamde TEOM-monitoren volgens het principe van een oscillerende 
microbalans (gravimétrie).

87
D eel 6 : F ijn  stof



Voor het berekenen van de interpolatiekaartjes (zie punt 6.1.3.) werden alle stations 
in rekening gebracht. Zodoende konden we met 14 stations in Vlaanderen rekenen 
i.p.v. met 8  wat de betrouwbaarheid van de berekende concentraties verhoogde.

6 .1.2. G rens- en r ic h t w a a r d e n

Voor de polluent PM 10 zijn er momenteel nog geen EU-normen. De EU-grens- en 
richtwaarden voor het totaal gehalte aan zwevend stof kunnen aan de hand van 
PM10-meetwaarden getoetst worden. De EU heeft in de nieuwe dochterrichtlijnen 
voor SC>2 , NC>2 , stof en Pb de normen voor zwevend stof gelijkgesteld aan 1,2 x de 
PM10-concentraties of m.a.w. de PM10-concentraties kunnen getoetst worden met 
de bestaande EU-grens- en richtwaarden voor totaal zwevend stof gedeeld door de 
factor 1 ,2 .

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te hanteren richt- en grenswaarden 
voor zwevend stof, zoals opgenomen in de VLAREM Titel II.

Tabel 6.1.1: EU-grens- en richtwaarden voorzwevend stof

EU-GRENSWAARDE 50stePERCENTIEl VAN ALLE OVER EEN METEOROLOGISCH JAAR GEMETEN 
DAGGEMIDDELDEN : 80 gg/m3

: 130 gq/m3 (winter)
98ste PERCENTIEL VAN ALLE OVER EEN METEOROLOGISCH JAAR GEMETEN 
DAGGEMIDDELDEN : 250 gg/nf

EU-RICHTWAARDE INDIVIDUELE DAGGEMIDDELDEN : 100 à 150 gq/m3

JAARGEMIDDELDE : 40 à 60 gg/m3

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te hanteren grenswaarden (80%) in 
speciale beschermingszones..

Tabel 6.1.2: EU-grenswaarden voor zwevend stof in speciale 
beschermingszones

EU-GRENSWAARDE 50stePERCENTIEL VAN ALLE OVER EEN METEOROLOGISCH JAAR GEMETEN 
DAGGEMIDDELDEN : 64 gg/m3

: 104 gq/m3 (winter)
98ste PERCENTIEL VAN ALLE OVER EEN METEOROLOGISCH JAAR GEMETEN 
DAGGEMIDDELDEN : 200 gg/m3

Rekening houdend met factor 1,2 kunnen de PM10-concentraties vergeleken wor
den met volgende berekende grens- en richtwaarden.
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Tabel 6.1.3: Omgerekende EU-grens- en richtwaarden voor PM10

EU-GRENSWAARDE 50stePERCENTIEL VAN ALLE OVER EEN METEOROLOGISCH JAAR GEMETEN 
DAGGEMIDDELDEN : 67 gg/m3

: 108 gg/m3(winter)
98ste PERCENTIEL VAN ALLE OVER EEN METEOROLOGISCH JAAR GEMETEN 
DAGGEMIDDELDEN : 208 gq/m3

EU-RICHTWAARDE INDIVIDUELE DAGGEMIDDELDEN : 83 à 125 gq/m3
JAARGEMIDDELDE : 33 à 50 gq/m3

Tabel 6.1.4 geeft een overzicht van de overschrijdingen van de EU-grens- en richt
waarden voor PM 10 in Vlaanderen in de periode 1999-2000.

Tabel 6.1.4: Overschrijdingen PM10 van de omgerekende EU-normen
in Vlaanderen

Zwevend stof :
EU GRENSWAARDEN

50ste PERCENTIEL VAN DE DAGGEMIDDELDEN > 80 gg/m3 
Voor PM10 : P50 > 67 gg/m3
Meetplaats Station Conc. (gg/m3) 
GEEN OVERSCHRIJDINGEN
98ste PERCENTIEL VAN DE DAGGEMIDDELDEN >250 gg/m3 
Voor PM10 : P50 > 208 gg/m3
Meetplaats Station Conc. (gg/m3) 
GEEN OVERSCHRIJDINGEN

Zwevend stof :
EU RICHTWAARDE

DAGGEMIDDELDE > 100 gg/m3 à 150 gg/m3 
Voor PM10 : daggemiddelde > 83 gg/m3 à 125 gg/m3
Meetplaats Station Aantal overschrijdingen

83 (gq/m3) 125 (gq/m3)
Gent 44R701 2
Everqem 44R731 2
St. Krgis-Winkel 44R740 3
Roeselare 44M705 5 1

Zwevend stof :
EU RICHTWAARDE

JAARGEMIDDELDE > 40 gg/m3 
Voor PM10 : jaargemiddelde > 33 gg/m3
GEEN OVERSCHRIJDINGEN

In het meteorologisch jaar 1999-2000 werden de EU-grenswaarden voor zwevend 
stof, omgerekend naar PM 10, in geen enkel station in Vlaanderen overschreden. 
De EU-richtwaarde voor zwevend stof m.b.t. het jaargemiddelde, omgerekend naar 
PM10, werd in deze periode eveneens overal in Vlaanderen gerespecteerd.

De EU-richtwaarden voor zwevend stof m.b.t. het individueel daggemiddelde, 
omgerekend naar PM 10, werd in het meteorologisch jaar 1999-2000 in de Ant
werpse regio gerespecteerd. In de Gentse regio werden in totaal 12 dagen geregi-
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streerd waarbij de onderste grens van de EU-richtwaarde werd overschreden. 
5 dagen werden in Roeselare (44M705) geregistreerd waarbij op 1 dag zelfs de 
bovenste grens werd overschreden. Ook in Gent, Evergem en St. Kruis-Winkel 
werden overschrijdingen vastgesteld.

6 .I.3 . Statistische verw erking

Tabellen 1a en 1b in annex 6  geven een overzicht van de cumulatieve frequentie- 
distributie van de PM10-concentraties resp. op halfuurbasis en op dagbasis in het 
meteorologisch jaar 1999-2000.

Figuur 6.1.1. geeft de jaargemiddelde PM10-concentratie in het kalenderjaar 1999 
in alle stations in Vlaanderen weer. De interpolatiekaartjes kwamen tot stand door 
alle stations in België (ook deze van de specifieke studies) bij de berekeningen te 
betrekken.

Figuur 6.1.1: PWHO-jaargemiddelde concentratie in 1999

jaargemiddelde
pgAn3

MAX
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De hoogste jaargemiddelde PM10-concentraties komen in het kalenderjaar 1999 
voor in West-Vlaanderen (Roeselare en Oostrozebeke), in Oost-Vlaanderen in de 
omgeving van Evergem, in Vlaams Brabant rond Wemmel, Vilvoorde en Steenok- 
kerzeel en in het zuiden van Limburg en Voeren (te wijten aan hoge concentraties 
gemeten in de omgeing van Luiken Engis). De laagste jaargemiddelde PM10-con- 
centraties komen voor in de omgeving van Wezel.

Uit dit kaartje blijkt dat de huidige EU-richtwaarde voor zwevend stof - omgerekend 
naar PM10 en die 33 pg/m^ bedraagt in Vlaanderen net niet overschreden wordt. De 
toekomstige grenswaarde voor PM 10 nl. 40 pg/m^ ais jaargemiddelde concentratie 
die pas vanaf 1 januari 2005 van kracht wordt, blijft bijgevolg eveneens gerespecteerd.

Figuur 6.1.2. is een verschilkaartje waarbij het verschil van de jaargemiddelde PM10- 
concentratie in het kalenderjaar 1999 t.o.v. 1998 grafisch weergegeven wordt.
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Figuur 6.1.2: Tendenskaartje PM10-concentratie 1999 t.o.v. 1998

In het meteorologisch jaar 1999-2000 zijn de jaargemiddelde PM10-concentraties 
in Vilvoorde (42R020), Roeselare (44M705) en in Gent (44R701) gestegen. De 
grootste stijging deed zich voor in Vilvoorde waar de jaargemiddelde PM10-con- 
centratie 25 g g / r r P  bedroeg t.o.v. 15 p g / m ^  in het vorig meteorologisch jaar. In 4 
stations bleef de PM10-concentratie op ongeveer hetzelfde niveau ais in het vorige 
meteorologische jaar (Borgerhout (42R801), Ruisbroek (42R832), St. Kruis-Winkel 
(44R740) en Zelzate (44R750)). Enkel in Evergem (44R731) in de Gentse Kanaal
zone waar het hoogste jaargemiddelde genoteerd werd nl. 32 g g / m ^  trad een 
daling op in de PM10-concentratie.

Het 50ste percentiel volgt op de verschillende stations grosso modo dezelfde bewe
ging ais het jaargemiddelde. De hoogste mediaanwaarde in Vlaanderen bedraagt 
28 gg/nP en werd eveneens in Evergem vastgesteld. De 98ste percentielen en de 
dagmaxima volgen geen éénduidige tendens in de periode 1999-2000. Het hoog
ste 98ste percentiel bedraagt 71 pg/rrP en wordt in Evergem vastgesteld; het hoog
ste dagmaximum in dezelfde periode bedraagt 132 gg/m^ en wordt in Roeselare 
genoteerd.

6 .1.4. La n g e  termijn evolutie

Figuur 6.1.3. geeft de evolutie van de jaargemiddelde PM10-concentraties (op 
basis van dagwaarden) weer sedert het begin van de PM10 metingen. De jaarge
middelde concentraties vanaf het kalenderjaar 1996 werden getoetst aan de nieu
we grenswaarde die vanaf 2005 van kracht wordt nl. 40 gg/rrA
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In de omgeving van Steenokkerzeel en Zaventem zijn de PM10-concentraties in 
1999 het sterkst (met 4 à 6  g g / m ^ )  gestegen t.o.v. 1998. In de omgeving van Ever
gem en Waarschoot zijn de PM10-concentraties in 1999 het sterkst (met 6  tot 8 

gg/m^) gedaald t.o.v. 1998.



In alle stations treedt in de periode 1996-1999 een dalende tendens op in de jaar
gemiddelde PM10-concentraties. De opvallendste daling treedt in Evergem op. Het 
jaargemiddelde daalt er van 53 pg/m3 in het kalenderjaar 1996 naar 30 pg/m3 in 
1999. Ook in Roeselare, Ruisbroek, Zelzate, Gent en St. Kruiswinkel daalt de 
PM10-jaargemiddelde concentratie met 10 à 15 pg/m3 ¡n de beschouwde periode. 
In Antwerpen en Vilvoorde beperkt de daling in de jaargemiddelde PM10-concen- 
traties zich tot 3 à 5 pg/m3. De hoogste PM10-jaargemiddelde concentratie in 
Vlaanderen in 1999 wordt in Evergem gemeten (30 pg/m3). De laagste jaargemid
delde PM 10- concentratie wordt vastgesteld in Vilvoorde en bedraagt 22 pg/m3. Op 
de andere meetplaatsen liggen de jaargemiddelde PM10-concentraties tussen 25 
en 29 pg/m3.

Figuur 6.1.3: Evolutie van de jaargemiddelde PM10-concentraties (op
basis van dagwaarden) in de periode 1996 - 1999

Luchtkwaliteit (Jaargem iddelde concentraties op basis van dagwaarden)

Evolutie fíjn Stof PM 10 - immissies Legende •  Locatie m eetstation
■ ■  PM 10 (pg/m 3)
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6.2. Zwarte Rook

6 .2 .1. W ijzig ing en  m eetprog ram m a

In het jaar 1999 waren nog slechts 5 stations in werking. De meetstations te Zelza
te (200730) en Antwerpen (Petroleumkaai - 200842) kennen een industrieel karak
ter met matige verkeersdrukte. Het station in Borgerhout (200800) ligt in een ste
delijke omgeving, terwijl het meetstation te Ruisbroek (200843) te beschouwen is 
ais een voorstedelijk station dat ook wel beïnvloed wordt door het verkeer en de 
industrie. Het station in Brugge (200605) ligt eveneens in een stedelijk gebied dat 
echter gekarakteriseerd wordt door matig verkeer en weinig industriële vervuiling 
kent. Het achtergrondstation in Lanaken (200109) werd begin 1999 stopgezet.



6.2.2. G re n s -  en  r i c h t w a a r d e n

De onder punt 6.1.1. vermelde grens- en richtwaarden gelden tevens voor de con
centraties aan zwarte rook. De EU-grenswaarden worden niet overschreden. De 
EU-richtwaarde m.b.t. het jaargemiddelde dat 40 à 60 p g /m ^  vooropstelt wordt 
eveneens niet overschreden. Een overschrijding van het individueel daggemiddel
de van 100 pg /rn^ werd éénmalig genoteerd in Borgerhout (200800) op 14 oktober 
1999. Het daggemiddelde bedroeg er 119 p g /r rA

6.2.3. S ta t is t is c h e  v e r w e r k in g  ■

Tabel 2 in annex 6  geeft de cumulatieve frequentiedistributie weer van de zwarte 
rook concentraties gemeten in het kalenderjaar 1999.

Voor de polluent zwarte rook werden geen interpolatie- noch verschilkaartjes gete
kend daar er slechts 6  stations in werking zijn in Vlaanderen.

Het hoogste jaargemiddelde wordt genoteerd in Borgerhout en bedraagt 21 g g / m ^ .  

Dit is waarschijnlijk ten dele te wijten aan de roetuitstoot van het verkeer. De jaar
gemiddelde concentraties in de overige stations variëren tussen 10 pg/m^ en 15 
g g / r i n ^ ,  waarbij de laagste concentraties gemeten worden in het industriële station 
aan de Petroleumkaai en in het stedelijk station te Brugge dat gekenmerkt wordt 
door weinig verkeer. In alle stations is een dalende tendens t.o.v. het vorige kalen
derjaar vast te stellen. Het hoogste daggemiddelde wordt in het industriële station 
te Borgerhout vastgesteld. Het dagmaximum bedraagt er 119 g g / m ^  en is er geste
gen t.o.v. het vorige kalenderjaar (85 g g / m ^ ) .  De overige dagmaxima variëren tus
sen 50 g g / m p  en 97 g g / r r P ,  wat voor alle stations behalve in Ruisbroek een daling 
betekent.

Figuur 6.2.1. geeft de evolutie van de zwarte rook concentraties weer in stedelijke 
gebieden (Borgerhout en Brugge) en in een voorstedelijk gebied (Ruisbroek) in 1999.

Alle stations worden gekenmerkt door een parallel verloop van de zwarte rook con
centraties. De hoogste concentraties worden in de winterperiode oktober tot einde 
maart gemeten tengevolge van de emissies veroorzaakt door de gebouwen
verwarming en minder gunstige verspreidingskarakteristieken in deze periode. In 
de zomerperiode liggen de gemeten concentraties lager. De hoogste concentraties 
worden gemeten in het stedelijk station te Borgerhout. De concentraties variëren er 
meestal tussen 10 en 40 g g / m ^  in de periode april tot en met eind september 1999. 
Vanaf oktober liggen de gemeten concentraties duidelijk hoger. De concentraties 
overschrijden er regelmatig 50 p g / r r P  met piekconcentraties in oktober tot boven 
100 pg/iri3 (het hoogste daggemiddelde wordt bereikt op 14 oktober en bedraagt 
119 pg/rrP). In Brugge worden de laagste concentraties gemeten, terwijl de con
centraties aan zwarte rook, gemeten in Ruisbroek intermediair tussen beide sta
tions zijn. De metingen weerspiegelen niet alleen de invloed van de gebouwenver
warming maar ook de verkeersdrukte (Brugge : matig verkeer terwijl het station te 
Ruisbroek vlakbij, geen belangrijke verkeersstromen heeft, maar op een honderd
tal meter van de A12 Antwerpen-Brüssel gelegen is).
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Figuur 6.2.1 : Evolutie van de zwarte rook concentraties in het voorstedelijk
gebied (Ruisbroek) en in stedelijke gebieden (Brugge en 
Borgerhout) in 1999
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Fig. 6.2.2. geeft de evolutie van de zwarte rook concentraties weer in industriële 
gebieden te Antwerpen Haven (Petroleumkaai) en in Zelzate in 1999.

Figuur 6.2.2: Evolutie van de zwarte rook concentraties in industriële
gebieden te Antwerpen Haven (Petroleumkaai) en in Zelzate 
in 1999
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Ook het verloop in Zelzate is parallel aan deze in de stedelijke en het voorstedelijke 
station. Zelzate heeft een industrieel karakter maar is eveneens een kleine stad, 
vandaar de weerslag van de emissies van de gebouwenverwarming op de geme
ten concentraties. De concentraties in Zelzate liggen intermediair tussen deze van 
Brugge en Ruisbroek. De zomer- en de winterperiode in het verloop van de zwarte 
rook concentraties in de Antwerpse Haven nl. Petroleumkaai is minder uitgespro
ken dan in de andere stations. Dit station heeft een sterk industrieel karakter.
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6.2.4. L a n g e  te r m i jn  e v o lu t ie

Figuur 6.2.3. geeft het glijdend jaargemiddelde voor zwarte rook weer In het station 
te Brugge in de periode 1969 tot en met 1999.

Figuur 6.2.3: Glijdend jaargemiddelde zwarte rook in het station te
Brugge in de periode 1969 tot en met 1999
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In de periode 1969 tot 1979 daalt de zwarte rook concentratie van 49 pg/m^ naar 
ongeveer 10 à 15 p/m^. Nadien is de tendens eerder schommelend tot stabiel en 
blijft nagenoeg de hele periode tussen 10 en 20 pg/rn^ liggen. In 1999 bedraagt de 
jaargemiddelde zwarte rook concentratie in Brugge 11 pg/rrP. Deze schommelin
gen zijn ten dele toe te schrijven aan wisselende klimatologische omstandigheden 
(winter, zomer). Een gelijkaardig verloop werd ook vastgesteld op de andere meet
stations die tot in 1997 operationeel waren (ref. 6.4.1.).

6.3 Conclusies

•  PM  10
In het meteorologisch jaar 1999-2000 werden de EU-grenswaarden voor zwevend 
stof, omgerekend naar PM 10, in geen enkel station in Vlaanderen overschreden. 
De EU-richtwaarde voor zwevend stof m.b.t. het jaargemiddelde, omgerekend naar 
PM10, werd in deze periode eveneens overal in Vlaanderen gerespecteerd.

De EU-richtwaarden voor zwevend stof m.b.t. het individueel daggemiddelde, 
omgerekend naar PM10, werd in het meteorologisch jaar 1999-2000 in de Ant
werpse regio gerespecteerd. In de Gentse regio werden in totaal 12 dagen geregi
streerd waarbij de onderste grens van de EU-richtwaarde werd overschreden. 
5 dagen werden in Roeselare (44M705) geregistreerd waarbij op 1 dag zelfs de 
bovenste grens werd overschreden. Ook in Gent, Evergem en St. Kruis-Winkel wer
den overschrijdingen vastgesteld.
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In het meteorologisch jaar 1999-2000 zijn de jaargemiddelde PM10-concentraties 
in Vilvoorde (42R020), Roeselare (44M705) en In Gent (44R701) gestegen. De 
grootste stijging deed zich voor in Vilvoorde waar de jaargemiddelde PM10-con- 
centratie 25 gg/m^ bedraagt. In Borgerhout (42R801), Ruisbroek (42R832), St. 
Kruis-Winkel (44R740) en Zelzate (44R750) bleef de PM10-concentratie op onge
veer hetzelfde niveau ais In het vorige meteorologische jaar. Enkel in Evergem 
(44R731) in de Gentse Kanaalzone waar het hoogste jaargemiddelde genoteerd 
werd nl. 32 gg/m^ trad een daling op in de PM10-concentratie.

•  Zw arte rook
De grenswaarde en de richtwaarde m.b.t. het jaargemiddelde dat 40 à 60 pg/m^ 
vooropstelt, worden niet overschreden. De richtwaarde m.b.t. het individueel dag
gemiddelde wordt éénmalig overschreden in Borgerhout.

De hoogste jaargemiddelde concentratie wordt op het stedelijk station in Borger
hout vastgesteld.

Een belangrijke daling in de jaargemiddelde concentraties werd vastgesteld in de 
periode 1969-1979, nadien verlopen de jaargemiddelde concentraties schomme
lend tot stabiel en blijven beneden 2 0  gg/rrP.

6.4. Referenties

6.4.1. Zwavel-rook meetnet in Vlaanderen, 1969-1998. Metingen van SO2 

en zwarte rook, VMM, in voorbereiding, 2000.
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d e e l  7 :  ZWARE METALEN

7.1. Zware metalen in zwevend stof

7 .1. 1. W ijzig ing en  m eetprogram m a

Het meetnet omvatte in het kalenderjaar 1999 24 semi-automatische stations waar
op het concentratieverloop gevolgd werd van een aantal elementen aanwezig in 
zwevend stof, waaronder lood (Pb), cadmium (Cd), zink (Zn), koper (Cu), nikkel 
(Ni), arseen (As) en antimoon (Sb).

Naargelang de ligging van de meetstations kan een onderscheid gemaakt tussen:
- meetstations in industriële zones, enerzijds in de buurt van non-ferro bedrijven 

Hoboken, Beerse, Wezel (Lommel), Mol, Olen en Overpelt; en anderzijds in de 
buurt van staalbedrijven in Genk en Zelzate en tenslotte rond andere industriële 
zones in Herne en de Antwerpse haven.

- meetstations in agglomeraties en steden nl. in Antwerpen.
- meetstations in residentiële zones en landelijke zones nl. Knokke (zeeklimaat) 

dat ais achtergrondstation beschouwd wordt.

Meer gedetailleerde informatie betreffende de meetmethode is terug te vinden in 
het rapport “Zware metalen in Vlaanderen, - Periode 1995” (ref. 7.1.5.1.). Meer

D eel 7: Zware metalen



gedetailleerde informatie betreffende de luchtverontreiniging in de omgeving Hobo
ken is te vinden in het rapport “Luchtverontreiniging Hoboken, - Jaarrapport 1999” 
(ref. 7.1.5.2.).

De volgende meetposten werden in 1999 opgestart:

Code station Adres Startdatum
00R822 Polderdljkweq, Antwerpen 15/02/1999
0WIK01 Planetariumlaan 40 09/11/1999

De volgende meetposten werden in 1999 stopgezet:

Code station Adres Datum van stopzetting
0DES01 Kennedylaan, Desteldonk 31/01/1999
0EKS01 Steenhovenstraat, Eksel 31/01/1999
00WZ02 Vieille Montaqnestraat, Mol 31/01/1999
0WIL01 Gansbroekstraat, Ruisbroek 31/01/1999

Tevens werden in Reppel de volgende stations her- en opgestart:

Code station Adres Datum van heropstarting
0REP01 Grote baan 7, Bocholt (Reppel) 22/03/1999
0REP02 Grote baan 13, Bocholt (Reppel) 22/03/1999
0REP03 Repplerweg 254, Bocholt (Reppel) 22/03/1999

Code station Adres Datum van opstarting
0REP04 Het Inboedelke, Bocholt (Reppel) 28/09/1999
0REP05 Heikantstraat 49, Meeuwen-Gruitrode 23/11/1999

7 .1.2. G rens- en r ic h t w a a r d e n

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grenswaarden voor lood en cadmi
um gemeten in zwevend stof.

EU-grenswaarde Grenswaarde ais jaargemiddelde concentratie (pg/m! ) 
(op basis van daggemiddelden)

Lood (Pb) 2

VLAREM Titel II
Cadmium (Cd) 0,04

loo.



De grenswaarde voor lood werd reeds eerder opgenomen in een Europese Richt
lijn van de Raad van 03/12/1982 (82/884/EEG) en in het Koninklijk Besluit van 
03/08/1984. De wettelijke geldende grenswaarde van Pb, nl. 2,00 p g / r n ^ ,  werd van 
kracht op 1 december 1987. De wettelijke geldende grenswaarde voor Cd, nl. 0,04 
gg/nP werd slechts van kracht na publicatie van de VLAREM Titel II op 01/08/1995.

In 1987 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO): “Air Quality Guide
lines for Europe”. De aanbevelingen en waarden vermeld in de “Air Quality Guide
lines” zijn richtinggevend en hebben ais voornaamste doelstellingen: de bevolking 
op gebied van volksgezondheid te beschermen tegen de ongunstige effecten van 
de luchtverontreiniging en de polluenten, waarvan de schadelijke invloed op de 
volksgezondheid gekend of aanvaard zijn, te elimineren of de concentraties in de 
omgevingslucht tot een minimum te herleiden.
In 1999 heeft de WGO een overzicht van herziene richtwaarden gepubliceerd. Voor 
lood en cadmium wordt een richtwaarde geformuleerd ais jaargemiddelde concen
tratie.

ELEMENT Richtwaarde ais jaargemiddelde (pg/m3 )
Lood 0,50
Cadmium 0,005

Voor kwik werd door de WGO eveneens richtwaarden geformuleerd ais jaargemid
delde concentratie.

ELEMENT Richtwaarde ais jaargemiddelde (gg/m3 )
Kwik 1,0

Door de WGO werd voor een aantal metalen eveneens het kankerrisico t.g.v. bloot
stelling aan een bepaalde concentratie gedurende een “normale” levenstijd opge
geven. Door de WGO wordt voor de kankerverwekkende metalen (o.a. As en Ni) 
geen richtwaarde vooropgesteld daar er volgens hen geen veilige ondergrens te 
bepalen is voor deze metalen.

ELEMENT Extra kankerrisico per (pg/m3 ) over een normale levenstijd
Arseen 1,5.10'3

Nikkel 3,8.10J

De cijfers zijn gebaseerd op de dosis-effect-relatie vooropgesteld door de WGO. 
Een lineair verband werd verondersteld in het hier besproken concentratiegebied. 
Er werd geen rekening gehouden met synergetische effecten. Voor arseen geeft de 
WGO de volgende dosis-effect relatie aan: 1,5. 103 (pg/m^ ) 1 per leven. M.a.w. : 
wanneer 1 miljoen mensen gedurende hun leven blootgesteld worden aan een 
omgevingsconcentratie van 1,5 ng/m^ arseen, zal 1 individu uit deze groep een 
dodelijke kanker ontwikkelen door deze blootstelling.

I0I n



7 .1.3. Statistische verw erking

Uitgaande van de dagelijkse meetresultaten worden een aantal statistische para
meters berekend voor elk meetstation nl. het rekenkundig gemiddelde (Am), de 
rekenkundige standaardafwijking (Asd), het meetkundig gemiddelde (Gm), de 
meetkundige standaardafwijking (Gsd), verschillende percentielen (P10, P20, P25, 
P30, P40, P50, P60, P70, P75, P80, P90, P95, P98), het minimum (Min) en maxi
mum (Max). Voor de meetstations met analyseresultaten kleiner dan of gelijk aan 
de detectielimiet wordt de waarde van de helft van de detectielimiet ais resultaat in 
de databank opgenomen. Bij de berekening van de jaargemiddelde concentraties 
wordt voor het eindresultaat deze waarde in rekening gebracht. De kolom (N) geeft 
het aantal gevalideerde dagwaarden, met andere woorden het aantal gemeten Stof
filters op jaarbasis. De gegevens voor de elementen Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, As en Sb 
in het kalenderjaar 1999 worden achtereenvolgens voor alle meetstations weerge
geven in tabellen 7.1.1. tot en met 7.1.7. in annex 7.1.

■  7 .I.3 .I. Lood (Pb)

Figuur 7.1.1. in annex 7.1. geeft een overzicht van de jaargemiddelde loodconcen- 
traties in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999.

De industriële verontreiniging door lood situeert zich voornamelijk in de omgeving 
van non-ferro bedrijven. Verhoogde loodconcentraties worden gemeten in de 
omgeving van de non-ferro bedrijven Union Minière (U.M.H.) te Hoboken en Métal
lo Chimique (M.C.) te Beerse. In deze regio’s bevinden zich resp. 8 en 2 meetsta
tions met resp. de codes OHOBxx en OBEExx.

De drie hoogste jaargemiddelde loodconcentraties in 1999 worden gemeten in de 
omgeving van Hoboken op de meetstations OHOB17 (10 m ten N van de UMH in 
de Curiestraat) met 0,94 gg /m ^, gevolgd door het meetstation OHOB14 (0,64 
g g /m ^) en 0HOB01 (0,60 gg /m ^).

Figuur 7.1. geeft de glijdende jaargemiddelden, op basis van maandgemiddelden, 
voor de periode 1977-1999 voor het station OHOB17.
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Figuur 7.1 : Verloop glijdend jaargemiddelde Pb op het station OHOB17
te Hoboken van 1977 tot en met 1999
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Een belangrijke daling werd vastgesteld in de periode 1979-1981. In de periode 
1982-1999 vertonen de gemeten concentraties een schommelend, doch globaal 
dalend verloop. In de meeste andere stations kan ook een dalend verloop met de 
tijd vastgesteld worden.

De grenswaarde van de VLAREM Titel II, een jaargemiddelde van 2 gg/m^, wordt 
in het kalenderjaar 1999 op geen enkel meetstation overschreden.

Figuur 7.2. geeft het verloop van de jaargemiddelde loodconcentratie van het meet
station 0BEE01 in Absheide te Beerse. Een sterk dalend verloop kan vastgesteld 
worden in de periode 1979-1981. Nadien verloopt de jaargemiddeldeconcentratie 
weliswaar schommelend, doch globaal dalend.

In Beerse zijn de gemeten jaargemiddelde loodconcentraties gedaald voor de 
meetpost 0BEE01, gelegen te Absheide (gelegen op 100 m ten NO van het non- 
ferrobedrijf M . C . ) .  De jaargemiddelde concentratie van 1999 bedraagt 0,43 p g / m ^ .  

De vier vorige jaren bedroegen ze resp. 0,68 g g / m ^ ;  0,29 g g / m ^ ,  0,40 g g / m ^  en 
0,56 pg/rri3.

Op andere industriële meetplaatsen o.a. in de omgeving van staalbedrijven en 
andere chemische bedrijven worden in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999 
geen sterk verhoogde jaargemiddelde loodconcentraties gemeten.

D eel 7: Z ware metalen
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Figuur 7.2: Verloop glijdend jaargemiddelde Pb op het station 0BEE01
te Beerse in 1977 tot en met 1999
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In stedelijke gebieden is het verkeer, ondanks het grote aandeel van loodvrije ben
zine, toch nog ais bron van verhoogde loodconcentraties te beschouwen.

In Antwerpen werd een daling van de loodconcentraties vastgesteld. De jaarge
middelde loodconcentraties te Antwerpen (0ANT01) bedragen in 1997, 1998 en 
1999 resp. 0,10 pg/m3, 0,11 pg/m3 en 0,05 pg/m3  wat een daling betekent.

Figuur 7.3. geeft de glijdende jaargemiddelde Pb-concentratie in het station 
0ANT01 in Antwerpen weer.

Figuur 7.3: Verloop glijdend jaargemiddelde Pb op het station 0ANT01
te Antwerpen in 1977 tot en met 1999

Een belangrijke daling werd vastgesteld in de periode 1983-1987, die zich dejaren 
nadien nog verderzette, doch minder uitgesproken. Deze dalingen zijn het gevolg 
van maatregelen om het loodgehalte in de benzine te beperken en van de intro
ductie van loodvrije benzine.

Het jaargemiddelde van het achtergrondstation Knokke bedraagt 0,02 pg/m3 met 
een maximale 24-uurswaarde van 0,20 pg/m3.

Het laatste decennium zijn de loodconcentraties sterk gedaald. Tijdens de meet- 
periode 1999 zet deze trend zich overal verder.



■  7.1.3.2. Cadmium (Cd)

Figuur 7.1.2. in annex 7.1. geeft een overzicht van de jaargemiddelde cadmium- 
concentraties in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999.

De industriële verontreiniging van het element cadmium situeert zich onder andere 
in de omgeving van het non-ferro bedrijf Union Minière te Hoboken. In deze omge
ving bevinden zich 8  meetstations waar voor de 5 belangrijkste meetstations 
0HOB01, 0HOB08, OHOB14, OHOB17 en OHOB18, Cd resultaten voor 1999 gerap
porteerd kunnen worden.
De gemeten jaargemiddelde cadmiumconcentraties In 1999 bedragen 0,03 pg/m3, 
0,02 pg/m3 en 0,02 pg/m3, resp. op de meetstations OHOB17 in de Curiestraat, 
0HOB14 op het C. Meunierplein en 0HOB01 in de Maalbootstraat.

Te Beerse ligt de jaargemiddelde Cd-concentraties voor 0BEE01 beneden de 0,02 
pg/m3.

De gemeten jaargemiddelde concentraties te Antwerpen (0ANT01) en te Knokke 
(0KNO01) liggen beneden de 0,002 pg/m3.

De grenswaarde voor cadmium volgens VLAREM Titel II die een jaargemiddelde 
van 0,04 pg/m3 vooropstelt, wordt in 1999 op geen enkel meetstation overschre
den.

Figuur 7.4. geeft de glijdende jaargemiddelden voor Cd in de meetpost OHOB17 in 
de Curiestraat te Hoboken.

Figuur 7.4: Verloop glijdend jaargemiddelde Cd op het station OHOB17
te Hoboken van 1977 tot en met 1999
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Een belangrijke daling kan vastgesteld worden In de periode 1978-1985. Nadien 
blijven de resultaten schommelen rond 0,06 pg/m3  ais jaargemiddelde. Na een stij
ging in 1993-1994 dalen de concentraties terug. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven 
aan een verbetering van de instrumentele detectielimieten.
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7.1.3.3. Zink (Zn)

Figuur 7.1.3. in annex 7.1. geeft een overzicht van de jaargemiddelde zinkconcen
traties in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999.

De industriële verontreiniging van het element zink situeert zich voornamelijk in de 
omgeving van non-ferro bedrijven. Verhoogde zinkconcentraties worden gemeten 
in de omgeving van de non-ferro bedrijven Métallo Chimique te Beerse en Union 
Minière te Hoboken, Overpelt en Lommel (gehucht Wezel). In deze regio’s bevin
den zich de meetstations met resp. de codes OBEExx, OHOBxx, 0OVP01 en 
OOWZxx.

De hoogste jaargemiddelde zinkconcentraties worden in het kalenderjaar 1999 
gemeten in het station 00WZ01 te Lommel en bedraagt 0,99 p g / r n ^ ,  in het station 
0BEE01 te Beerse met 0,76 p g / r r P  en in Overpelt in de stations 0OVP02 (0,85 
p g / m ^ )  en 0OVP01 (0,41 pg/m^). In de directe omgeving van UM te Hoboken en 
in Genk worden eveneens verhoogde zinkconcentraties gemeten. De jaargemid
delde zinkconcentraties liggen boven de 0,20 p g / m ^  voor Genk (0GNK02) en net 
onder of gelijk aan 0,20 pg/m^ voor Hoboken.

Figuur 7.5 geeft de glijdende jaargemiddelden, op basis van maandgemiddelden, 
voor Zn weer in de periode 1977-1999 in het station OHOB17.

Figuur 7.5: Verloop glijdend jaargemiddelde Zn op het station OHOB17
te Hoboken in 1977 tot en met 1999
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Een belangrijke daling kan vastgesteld worden in de periode 1979-1981 en in de 
periode 1988-1991. Vanaf 1995 is er een nieuwe stijging, gevolgd door een daling 
van de laatste drie jaar. Dit jaar ligt de jaargemiddelde zinkconcentratie onder 0,20 
pg/rn^.

Figuur 7.6. geeft het verloop van het glijdend Zn-jaargemiddelde in het station 
0BEE01 te Beerse.
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Figuur 7.6: Verloop glijdend jaargemiddelde Zn op het station 0BEE01
te Beerse in 1977 tot en met 1999
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In Beerse wordt een dalend verloop vastgesteld. De daling was het sterkst van 
1980 tot 1986. De gemeten jaargemiddelde zinkconcentraties in het kalenderjaar 
1999 zijn lichtjes gedaald t.o.v. de meetperiode 1998. De hoogste jaargemiddelde 
zinkconcentratie bedraagt 0,76 pg/m^ en wordt gemeten in Absheide (0BEE01) - 
gelegen op 100 m ten NO van het non-ferro bedrijf M.C. In het station 0BEE02 te 
Beerse bedraagt de gemeten Zn-concentratie 0,12 pg/rrA

In Lommel (00WZ01) is de gemeten jaargemiddelde zinkconcentratie in het kalen
derjaar 1999 gestegen t.o.v. de vorige meetperiode 1998. De hoogste jaargemid
delde zinkconcentratie wordt gemeten op het meetstation 00WZ01 en bedraagt 
0,99 pg/rn^ ¡n 1999.

In Overpelt wordt t.o.v. het begin van de metingen ook een dalend weliswaar 
schommelend verloop vastgesteld. Het laatste jaar namen de concentraties terug 
lichtjes af.

De jaargemiddelde zinkconcentraties in 1999 gemeten in stedelijke en achter- 
grondgebieden liggen onder de 0 ,1 0  pg/rn^.

Figuur 7.7. geeft het verloop van het glijdend Zn-jaargemiddelde in het station 
0OVP01 te Overpelt.

Figuur 7.7: Verloop glijdend jaargemiddelde Zn op het station 0OVP02
te Overpelt in 1977 tot en met 1999
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■  7 .1.3.4. Koper (Cu)

Figuur 7.1.4. in annex 7.1. geeft een overzicht van de jaargemiddelde kopercon- 
centraties in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999.

De industriële verontreiniging van het element koper situeert zich voornamelijk in de 
omgeving van non-ferro bedrijven. Verhoogde koperconcentraties worden gemeten 
in de omgeving van de non-ferro bedrijven Métallo Chimique te Beerse en Union 
Minière te Hoboken en Olen. In deze regio's bevinden zich de meetstations met 
resp. de codes OBEExx.OHOBxx en 0OLE01. Rond de non-ferro bedrijven U.M. te 
Overpelt en te Lommel (gehucht Wezel) met resp. codes 0OVP01 en OOWZxx wor
den geen verhoogde concentraties waargenomen.

De hoogste jaargemiddelde koperconcentraties worden in 1999 gemeten in de 
omgeving van Beerse op het meetstation 0BEE01 met 0,43 pg/m en in Hoboken 
op het meetstation OHOB17 met 0,20 pg/m3. Hoge jaargemiddelde koperconcen
traties worden eveneens gemeten op de meetstations 0HOB01 met 0,13 pg/m3 en 
OHOB14 met 0,12 pg/m3. Op verder afgelegen meetstations te Beerse (0BEE02) 
en te Hoboken (OHOB18 en OHOB19) worden minder verhoogde koperconcentra
ties gemeten. In Olen wordt een jaargemiddelde koperconcentratie gemeten van 
0,17 pg/m3.

In Beerse (0BEE01) zijn de jaargemiddelde koperconcentraties in 1999 gestegen 
t.o.v. 1998. Het jaargemiddelde bedraagt 0,43 pg/m3; in 1998 was dit 0,36 pg/m3.

In Hoboken zijn de gemeten jaargemiddelde koperconcentraties ongeveer stabiel 
gebleven. De hoogste jaargemiddelde koperconcentraties worden gemeten op het 
meetstations OHOB17 met 0,20 pg/m3  (in 1998 : 0,24 pg/m3). In de verder afge
legen meetstations (0HOB01 en OHOB14) bedragen de Cu-jaargemiddelde con
centraties resp. 0,13 pg/m3 en 0 ,1 2  pg/m3  wat een lichte daling betekent t.o.v.
1998.

Figuur 7.8. geeft het verloop van de glijdende jaargemiddelden, op basis van 
maandgemiddelden, weer in het station OHOB17 te Hoboken in de periode 1977-
1999.

Figuur 7.8: Verloop glijdend jaargemiddelde Cu op het station OHOB17
te Hoboken in 1977 tot en met 1999
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Vanaf 1995 liggen de jaargemiddelde Cu-concentraties een stuk lager en schom
melen sedertdien tussen 0,20 en 0,30 pg/rrA

De jaargemiddelde koperconcentraties gemeten in 1999 in stedelijke en achter- 
grondgebieden liggen in het concentratiegebied van 0,01  gg/m^ tot 0,08 pg/rrA

■  7.I.3.5. N ikkel (N i)

Figuur 7.1.5. in annex 7.1. geeft een overzicht van de jaargemiddelde nikkelcon- 
centraties in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999.

De industriële verontreiniging van het element nikkel situeert zich onder andere in 
de omgeving van non-ferro bedrijven en staalbedrijven. Verhoogde nikkelconcen- 
traties worden gemeten in de omgeving van het non-ferro bedrijf Union Minière te 
Hoboken en in Genk (staalbedrijf). In deze regio’s bevinden zich de meetstations 
met codes OHOBxx en 0GNK02.

De hoogste jaargemiddelde nikkelconcentratie wordt in 1999 gemeten in de omge
ving van Genk op het meetstations 0GNK02 met een concentratie van 0,05 g g / m ^ .  

In Hoboken op het meetstation OHOB17 is de gemeten concentratie 0,03 gg/m^. 
Op de verder afgelegen meetstations rond U.M. te Hoboken, Beerse en Olen wor
den matig verhoogde nikkelconcentraties gemeten. De jaargemiddelde nikkelcon- 
centraties liggen, zoals het voorbije jaar, rond 0,02 g g / m ^  en 0,03 g g / m ^ .

Figuur 7.9. geeft het verloop van de glijdende jaargemiddelden, op basis van 
maandgemiddelden, weer in het station 0GNK02 te Genk in de periode 1977-1999.

Figuur 7.9: Verloop glijdend jaargemiddelde Ni op het station0GNK02 te
Genk in 1977 tot en met 1999
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In Hoboken zijn de gemeten jaargemiddelde nikkelconcentraties in het kalenderjaar 
1999 lichtjes gedaald t.o.v. de meetperiode 1998.

In Genk (0GNK02) is de gemeten jaargemiddelde nikkelconcentratie in het kalen
derjaar 1999 hetzelfde gebleven t.o.v. het vorige jaar.

De jaargemiddelde nikkelconcentratie op het achtergrondstation te Knokke

D eel 7: Z ware metalen
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(0KNO01) bedraagt in 1999 0,01 gg/m3. In het agglomeratiestation te Antwerpen 
bedraagt de jaargemiddelde concentratie ook 0,01  pg/m3.

■  7 .1.3.6. Arseen (As)

Figuur 7.1.6. in annex 7.1. geeft een overzicht van de jaargemiddelde arseencon
centraties in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999.

Verhoogde arseenconcentraties worden gemeten in de omgeving van het non-fer
ro bedrijf Union Minière te Hoboken en Métallo Chimique te Beërse. In deze regio 
bevinden zich de meetstations met de codes OHOBxx en OBEExx.

De hoogste jaargemiddelde arseenconcentraties worden in het kalenderjaar 1999 
gemeten in de omgeving van Hoboken op het meetstation 0HOB017 met 0,13 
pg/m3.
In OHOB14 en 0HOB01 bedragen de metingen 0,09 pg/m3. De maxima op deze 
meetposten variëren tussen 0,49 pg/m3 en 0,70 pg/m3.

In de loop van de jaren wordt het verloop van de metingen in Hoboken gekenmerkt 
door meerdere uitgesproken stijgingen en dalingen. Algemeen kan wel een dalen
de tendens vastgesteld worden. In 1999 is er een sterke stijging t.o.v. het vorige 
jaar, hetgeen te wijten is aan een wijziging van de analysetechniek. Met de huidi
ge concentratieniveaus is de analysetechniek te weinig gevoelig. Experimenten 
zijn lopende om de techniek te verbeteren.

In Beerse bedraagt de jaargemiddelde arseenconcentratie 0,05 pg/m3 voor het 
meetstation 0BEE01 in het kalenderjaar 1999.

In de andere meetstations zijn de concentraties laag. De meeste metingen liggen 
tussen de 0,01  pg/m3 en de 0 ,0 2  pg/m3.

■ 7 .1.3.7. Antimoon (Sb)

Figuur 7.1.7. in annex 7.1. geeft een overzicht van de jaargemiddelde antimoon- 
concentraties in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999.

De industriële verontreiniging van het element antimoon situeert zich onder andere 
in de omgeving van non-ferro bedrijven. Verhoogde antimoonconcentraties worden 
gemeten in de omgeving van het non-ferro bedrijf Union Minière te Hoboken en 
Métallo Chimique en Campine te Beerse. In deze regio’s bevinden zich de meet
stations met codes OHOBxx en OBEExx.

De hoogste jaargemiddelde antimoonconcentratie wordt in 1999 gemeten in de 
omgeving van Beerse op het meetstation 0BEE02 met een concentratie van 0,19 
pg/m3. Op het meetstation 0BEE01 wordt een jaargemiddelde concentratie geme
ten van 0,05 pg/m3. De maxima op deze meetpost bedragen voor 0BEE01 en 
0BEE02 resp. 0,67 pg/m3 en 4,19 pg/m3. De gemiddelde dagwaarden voor 
0BEE02 duiden aan dat er in 1999 14 dagen waren waarin de dagwaarde hoger 
was dan 1,00 pg/m3. Deze hoge waarden zijn waarschijnlijk te wijten aan het 
bedrijf Campine dat Sb produceert.
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Figuur 7.10. geeft het verloop van de glijdende jaargemiddelden, op basis van 
maandgemiddelden, weer in het station 0BEE02 te Beerse in de periode 1977- 
1999.

Figuur 7.10: Verloop glijdend jaargemiddelde Sb op het station0BEE02
te Beerse in 1977 tot en met 1999
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In Hoboken op de meetstations OHOB17, OHOB14 en 0HOB01 is de gemeten con
centratie resp. 0,05 pg/m3, 0,05 pg/m3 en 0,04 pg/m3. Op de verder afgelegen 
meetstations rond U.M. te Hoboken worden matig verhoogde antimoonconcentra- 
ties gemeten. De maxima van deze meetposten zijn resp. 0,53 pg/m3, 0,46 pg/m3 
en 0,37 pg/m3.

In de andere stations bedraagt de jaargemiddelde antimoonconcentratie 0 ,0 2  
pg/m3. Dit betekent dat de meeste metingen gelegen zijn onder de detectielimiet.

7 .1.3.8. Reppel

Vanaf het voorjaar 1999 werd de sanering van het terrein van een oude arseenfa- 
briek in Reppel aangevat door OVAM. Op vraag van de VMM werden omgevings- 
metingen opgestart. Dit vnl. om na te gaan of tijdens deze saneringswerken geen 
sterk verhoogde As-concentraties zouden voorkomen en, bij het eventueel voorko
men van dergelijke verhoogde As-concentraties, aanpassingen aan de uitvoering 
van de saneringswerken door te voeren.

Op 22 maart 1999 werden de meetstations 0REP01, 0REP02 en 0REP03 herop- 
gestart. Later werden twee nieuwe meetposten ni. 0REP04 en 0REP05 opgestart 
resp. op 28/09/'99 en 23/11 /’99. Aangezien voor deze twee laatste stations er geen 
50 % gegevens beschikbaar zijn, werden de resultaten niet verwerkt.

Tabel 7.1.8. in annex 7.1. geeft een overzicht van de jaargemiddelde concentraties 
voor de zware metalen die vanaf 22 maart 1999 te Reppel gemeten zijn voor het 
jaar 1999. Deze metingen werden bekomen met XRF-metingen.

In de meetposten 0REP01, 0REP02 en 0REP03 bedragen de gemiddelde jaarge
middelde loodconcentraties resp. 0,03 pg/m3 , 0,02 pg/m3 en 0,03 pg/m3. Dit 
betekent een daling t.o.v. 1998 waarin de jaargemiddelde loodconcentraties voorde 
drie stations 0,05 pg/m3 bedroeg. De resultaten voor 1999 blijven ruim onder de 
grenswaarde voor Pb, m.n. 2 pg/m3.



De jaargemiddelde zinkconcentraties bedragen resp. 0,25 pg/m3, 0,18 pg/m3 en 
0,16 pg/m3. Deze concentraties liggen op het niveau van stedelijke, voorstedelijke 
en landelijke stations en zijn bijgevolg niet verhoogd.

De gemeten koperconcentraties bedragen 0,02 pg/m3 voor al de stations. Ook hier 
kunnen in vergelijking met de andere stations in Vlaanderen geen verhoogde con
centraties worden vastgesteld.

Voor nikkel en arseen werd 0,01 pg/m3 opgemeten voor de jaargemiddelde con
centraties in de drie stations. Deze metingen zijn sterk verminderd t.o.v. vorig jaar 
waarin de jaargem iddelde concentraties voor 0REP01 en 0REP02 resp. 
0,03 pg/m3 en 0,06 pg/m3 bedroegen.

Zeker voor As en Cd liggen de detectielimieten van de XRF-methode te hoog om 
de lage concentraties accuraat te kunnen meten. Daarom werden deze elementen 
ook bepaald met AAS. In tabel 7.1.9. in annex 7.1. wordt de gemiddelde As-con- 
centratie na 264 dagen AAS-metingen weergegeven. Meer informatie kan gevon
den worden in ref. 7.1.5.3.

■ 7 .1.3.9. Wilrijk

Gelet op het heropstarten van de huisvuilverbrandingsoven te Wilrijk werd het 
meetstation te Wilrijk (0WIK01) terug in werking gesteld op 09/11/1999. Voor 1999 
zijn er te weinig metingen voorhanden om deze statistisch te verwerken.

In tabel 7.1.10. in annex 7.1. worden de minimum en maximum gemeten waarden 
opgenomen van 1998 en 1999.

Zowel voor ais na de heropstarting van de verbrandingsoven werden lage concen
traties aan zware metalen gemeten. Om meer sluitende conclusies te kunnen tref
fen, zijn er echter metingen over een volledig jaar nodig.

7 .1.4. C onclusies

Voor lood worden in de omgeving van industriële non-ferro bedrijven (Hoboken en 
Beerse) nog steeds verhoogde loodconcentraties aangetroffen. In andere indus
triële gebieden evenals in stedelijke gebieden werden lage loodconcentraties vast
gesteld. In het achtergrondstation te Knokke ligt de gemeten loodconcentratie laag 
(0 ,0 2  pg/m3).

De algemeen dalende tendens die de loodconcentraties tijdens het laatste decen
nium kenmerkte, zette zich in het kalenderjaar 1999 in alle stations verder.

De grenswaarde van de VLAREM Titel II, dat 2 pg/m3 ais jaargemiddelde voorop
stelt, wordt in het kalenderjaar 1999 op geen enkel station overschreden.

Ook voor cadmium worden verhoogde concentraties in de omgeving van non-ferro 
bedrijven in Hoboken en Beerse vastgesteld. In stedelijke en achtergrondgebieden 
ligt de cadmiumconcentratie op 0 ,0 0 2  pg/m3.

De grenswaarde voor cadmium volgens VLAREM Titel II die een jaargemiddelde 
van 0,04 pg/m3  vooropstelt, wordt in 1999 op geen enkel station overschreden.
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De industriële verontreiniging van zink situeert zich eveneens voornamelijk in de 
omgeving van de non-ferro bedrijven in Overpelt, Wezel, Beerse en in mindere 
mate Hoboken. Ook in Genk waar een staalbedrijf gelegen is, is een verhoogde 
zinkconcentratie waargenomen.

In Lommel (00WZ01) is de gemeten jaargemiddelde zinkconcentratie in het kalen
derjaar 1999 gestegen t.o.v. de vorige meetperiode 1998. De hoogste jaargemid
delde zinkconcentratie wordt gemeten op het meetstation 00WZ01 en bedraagt 
0,99pg/m3  in 1999.
In Beerse en Overpelt zijn de jaargemiddelde zinkconcentraties in het kalenderjaar 
1999 lichtjes gedaald t.o.v. de meetperiode 1998.

De jaargemiddelde zinkconcentraties in 1999 gemeten in stedelijke en achter- 
grondgebieden liggen onder de 0 ,1 0  pg/m3.

De hoogste koperconcentraties worden eveneens in de omgeving van non-ferro 
bedrijven te Beerse, Hoboken en Olen vastgesteld. In Overpelt en Wezel daaren
tegen worden geen verhoogde koperconcentraties vastgesteld. In Hoboken zijn de 
koperconcentraties stabiel gebleven t.o.v. de vorige jaren, terwijl er in Beerse een 
stijging optreedt.

Verhoogde nikkelconcentraties worden gemeten in de omgeving van de non-ferro 
bedrijven in Hoboken en in Olen, en in Genk in de omgeving van een staalbedrijf. 
In Hoboken zijn de gemeten nikkelconcentraties gedaald terwijl in Genk de con
centraties stabiel zijn gebleven.

De hoogste arseenconcentraties worden in het kalenderjaar 1999 gemeten in 
Hoboken in de onmiddellijke omgeving van het non-ferro bedrijf. De hoogste jaar
gemiddelde arseenconcentratie bedraagt 0,13 pg/m3 en is gemeten op het station 
OHOB17.

De hoogste jaargemiddelde antimoonconcentratie wordt in 1999 gemeten in de 
omgeving van Beerse op het meetstation 0BEE02 met een concentratie van 
0,19 pg/m3.
In Hoboken op de meetstations OHOB17, OHOB14 en 0HOB01 is de gemeten con
centratie resp. 0,05 pg/m3, 0,05 pg/m3 en 0,04 pg/m3. Op de verder afgelegen 
meetstations rond U.M. te Hoboken worden matig verhoogde antimoonconcentra- 
ties gemeten.

7 .1.5. Referenties

7.1.5.1. Evaluatie van de gehalten aan zware metalen in de omgevingslucht in 
Vlaanderen; Vijftiende Jaarrapport. Periode 01/01/1995-31/12/1995, 
VMM, Erembodegem, 1997.

7.1.5.2. Studie van de luchtverontreiniging in de omgeving van Union Minière 
Vestiging Hoboken. Jaarrapport 1999, VMM, Erembodegem, oktober
2000 .

7.1.5.3. Saneringswerken Reppel-lmmissiemetingen Lucht, VMM-Antwerpen, 
meetverslag nr.3; 8  maart 2000.
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7.2. Zware metalen in neervallend stof

7 .2 .1. W ijzig ing en  m eetprog ram m a

Het meetnet omvatte in het kalenderjaar 1999 34 meetposten die het volledige jaar 
gewerkt hebben. In deze stations werd het concentratieverloop gevolgd van een 
aantal elementen in neervallend stof, waaronder lood (Pb), cadmium (Cd), zink 
(Zn), koper (Cu) en arseen (As).

Naargelang de ligging van de stations kan er een onderscheid worden gemaakt tus
sen:
- stations die gelegen zijn in de directe omgeving van het non-ferro bedrijf Union 

Minière te Hoboken.
- stations die gelegen zijn in de indirecte omgeving van het non-ferro bedrijf Union 

Minière te Hoboken
o.a. in Kruibeke (MN 102) en Zwijndrecht (MN 107).

- stations die gelegen zijn in residentiële en landelijke zones nl. het station in Knok- 
ke (zeeklimaat) dat beschouwd wordt ais achtergrondstation (MN 604).

Meer gedetailleerde informatie betreffende de luchtverontreiniging in de omgeving 
Hoboken is te vinden in het rapport “Luchtverontreiniging Hoboken. Jaarrapport 
1999” (ref. 7.1.5.1.).

In vergelijking met 1998 werden in het meetnet Hoboken in 1999 volgende meet
posten verplaatst omwille van technische redenen:

Code station Nieuw adres Datum van verplaatsing
HO-OOA Achturendagstraat-Hoboken 26-08-99

De volgende meetposten werden in 1999 stopgezet:

Code station Adres Datum van stopzettinq
MN 104 Kennedylaan-Desteldonk 19-01-99
MN 203 Lange Kwikstraat-Beerse 06-01-99
MN 205 Absheide-Beerse 06-01-99
MN 301 Paulusstraat-Lommel 06-01-99
MN 302 Tussenstraat- Neerpelt 06-01-99
MN 308 Krelstraat-Genk 07-01-99
VMBA3B Paulusstraat-Lommel 06-01-99



Code station Adres Datum van heropstarting
0REP0A Grote baan 7, Bocholt (Reppel) 19/03/1999
0REP0B Schoolstraat 28, Meeuwen-Gruitrode 19/03/1999
0REP0C Grote baan 13, Bocholt (Reppel) 19/03/1999
0REP0D Repplerweg 299, Bocholt (Reppel) 19/03/1999

Code station Adres Datum van opstarting
0REP0E Repplerweg 254, Bocholt (Reppel) 19/03/1999

Tevens werden in Reppel de volgende stations her- en opgestart:

7.2.2. G rens- en r ic h t w a a r d e n

In het Vlarem Titel II worden naast grenswaarden voor zware metalen in zwevend 
stof eveneens richt- en grenswaarden gedefinieerd voor een aantal metalen in 
neervallend stof. Deze normen hebben betrekking op 3 metalen met name löod, 
cadmium en thallium en zijn gekoppeld aan metingen met NILU-kruiken volgens 
een welomschreven meetstrategie. In Hoboken werd een uitgebreid meetnet uitge
bouwd bestaande uit 31 kruiken. De norm geldt voor het gemiddelde van al deze 
neerslagkruiken.

Ais staalnemings- en analysemethode voor de bepaling van de stofneerslag, geldt 
de methode beschreven in de norm T94-101 (Nilu-kruik), gecombineerd met de 
normen NBN T94-401 en NBN T94-403.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de richt- en de grenswaarden (uitge
drukt in mg/m^.dag ) voor lood en cadmium in neervallend stof.

PARAMETER RICHTWAARDE 
(jaargemiddelde - mg/m2.dag)

GRENSWAARDE 
(jaargemiddelde - mg/m2.dag)

Lood 0,250 3,000
Cadmium 0,020 -

7.2.3. Statistische ver w erkin g  ■

De tabellen 7.2.1. tot en met 7.2.5. in annex 7.2. geven een overzicht van de jaar
gemiddelden per element (Pb, Cd, Zn, Cu en As) voor elke individuele neerslag- 
kruik voor de periode 01/04/1988 t.e.m. 31/12/1999.
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Bij het bekijken van de jaargemiddelden van de verschillende elementen kunnen in 
sommige neerslagkruiken van jaar tot jaar grote verschillen optreden. Deze ver
schillen zijn meestal te wijten aan enkele hoge waarden die niet steeds kunnen ver
klaard worden. Daar het gewogen jaargemiddelde berekend wordt op een klein 
aantal waarden nl. 13 meetperioden per jaar kunnen deze hoge waarden een ster
ke invloed hebben op het jaargemiddelde.

De uitschieters kunnen hun oorzaak vinden in uitzonderlijke omstandigheden van 
meteorologie of door accidenten in nabijgelegen bedrijven.

7.2.3.1. Lood

Figuur 7.2.1. in annex 7.2. geeft een overzicht van de jaargemiddelde looddeposi- 
ties in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999.

De industriële verontreiniging van het element lood situeert zich voornamelijk in de 
omgeving van non-ferro bedrijven. In 1999 worden sterk verhoogde looddeposities 
gemeten in de omgeving van het non-ferro bedrijf Union Minière te Hoboken en in 
de indirecte omgeving van U.M. Hoboken, te Kruibeke.

7.2.3.1.1. Hoboken
Figuur 7.11. geeft de evolutie van de jaargemiddelde looddeposities ais virtueel 
gemiddelde berekend over alle neerslagkruiken in de directe omgeving van het 
bedrijf U.M. te Hoboken in de periode 1981-1999. Tijdens deze periode is de trend 
algemeen dalend. In de periode 1981-1985 worden gemiddelde Pb-deposities tus
sen 9 en 18 mg/m^.dag gemeten. In de periode 1986-1990 dalen de Pb-deposities 
tot 6  à 7 mg/m^.dag. Vanaf 1991 tot 1999 schommelen de gemiddelde Pb-deposi- 
ties tussen 3 en 5 mg/m^.dag.

Wel dient opgemerkt te worden dat vanaf het voorjaar 1997 met de VLAREM Titel 
II meetstrategie ‘uitgebreid meetnet’ gemeten wordt.

Figuur 7.11: Evolutie jaargemiddelde Pb-depositie in het virtueel station
te Hoboken
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De richtwaarde voor lood nl. 0,250 mg/m^.dag, wordt in 1999 op bijna alle meet
posten overschreden. Enkel de meetposten HO-W en HO-Y overschrijden de norm 
niet. De grenswaarde voor lood nl. 3 mg/m^.dag, wordt in 1999 op 18 van de 31 
meetposten overschreden.

Er worden twee virtuele jaargemiddelden berekend voor de meetposten in Hobo
ken. Enerzijds worden alle meetresultaten in de directe omgeving van het bedrijf uit
gemiddeld en anderzijds worden slechts de meetpunten volgens de VLAREM Titel 
II uitgemiddeld. In de praktijk betekent dit dat bij de laatste berekeningen de meet
stations H 0-I14,H0-I15,H0-I16 en HO-I57 niet in rekening worden gebracht. De 
gemiddelde looddepositie, die resp. 3,71 mg/m^.dag en 2,97 mg/m^.dag bedraagt, 
overschrijdt in 1999 de grens- en richtwaarde volgens VLAREM Titel II.

7.2.3. / .2. Looddeposities in andere meetposten in Vlaanderen
Figuur 7.12. geeft de evolutie van de gemeten looddepositie in Kruibeke (MN 102),
Zwijndrecht (MN107) en Knokke (MN 604) in de periode 1988 t.e.m. 1999.

Figuur 7.12: Evolutie jaargemiddelde Pb-depositie in Vlaanderen
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De hoogste jaargemiddelde looddepositie wordt in 1999 gemeten op de meetpost 
in Kruibeke (MN 102) en bedraagt 0,10 mg/m^.dag. Er is een stijging t.o.v.het vori
ge jaar. Wel dient rekening gehouden te worden dat deze kruik niet het hele jaar 
1998 in werking was.

De gemiddelde looddeposities op de andere meetpost ligt lager. De gemeten Pb- 
deposities op MN 107 te Zwijndrecht bedraagt 0,31 mg/m^.dag, wat een verhoging 
betekent t.o.v. 1998.

Op het achtergrondstation te Knokke (MN 604) wordt een gemiddelde looddeposi
tie gemeten van 0,01 mg/m^.dag voor 1999.
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■  7.2.3.2. Cadmium

Figuur 7.2.2. in annex 7.2. geeft een overzicht van de jaargemiddelde cadmium- 
deposities in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999.

De industriële verontreiniging van het element cadmium situeert zich voornamelijk 
in de omgeving van non-ferro bedrijven. In 1999 worden sterk verhoogde cadmium- 
deposlties gemeten in de omgeving van het non-ferro bedrijf Union Minière te 
Hoboken.

7.2.3..2.1. Hoboken
De evolutie van de jaargemiddelde Cd-deposities ais gemiddelde berekend over 
alle neerslagkruiken in de directe omgeving van het bedrijf UM te Hoboken wordt 
voor de periode 1981-1999 weergegeven in figuur 7.13.

Wel dient opgemerkt te worden dat vanaf het voorjaar 1997 met de VLAREM Titel 
II meetstrategie ‘uitgebreid meetnet’ gemeten wordt.

Figuur 7.13: Evolutie jaargemiddelde Cd-depositie in het virtueel
station te Hoboken
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Vanaf 1983 daalde de gemiddelde Cd-depositie in Hoboken. De gemiddelde Cd- 
depositie daalde van ongeveer 0,62 mg/m2.dag in 1981 naar 0,04 mg/m2.dag in
1998. De daling gebeurt echter niet geleidelijk en is het sterkst in de periode 1982- 
1986. In 1999 stijgt het gemiddelde weer van 0,04 mg/m2 .dag naar 0,07 
mg/m2 .dag.

De richtwaarde voor cadmium nl. 0,020 mg/m2 .dag, wordt In 1999 op 28 van de 31 
meetposten overschreden. In 1999 bereiken de meetposten HO-00X, HO-00Y, HO- 
00Z deze richtwaarde niet.
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Er worden twee virtuele jaargemiddelden berekend voor de meetposten in Hobo
ken. Enerzijds worden alle meetresultaten in de directe omgeving van het bedrijf uit
gemiddeld en anderzijds worden slechts de meetpunten volgens de VLAREM Titel 
II uitgemiddeld. In de praktijk betekent dit dat bij de laatste berekeningen de meet
stations H0-I14,H0-I15,H0-I16 en HO-I57 niet in rekening worden gebracht. De 
gemiddelde cadmiumdepositie bedraagt resp. 0,07 mg/m^.dag en 0,06 mg/m^.dag.

72.3.2.2. Cadmiumdeposities in andere meetposten in Vlaanderen
Figuur 7.14. geeft de evolutie van de gemeten looddepositie in Kruibeke (MN 102),
in Zwijndrecht (MN 107) en in Knokke (MN 604) in de periode 1988 tot en met 1999
weer.

In de periode 1988-1999 is er geen éénduidige trend vast te stellen. De cadmium
deposities worden gekenmerkt door opeenvolgende dalingen en stijgingen.

In 1999 bedraagt de cadmiumdepositie in Kruibeke (MN 102) 0,03 mg/m3 .dag, in 
Zwijndrecht (MN 107) bedraagt de Cd-depositie 0,01 mg/m3 .dag. Wat voor beide 
stations een stijging betekent t.o.v. het vorige jaar 1998.

Op het achtergrondstation te Knokke bedraagt de Cd-depositie 0,002 mg/m3 dag in
1999.

Figuur 7.14: Evolutie jaargemiddelde Cd-depositie in Vlaanderen
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De richtwaarde van cadmium nl., 0,020 mg/m^.dag, wordt in 1999, Hoboken niet 
meegerekend, enkel op de meetpost MN 102 te Kruibeke overschreden.

■  7.2.3.3. Z ink

Figuur 7.2.3. in annex 7.2. geeft een overzicht van de jaargemiddelde zinkdeposi- 
ties in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999.



De industriële verontreiniging van het element zink situeert zich voornamelijk in de 
omgeving van non-ferro bedrijven. In 1999 worden zeer sterk verhoogde zinkdepo- 
sities gemeten in de omgeving van het non-ferro bedrijf Union Minière te Hoboken. 
Verder worden op de meetposten in Kruibeke (MN 102), in Zwijndrecht (MN 107) 
Zn-deposities gemeten die iets boven de Zn-deposities gemeten in het achter- 
grondstation te Knokke (MN 604) liggen.

7.2.3.3.I. Hoboken
Figuur 7.15. geeft de evolutie van de jaargemiddelde zinkdeposities ais virtueel 
gemiddelde berekend over alle neerslagkruiken in de directe omgeving van het 
bedrijf U.M. te Hoboken in de periode 1981-1999.

Wel dient opgemerkt te worden dat vanaf het voorjaar 1997 met de VLAREM Titel 
II meetstrategie ‘uitgebreid meetnet' gemeten wordt.

Figuur 7.15: Evolutie jaargemiddelde Zn-depositie in het virtueel station
te Hoboken
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Tijdens deze periode is de trend algemeen dalend. De gemiddelde Zn-depositie 
daalt van ongeveer 2,5 mg/m^.dag in 1982 naar een gemiddelde Zn-depositie 
beneden 1 mg/m^.dag. In 1999 bedraagt het gemiddelde 0,97 mg/m^.dag.

Voor zink in neervallend stof werd in de VLAREM Titel II geen richt- en grenswaar
de vastgelegd.

7.2.33.2. Zinkdeposities in andere meetposten in Vlaanderen
Figuur 7.16. geeft de evolutie van de gemeten zinkdepositie in Kruibeke (MN 102),
Zwijndrecht (MN 107) en Knokke (MN 604) in de periode 1986 tot en met 1999.

In de periode 1988-1991 is een schommelende trend vast te stellen. Het is pas van
af 1991 dat er een stabiele tendens optreedt op de beschouwde meetposten.

VMM' I 20 n



■  :
L U C H T K W A L IT E IT  IN  H E T  VLAAM SE G EW EST

Figuur 7.16: Evolutie jaargemiddelde Zn-depositie in Vlaanderen
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In 1999 wordt de hoogste zinkdepositie in Kruibeke op de meetpost MN 102 geno
teerd. Ze bedraagt 0,75 mg/m^.dag. In Zwijndrecht (MN 107) bedraagt de zink
depositie 0,62 mg/m^.dag.

Op de meetpost in Knokke bedraagt de gemeten zinkdepositie een waarde van 
0,55 mg/m^.dag.

Over de ganse lijn is er in 1999 een stijging van de zinkdepositie t.o.v. de vorige 
meetperiode.

■ 7.2.3.4. Koper

Figuur 7.2.4. in annex 7.2. geeft een overzicht van de jaargemiddelde koper- 
deposities in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999.

De industriële verontreiniging van het element koper situeert zich voornamelijk in de 
omgeving van non-ferro bedrijven. In 1999 worden sterk verhoogde koperdeposi- 
ties gemeten in de omgeving van het non-ferro bedrijf Union Minière te Hoboken.

7.2.3 A A . Hoboken
Figuur 7.17. geeft de evolutie van de jaargemiddelde koperdeposities ais virtueel 
gemiddelde berekend over alle neerslagkruiken in de directe omgeving van het 
bedrijf U.M. te Hoboken in de periode 1981-1999.

Tijdens deze periode is de trend algemeen dalend. Vooral in 1981-1985 treedt een 
gevoelige daling op. De gemiddelde Cu-depositie daalt van ongeveer 3,86 
mg/m^.dag in 1981 naar gemiddelde Cu-deposities die schommelen in de periode 
1984-1998 tussen 0,50 en 2,00 mg/m^.dag. In 1999 bedraagt het gemiddelde 0,92 
mg/rr|2 .dag.

I2I
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Wel dient opgemerkt te worden dat vanaf het voorjaar 1997 met de VLAREM Titel 
II meetstrategie ‘uitgebreid meetnet’ gemeten wordt.

Figuur 7.17: Evolutie jaargemiddelde Cu-depositie in het virtueel station
te Hoboken
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Voor koper in neervallend stof werd in de VLAREM Titel II geen richt- en grens
waarde vastgelegd.

12.3.4.2. Koperdeposities in andere meetposten in Vlaanderen
Figuur 7.18. geeft de evolutie van de gemeten koperdepositie in Kruibeke (MN 102),
Zwijndrecht (MN 107) en Knokke (MN 604) in de periode 1988 t.e.m. 1999

Figuur 7.18: Evolutie jaargemiddelde Cu-depositie in Vlaanderen
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Op de meetposten in Kruibeke (MN 102), Zwijndrecht (MN 107) en Knokke (MN 
604) worden licht verhoogde koperdeposities gemeten. De gemeten koperdeposi
ties bedragen in Kruibeke 0,23 mg/m2 .dag, in Zwijndrecht 0,14 mg/m2. Voor het 
achtergrondstation in Knokke bedraagt de gemiddelde koperdepositie 0,06 
mg/m2 .dag.

■  7.2.3.5. Arseen

Figuur 7.2.5. in annex 7.2. geeft een overzicht van de jaargemiddelde arseendepo- 
sities in Vlaanderen tijdens de meetperiode 1999.

De industriële verontreiniging van het element arseen situeert zich voornamelijk in 
de omgeving van non-ferro bedrijven. In 1999 worden sterk verhoogde arseende- 
posities gemeten in de omgeving van het non-ferro bedrijf Union Minière te Hobo
ken.

7.2.3.5.I. Hoboken
Figuur 7.19. geeft de evolutie van de jaargemiddelde arseendeposities ais virtueel 
gemiddelde berekend over alle neerslagkruiken in de directe omgeving van het 
bedrijf U.M. te Hoboken in de periode 1994-1999.

Wel dient opgemerkt te worden dat vanaf het voorjaar 1997 met een nieuwe meet- 
strategie gemeten wordt.

Figuur 7.19: Evolutie jaargemiddelde As-depositie in het virtueel station
te Hoboken
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De gemiddelde As-depositie daalt van 0,19 mg/m2.dag in 1994 naar 0,12 
mg/m2 .dag in 1996 om vervolgens opnieuw te stijgen in 1997 en 1998. Weliswaar 
werd er vanaf 1997 met een nieuwe meetstrategie gemeten. In 1999 blijft de 
gemiddelde arseendepositie stabiel t.o.v. 1998 nl. 0,23 mg/m2 .dag.

Voor arseen in neervallend stof werd in de VLAREM Titel II geen richt- en grens
waarde vastgelegd.

D eel 7: Z ware metalen
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7.2.3.5.2. Arseendeposities in andere meetposten in Vlaanderen
Figuur 7.20. geeft de evolutie van de gemeten koperdepositie in Kruibeke (MN 102),
Zwijndrecht (MN 107) en Knokke (MN 604) in de periode 1994 t.e.m. 1999.

Figuur 7.20: Evolutie jaargemiddelde As-depositie in een aantal andere
stations in Vlaanderen
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De arseendeposities worden gekenmerkt door opeenvolgende dalingen en stijgin
gen. In 1999 bedraagt de arseendepositie in het station MN 102 te Kruibeke 0,06 
mg/m2 .dag, in het station MN 107 te Zwijndrecht 0,02 mg/m2 .dag.

Op de achtergrond meetpost te Knokke is de As-depositie laag nl. 0,01 mg/m2 .dag. 

■  7.2.3.6 . Reppel

De metingen met neerslagkruiken in Reppel werden opgestart op vraag van OVAM. 
Zij hadden ais doei de eventuele verspreiding van neervallend stof in de omgeving 
tijdens de saneringswerken op te volgen.

De gemeten Pb- en Cd-deposities bleven in ruime mate beneden de grens- en richt
waarden.

De As-depositie lag een grootte-orde beneden de gemeten As-depositie rond U.M. 
te Hoboken, doch een grootte-orde hoger dan in het achtergrondstation te Knokke.

Verdere informatie kan gevonden worden in de meetverslagen: Saneringswerken 
Reppel-lmmissiemetingen Lucht, maart 2000 (ref. 7.1.5.2.).



7.2.4. C o n c lu s ie s

De industriële verontreiniging van lood in 1999 situeert zich voornamelijk in de 
omgeving van het non-ferro bedrijf U.M. te Hoboken. De gemiddelde looddeposities 
op de andere meetposten liggen lager.

De gemiddelde Pb-depositie over heel het meetnet overschrijdt de grenswaarde. 
De grenswaarde voor Pb vooropgesteld in de VLAREM Titel II nl. 3,000 mg/m^.dag 
wordt in 1999 tevens op 18 van de 31 individuele kruiken in Hoboken overschre
den. In de rest van Vlaanderen wordt deze grenswaarde niet overschreden. De 
richtwaarde nl. 0,250 mg/m^.dag, wordt in, op twee na, alle kruiken in Hoboken 
evenals in Kruibeke en Zwijndrecht overschreden.

De industriële verontreiniging van cadmium in 1999 situeert zich eveneens in de 
omgeving van U.M. te Hoboken. In de andere stations liggen de gemeten cadmium- 
deposities hoger dan in 1998.

Er is geen éénduidige tendens in de jaarlijkse Cd-deposities vast te stellen. De 
gemiddelde Cd-depositie over heel het meetnet overschrijdt de richtwaarde. De 
richtwaarde van cadmium nl. 0,020 mg/m^.dag, wordt in 1999 in 28 van de 31 sta
tions in Hoboken overschreden. Ook in Kruibeke wordt in 1999 een overschrijding 
vastgesteld.

De industriële verontreiniging van zink en koper in 1999 situeert zich in dezelfde 
omgeving (Hoboken). Ook in Kruibeke, Zwijndrecht en Knokke komen verhoogde 
deposities voor zink en koper voor t.o.v. het vorige kalenderjaar.

Verhoogde arseendeposities worden gemeten in Hoboken. De gemeten arseende- 
posities worden in alle meetposten gekenmerkt door een niet-éénduidige trend. In 
Hoboken blijft de arseenconcentratie stabiel t.o.v. 1998.

In Reppel werden lage Pb- en Cd-deposities gemeten. De gemeten As-depositie is 
een grootte-orde kleiner dan deze gemeten rond U.M. Hoboken, doch een grootte- 
orde hoger dan in een achtergrondstation.

7.2.5.1. Studie van de luchtverontreiniging in de omgeving van Union Minière 
Vestiging Hoboken. Jaarrapport 1999, VMM, oktober 2000.

7.2.5.2. Saneringswerken Reppel-lmmissiemetingen Lucht, VMM-Antwerpen, 
meetverslag nr.3; 8  maart 2000.

7.2.5. R e fe re n t ie s
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deel 7 : POLYAROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
(PAK) EN NITRO-PAK

In 1999 werd op 6  locaties PAK's bemonsterd, nl. in Borgerhout, in Zelzate (2), op 
de luchthaven van Zaventem en in de aanpalende gemeente Steenokkerzeel en in 
Aarschot. Dit laatste station trad in januari 1999 in werking en wordt ais achter- 
grondstation beschouwd. Het vervangt het vorige ‘achtergrondstation’ in Gellik dat 
beïnvloed werd door lokale invloeden (stoken van een allesbrander in een woning 
vlakbij de meetcabine) en door omringende steden en dat eind 1998 buiten werking 
werd gezet. In Zelzate werd eveneens vanaf het begin van het kalenderjaar 1999 
bijkomend PAK gemeten in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf VfT.

De analysen gebeuren op totaal zwevend stof. De metingen zijn gebaseerd op 
24-uur monsterneming (00.00 u - 24.00 u) op glasvezelfilters met een debiet van 
40 l/min met automatische monsterwisseling. Van deze monsters wordt er telkens 
7 samengenomen en geanalyseerd, wat 52 weekmetingen per station per jaar 
oplevert. De voorgaande jaren werd om de 4 dagen een monster geanalyseerd, wat 
ongeveer 90 dagmetingen per jaar opleverde.

Doordat de monsterneming op filters gebeurt zonder back-up voor middelvluchtige

8.1. PAK

8 . 1 . 1. W i jz ig in g e n  m e e tp ro g ra m m a

D eel 8: Poly-aromatische koolwater stoffen ipaiq en nitro-fak
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enkel de 10 niet-vluchtige PAK bepaald die kwantitatief op glasvezelfilters kunnen 
bemonsterd worden (fluorantheen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, 
benzo(b)- en (k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, 
benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen.

8 . 1.2. G rens- en r ic h t w a a r d e n

Momenteel zijn er geen wettelijke grens- en richtwaarden van kracht in Vlaanderen. 
Voor de evaluatie van de gemeten concentraties wordt meestal het jaargemiddelde 
voor benzo(a)pyreen ais maatstaf genomen, waarvoor in Nederland een grens
waarde gehanteerd wordt van 1 ng/m3. Deze waarde wordt ook door de CEM 
(Commissie voor de Evaluatie van de Milieureglementering) voorgesteld voor opna
me in Vlarem II. Ais richtwaarde voor benzo(a)pyreen werd door de CEM 0,5 ng/m3 

voorgesteld.

8 . 1.3. Statistische verw erking

Tabel 1 in annex 8 geeft een overzicht van de jaargemiddelde PAK-concentraties 
in het kalenderjaar 1999.

Tabel 8.1.1. geeft een overzicht van de jaargemiddelde concentraties voor de 
gemeten PAK in de kalenderjaren 1998 en 1999.

Tabel 8.1.1: Overzicht van de jaargemiddelde concentraties voor de
gemeten PAK in de kalenderjaren 1998 en 1999

1998 - nq/m3 Zelzate Borqerhout Gellik Zaventem Steenokkerzeel
Fluorantheen 2,52 2 , 0 0 2,90 1,19 0,93

Pyreen 1,34 1,39 1,31 0,58 0,61

Benzo(a)antraceen 0,28 0,23 0,31 0,27 0,31

Chryseen 1 ,0 2 0,77 0,82 0,58 0,77

Benzo(b)fluorantheen 1,05 0,64 1 ,0 0 0,61 0,77

Benzo(k)fluorantheen 0,41 0,28 0,41 0,27 0,35

Benzo(a)pyreen 0,35 0,30 0,25 0 , 2 0 0,26

Dlbenzo(a,h)antraceen 0 , 1 0 0,19 0,15 0,14 0,16

Dibenzo(q,h,i)peryleen 0,84 0,61 0,58 0,49 0 , 6 6

Indenopyreen 0,90 0,59 1,19 0,56 0,74

1999 - ng/m3 Zelzate
centrum

Zelzate Borgerhout Aarschot Zaventem Steenokker
zeel

Fluorantheen 1,49 1 ,2 2 0,23 0,09 0,47 0,27

Pyreen 0,72 0,49 0,04 0,03 0,19 0,15

Benzo(a)antraceen 0 ,2 1 0,23 0 ,1 1 0,05 0,15 0,08

Chryseen 0,65 0,58 0,23 0,09 0,31 0,25

Benzo(b)fluorantheen 0,81 0,73 0,34 0,19 0,41 0,37

Benzo(k)fluorantheen 0,35 0,31 0,15 0,08 0,18 0,16

Benzo(a)pyreen 0,33 0,26 0,17 0,09 0,19 0,16
Dibenzo(a,h)antraceen 0,29 0,28 0,29 0 ,1 1 0,31 0 , 2 2

Dlbenzo(q,h,i)peryleen 0,85 0,79 0,56 0,28 0,52 0,49

Indenopyreen 0,51 0,90 0,44 0,31 0,48 0,50
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• Zelzate
De hoogste jaargemiddelde concentratie in 1999 wordt gemeten voor fluorantheen 
in het meetstation te Zelzate centrum (Havenlaan) en bedraagt 1,49 ng/rrA  Dit 
betekent een sterke daling t.o.v. het voorgaande kalenderjaar waarin de jaarge
middelde concentratie 2,52 ng/m^ bedroeg. Ook in het andere meetpunt is de jaar
gemiddelde concentratie hoog nl. 1,22 ng/rrP. De laagste concentratie wordt in 
1999 op beide stations gemeten voor dibenzo(a,h)antraceen en bedroeg resp. 0,29 
ng/rr|3 en 0,28 ng/m^. In 1998 bedroeg deze jaargemiddelde concentratie in Zel
zate 0 ,1 0  ng/m^.
In beide meetpunten in Zelzate is in 1999 de tendens voor de meeste componen
ten dalend t.o.v. 1998. De jaargemiddelde concentratie aan indenopyreen is stabiel. 
Enkel de jaargemiddelde concentratie aan dibenzo(a,h)antraceen is gestegen van 
0,10 ng/rr|3 in 1998 naar 0,28 ng/rn^ in 1999. In het meetpunt Zelzate centrum ligt 
de gemeten concentratie op hetzelfde niveau (0,29 ng/nP).
Toch worden in de daggemiddelden grote variaties vastgesteld ais gevolg van de 
wisselende weersomstandigheden (vooral windrichting en neerslag) (ref. 8 .1 .1 .). 
Het jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen bedraagt in 1999 resp. 0,33 ng /rrr en 
0,26 ng/nri3, dus ruim beneden de grenswaarde die 1 ng/m^ vooropstelt. De geme
ten gemiddelde concentratie benzo(a)pyreen ligt in het station Zelzate centrum 
(Havenlaan) hoger dan in het station aan de Chalmetlaan. Het meetpunt aan de 
Havenlaan ligt benedenwinds van het centrum (mogelijke invloed van verkeer en 
huisverwarming) en ligt dichter bij VfT.

•  Borgerhout
De hoogste jaargemiddelde concentratie wordt in het kalenderjaar 1999 gemeten 
voor dibenzo(g,h,i)peryleen en bedraagt 0,56 n g / m ^ .  De laagste jaargemiddelde 
concentratie wordt gemeten voor pyreen en bedraagt 0,04 n g / m ^ .  Alle componen- 
ten-behalve dibenzo(a,h)antraceen- kennen in 1999 een in min of meerdere mate 
dalende tendens t.o.v. 1998. Opvallend is de sterke daling in jaargemiddelde con
centratie van de componenten fluorantheen en pyreen. Het jaargemiddelde voor 
fluorantheen daalde van 2,00 n g / m ^  in 1998 naar 0,23 n g / m ^ ;  deze voor pyreen 
daalde van 1,39 n g / m ^  naar 0,04 ng/m^. In 1999 bedraagt het jaargemiddelde voor 
benzo(a)pyreen 0,17 ng/m^ en is gedaald t.o.v. het voorgaande jaar (0,30 n g / m ^  ¡n 
1998). De grenswaarde van 1 n g / m ^  wordt bijgevolg niet overschreden.
De daggemiddelde concentraties zijn ook hier hoger in de winter dan in de zomer 
(réf. 8 .1 .1 .).

•  Aarschot
De berekende jaargemiddelden voor de verschillende componenten in Aarschot lig
gen in het kalenderjaar 1999 tussen 0,03 ng/m^ en 0,31 ng /irA  De gemeten jaar
gemiddelde PAK-concentraties zijn de laagste in Vlaanderen. Dit valt te verwachten 
daar het station in landelijke omgeving gelegen is en ais achtergrondstation kan 
beschouwd worden. Het hoogste jaargemiddelde in 1999 bedraagt 0,31 ng/m^ 
voor indenopyreen; de laagste jaargemiddelde concentratie wordt gemeten voor 
pyreen en bedraagt 0,03 ng/m^. Het jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen bedraagt 
0,09 ng/rr|3 en ligt dus ruim beneden de grenswaarde.

•  Zaventem  en Steenokkerzeel
Al de berekende jaargemiddelden liggen in het kalenderjaar 1999 tussen 0,18 
n g / r r | 3  en 0,52 ng /rrr. De hoogste jaargemiddelde concentratie bedraagt in Zaven
tem 0,52 n g / m ^  voor dibenzo(g,h,i)peryleen. In Steenokkerzeel is dat 0,50 n g / m ^
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voor indenopyreen. Het jaargemiddelde voor dibenzo(g,h,i)peryleen bedraagt er 
0,49 ng/m3. Alle componenten - behalve dibenzo(a,h)antraceen - kennen een in 
min of meerdere mate sterke daling in 1999 t.o.v. het vorige kalenderjaar.
Het jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen bedraagt resp. 0,19 ng/m3 en 0,16 ng/m3 

in Zaventem en Steenokkerzeel, waarmee de grenswaarde die 1 ng/m3 vooropstelt 
gerespecteerd wordt. Op de meetpost in Zaventem zijn de gemeten concentraties 
doorgaans hoger dan in Steenokkerzeel, wat waarschijnlijk de invloed is van de ver
keersdrukke omgeving waarin het station zich situeert.
Voor een gedetailleerde bespreking van deze resultaten wordt verwezen naar het 
rapport die de immissiemetingen in Zaventem en Steenokkerzeel behandelt 
(ref. 8 .1 .2 .).

•  A lgem ene opm erking
Algemeen kan gesteld worden dat de hoogste concentraties gemeten worden in de 
winter en de laagste in de zomer (ref. 8.1.1. en 8.1.2.). Het verschil bedraagt onge
veer een factor 10. De emissies door huisverwarming in combinatie met de minder 
goede verspreiding van de luchtverontreiniging door stabielere lucht in de winter 
zijn daar grotendeels verantwoordelijk voor.

Naast deze seizoensinvloed zijn de wekelijkse gemeten concentraties sterk afhan
kelijk van de meteorologische omstandigheden, zowel van de neerslag, waardoor 
de stoffractie uitgewassen wordt, ais van de windrichting, waardoor meer of minder 
verontreinigde lucht kan aangevoerd worden, eventueel afkomstig van lokale spe
cifieke bronnen. De fractie zwevend stof kan echter over grote afstanden getrans
porteerd worden zodat de mogelijke bronnen niet steeds duidelijk aanwijsbaar zijn.

8 . 1.4. C onclusies

De jaargemiddelde concentratie van benzo(a)pyreen blijft in alle meetpunten in 
Vlaanderen beneden de in Nederland geldende grenswaarde van 1 ng/m3.

De hoogste jaargemiddelde PAK-concentraties worden gemeten op beide meet
punten in Zelzate en zijn waarschijnlijk te wijten aan emissies van het bedrijf VfT- 
teerraffinaderijen. De concentraties in Borgerhout, Zaventem en Steenokkerzeel 
zijn van dezelfde grootte-orde en zijn voornamelijk te wijten aan verkeersdrukte en 
aan de gebouwenverwarming (Borgerhout en Steenokkerzeel). De laagste PAK- 
concentraties worden gemeten in het achtergrondstation te Aarschot.

In de wintermaanden liggen de concentraties tot een factor 10  hoger dan in de 
zomermaanden.

8 . 1.5. Referenties

8.1.2. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de omgevingslucht in 
Vlaanderen. Jaarrapport 1999, VMM, Erembodegem, in voorberei
ding.



8.1.3. Immissiemetingen in de omgeving van de Luchthaven Brussel-Natio- 
naal te Zaventem en te Steenokkerzeel, periode 19990401-20000331, 
VMM, Erembodegem, in voorbereiding.

8.2. N ITR O -PAK

8.2.1. M e e tp ro g ra m m a

De metingen van vorig jaar (1998) op de locatie Gent-Sterre vonden plaats op het 
dak van het gebouw S2 (Universiteit Gent, faculteit Wetenschappen, campus Ster- 
re) aan de Krijgslaan te Gent. In 1999 werd het toestel verhuisd op grondniveau, 
zodat meer representatieve metingen (op ‘neus’niveau) konden bekomen worden. 
Dit meetpunt, ten zuiden van het St.-Pietersstation, kan ais middenstedelijk 
beschouwd worden, met vrij druk verkeer (rondpunt ‘Sterre’, Krijgslaan, Voskens- 
laan, Kortrijksesteenweg, Oudenaardsesteenweg).

De tweede locatie te Zelzate is het meetstation 44R750 van het telemetrisch meet
net van de VMM. Op ca. 1 km ten noorden van het meetpunt ligt het bedrijf VfT- 
teerraffinaderijen, met daartussen het centrum van de gemeente. Ten zuiden van 
het meetpunt ligt op ca. 3 km het staalbedrijf Sidmar. Beide bedrijven kunnen aan
zien worden ais potentiële PAK-bronnen.

De derde locatie te Borgerhout is het meetstation 42R801 van het telemetrisch 
meetnet, gelegen langs de Plantijn-Moretuslei. Deze locatie is gekarakteriseerd 
door zeer druk stedelijk verkeer. Het meettoestel bevindt zich op grondniveau ca. 
25 m van de straat.

Anders dan de tweedaagse metingen van 1998 werden de metingen in 1999 
samengevoegd tot weekgemiddelden. De filters behorende tot dezelfde week wer
den samen behandeld en geëxtraheerd. Aldus bekomt men een meetfrequentie 
identiek aan deze van de PAK's.

De volgende componenten worden gemeten.

Component Afkorting
2-Nitrofluoreen 2NF
9-Nitroantraceen 9NA
2-Nitrofluoranteen 2NFA
3-Nitrofluoranteen 3NFA
1-Nitropyreen 1NP

_  I3I -,
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8 .2.2 . St a t is t is c h e  v e r w e r k in g ■

Voor de locatie Gent-Sterre werden 46 metingen uitgevoerd. Voor de locatie Zel
zate werden 48 metingen en voor Borgerhout 19 metingen (vanaf juli 1999) uitge
voerd. Voor het eerste halfjaar zijn de weekgemiddelden berekend uit de tweeda
gelijkse metingen (3 of 4 filters per week). In de tweede helft van het jaar werden 
de weekgemiddelden berekend uit de 7 dagfilters.

De resultaten worden uitgebreid besproken in het rapport ‘Nitro-poly-aromatische 
koolwaterstoffen in de omgevingslucht in Vlaanderen. Interimrapport 1999.’ 
(ref. 8 .2 .1 .).

Tabel 8.2.1. geeft het overzicht van de jaargemiddelde concentraties (uitgedrukt in 
ng/rr|3) van de verschillende nitro-PAK's voor 1999.

Tabel 8.2.1 : Jaargemiddelde concentraties voor enkele nitro-PAK’s in
1999 in Gent, Zelzate en Borgerhout

Meetpunt Aantal
Metingen

2NFA 2NF 9NA 3NFA 1NP Som

Gent 46 0,073 0,018 0,041 0,017 0,013 46,162

Zelzate 48 0,093 0,066 0,064 0,043 0,033 48,299

Borgerhout 19 0,047 0,008 0,018 0,003 0,007 19,083

Figuur 8.2.1. geeft een beeld van de jaargemiddelde concentraties van de nitro- 
PAK’s in Gent, Zelzate en Borgerhout.

Figuur 8.2.1 : Jaargemiddelde concentraties voor enkele nitro-PAK’s
in 1999

0,10

■ ■ ■  G ent 
ws/Z /a  Ze lza te

B orgerhout

2N F A  2N F  9N A  3N FA  1NP

N itro-PAK



L U C H T K W A L IT E IT  IN  H E T  VLAAMSE G EW EST - 1999

2-Nitrofluorantheen vertoont de hoogste concentraties. 3-Nitrofluorantheen en 
1-nitropyreen zijn de componenten met de laagste concentraties. Het meetpunt Zel
zate vertoont steeds de hoogste concentraties voor alle componenten. Het meet
punt Borgerhout vertoont de laagste concentraties voor alle componenten.

•  Gent-Sterre
Figuur 8.2.2. geeft een vergelijkend beeld van de gemeten concentraties in de 
kalenderjaren 1998 en 1999. De concentraties liggen in beide kalenderjaren in 
dezelfde grootteorde. In 1999 is 2-nitrofluoreen gedaald t.o.v. 1998: 0,018 ng/rrP 
t.o.v 0,068 ng/rri3 in 1998. De jaargemiddelde concentratie van 3-Nitrofluorantheen 
daarentegen is in 1999 gestegen t.o.v. van het vorige kalenderjaar (0,017 ng/m^ 
tegenover 0,005 ng/m^ ).

Figuur 8.2.2: Jaargemiddelde concentraties nitro-PAK’s te Gent
in 1998 en 1999
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•  Zelzate
Een vergelijking met vroegere metingen is na 1 jaar onderzoek nog niet mogelijk. 
Figuur 8.2.3. geeft een beeld van de gemeten concentraties.

Figuur 8.2.3: Weekgemiddelde concentraties Nitro-PAK’s te Zelzate 1999

3 N F A
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Hierbij is een hoge concentratie “episode” In week 36 (6-12 september) goed zicht
baar. Oorzaak hiervan is onbekend. Verdere metingen moeten uitwijzen of dit een 
mogelijks terugkerend verschijnsel is. In de literatuur werd een dergelijke episode 
nog nooit vermeld. Een zomerminimum is ook hier zichtbaar.

Een vergelijking met de metingen te Gent tonen echter een gemiddelde hogere 
concentratie voor alle gemeten componenten (en dit zelfs na weglating van boven
vermelde episode). Oorzakelijk zou men dit kunnen wijten aan de nabijheid van de 
industrie in de Gentse Kanaalzone.

•  Borgerhout
Figuur 8 .2.2.4. geeft een beeld van de gemeten concentraties in het kalenderjaar 
1999.



Figuur 8 2 4: Weekgemiddelde concentraties Nitro-PAK’s te
Borgerhout 1999
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In vergelijking met de cijfers van de andere meetpunten vallen de concentraties 
lager uit. Deze locatie wordt beïnvloed door het druk verkeer en dit zou zich kun
nen vertalen in hogere concentraties nitro-PAK’s. Dit is hier niet het geval. Een 
éénduidig besluit i.v.m. het verkeer ais potentiële bron van nitro-PAK’s kan hier nog 
niet getrokken worden ais gevolg van het te gering aantal metingen. Tevens is het 
meetstation toch een 25m van de verkeersweg verwijderd. Verdere metingen zul
len hierbij uitsluitsel moeten geven.
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8.2.3. C onclusies  ■

De metingen van nitro-PAK’s uitgevoerd in 1999 geven een eerste indruk van de 
gemeten concentratieniveaus in stedelijke en industriële omgeving in Vlaanderen. 
De concentraties in industriële omgeving blijken hoger dan in stedelijke omgeving. 
De invloed van het verkeer kan wegens het gering aantal metingen nog niet ge
ëvalueerd worden.

Buiten het feit dat 2-nitrofluorantheen de belangrijkste component is, blijkt er zich 
voorlopig geen componentenpatroon af te tekenen dat eventueel typisch zou zijn 
voor stedelijke of industriële omgeving

8.2.4. Referenties

8.2.1. Nitro-polyaromatische koolwaterstoffen in de omgevingslucht in 
Vlaanderen. Interimrapport 1999. VMM, Erembodegem, 2000.
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D eel 9 : DIOXINEN

9.1. Wijzigingen meetprogramma

Sinds 1995 meet de VMM dioxinedeposities in Vlaanderen. De metingen worden 
tweemaal per jaar gedurende één maand uitgevoerd. Er is één meetcampagne in 
het voorjaar (april-mei) en één in het najaar (oktober-november). Bij dioxinedeposi- 
tiemetingen wordt het neervallend stof opgevangen en geanalyseerd.

Het dioxinedepositiemeetnet nam doorheen dejaren in omvang toe van 10 in 1995 
tot een 70-tal in 1999. Waar hoge metingen voorkomen worden extra metingen 
voorzien om een beter zicht te hebben over de situatie in het gebied. De meet- 
plaatsen worden vooral gekozen in de omgeving van potentiële bronnen (verbran
dingsovens, ferro- en non-ferro metaalindustrie, crematoria, stedelijke gebieden...) 
en zijn dus niet representatief voor de gemiddelde depositie over Vlaanderen. Op 
te merken valt dat “klassieke” bronnen zoals afvalverbrandingsovens niet langer de 
belangrijkste bijdrage leveren. Naast de industrie zorgen ook de gebouwenverwar
ming, open vuren en lange afstandtransport door de lucht voor een bijdrage.

In 1999 werden 29 meetpunten voorzien in de omgeving van afvalverbrandings
ovens, 30 meetpunten nabij industriële vestigingen en twee meetpunten in de buurt 
van een crematorium. Daarnaast waren er nog drie meetpunten langs drukke ver
keerswegen, twee in een stedelijke gebied en drie in een landelijke omgeving. Om 
eventuele invloeden van Noord-Frankrijk (Duinkerken) na te gaan werden op drie 
plaatsen metingen uitgevoerd.



9.2. Grens- en richtwaarden

In het kader van de werkzaamheden van de Commissie ter Evaluatie van de Milieu- 
reglementering (CEM) werden voorstellen van grens- en richtwaarden voordioxine- 
deposities uitgewerkt. Hier heeft men zich gebaseerd op een modelstudie uitge
voerd door de VITO in opdracht van de VMM. In deze studie werden depositienor- 
men berekend uitgaande van de maximale innamedosis van 1-3 pg TEQ/kg 
lichaamsgewicht.dag. Dit valt binnen de vork die de Wereld Gezondheids Organi
satie (WGO) in juni 1998 heeft voorgesteld ais maximale dagelijkse inname van 
1 tot 4 pg TEQ/kg.dag. De voorgestelde normen zijn in onderstaande tabel ais 
maandgemiddelde opgenomen. Door extrapolatie voegde de VMM een grenswaar
de toe wanneer vertrokken zou worden van de bovenste WGO-grens van toegela
ten inname. Op basis van deze ontwerpgrens- en richtwaarden omschrijft de VMM 
de meetwaarden ais zeer sterk verhoogd, sterk verhoogd resp. verhoogd.

Grens- richtwaarde 
ais maandgemiddelde

Omschrijving bij 
overschrijding door 
maandgemiddelde 
depositiemetlngen

Maximale
aanvaardbare

inname'

Richtwaarde ais maandgemiddelde 
CEM-WGO 6 , 8  pq TEQ/m2.dag Verhoogde waarde 1 pg TEQ/kg.dag
Grenswaarde ais maandgemiddelde 
(voorstel CEM) 20 pq TEQ/m2.daq Sterk verhoogde waarde 3 pg TEQ/kg.dag
Grenswaarde ais maandgemiddelde 
(max inname WGO) 27 pg TEQ/m2.dag Zeer sterk verhoogde waarde 4 pg TEQ/kg.dag

Dioxines worden vnl. opgenomen via de voeding door de consumptie van vis, vlees 
en zuivelproducten. Er is slechts een geringe opname via de ademhaling. Vandaar 
dat hoge dioxinedeposities niet noodzakelijk rechtstreeks en/of acute gezondheids
risico’s met zich meebrengen. Het komt erop aan dat vooral in zones van landbouw 
en veeteelt hoge dioxinedeposities vermeden moeten worden. Doordat dioxines 
zich vaak op fijnere stofdeeltjes vasthechten, kan een groot deel van de dioxines 
over een grotere afstand verspreid worden en zo in het milieu en de voedselketen 
terechtkomen. Daarom is het noodzakelijk om in gebieden met sterk verhoogde 
dioxinedeposities de verantwoordelijke bronnen op te sporen en te saneren.



9.3. Statistische verwerking

De resultaten voor 1999 en voorgaande jaren zijn uitgebreid weergegeven in tabel 1 
van annex 9.

De meetwaarden voor 1999 kunnen ais volgt worden samengevat :

Meetcampagne april - mei 
67 meetplaatsen

Meetcampagne okt.-nov. 
72 meetplaatsen

zeer sterk verhoogd 5 meetplaatsen : 6  meetplaatsen :
(> 27 pg TEQ/m2.dag) Menen, Olen (2), Hoboken, Roeselare Gent (4), Zelzate, Olen
sterk verhoogd 4 meetplaatsen : 2  meetplaatsen :
(> 20 pg TEQ/m2.dag) Menen (2), Merksem, Diegem Menen en Olen
verhoogd
(> 6 , 8  pg TEQ/m2.daq)

32 meetplaatsen 2 0  meetplaatsen

niet verhoogd 
( 6 , 8  pg TEQ/m2.dag)

26 meetplaatsen 44 meetplaatsen

Een analyse van de resultaten leert dat in Vlaanderen nog heel wat verhoogde 
meetwaarden (> 6 ,8  pg TEQ/rrAdag) voorkomen. Maar in de laatste twee jaar en 
vooral in 1999 zien we echter een duidelijk stijgend aantal meetwaarden die niet 
verhoogd zijn (in 1999 respectievelijk 26/67 en 44/72) en dus beneden de voorge
stelde richtwaarde liggen.

Een eigenaardig verschijnsel in 1999 is dat in 2/3 van de meetstations depositie- 
waarden in het najaar lager zijn dan in het voorjaar, daar waar het omgekeerde ver
wacht wordt. Dit wordt toegeschreven aan de grotere hoeveelheid neerslag (uitre
genen dioxines) tijdens de voorjaarsbemonsteringsperiode en de iets hogere tem
peraturen in het najaar (bijdrage gebouwenverwarming lager). Onderzoek werd 
opgestart om de variatie van de dioxinedeposities over een volledig jaar te meten 
en te evalueren en het belang van natte depositie versus totale depositie te bepa
len.

9 .3 .1. D ioxinedeposities  in  de o m g e v in g  van
AFVALVERBRANDINGSINSTALLATIES

We benadrukken dat dioxinedepositiemetingen kunnen beïnvloed worden door 
meerdere bronnen in de buurt. Aangezien afvalverbrandingsinstallaties moeten 
voldoen aan een zeer strenge emissienorm van 0,1 ng TEQ/NnA is het twijfelach
tig dat ze - bij een goede werking - nog een belangrijke bijdrage aan de dioxinede- 
positie leveren.

Bij de meetpunten in de omgeving van verbrandingsovens valt tijdens de eerste 
meetcampagne in 1999 de zeer sterk verhoogde depositiewaarden op van 78 pg 
TEQ/rrAdag op een meetpunt te Menen. Tijdens de tweede meetcampagne zijn in 
Gent de zeer sterk verhoogde waarden op alle vier de meetpunten opmerkelijk. De
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waarden lopen op tot 168 pg TEQ/m^.dag. Zowel voor Gent ais voor Menen is dit 
een bevestiging van de hoge waarden gemeten tijdens de vorige jaren. Onderzoek 
van de Afdeling Milieu-inspectie van AMINAL in de omgeving van Gent toonde aan 
dat een bedrijf dat zijn afval verbrandde vermoedelijk verantwoordelijk was voor 
een hoge dioxine-uitstoot. De afvalverbrandingactiviteiten van het bedrijf werden op 
last van AMINAL onmiddellijk stop gezet. Verdere dioxinedepositiemetingen moe
ten nog bewijzen dat dit bedrijf de enige belangrijke bron was.

Na de sluiting van belangrijke dioxinebronnen in Noord-Frankrijk in 1998 is de situ
atie in Menen verbeterd, maar er komen nog steeds zeer sterk verhoogde dioxine
deposities voor. Waarschijnlijk zijn nog onbekende bronnen hiervoor verantwoor
delijk. Er worden bijvoorbeeld nog steeds open vuren gesignaleerd in de buurt van 
het meetpunt. Aanvoer vanuit Noord-Frankrijk of bijdragen tengevolge van indus
triële activiteiten kan ook niet uitgesloten worden.

Figuur 9.1. geeft een grafische voorstelling van de gemeten deposities in de omge
ving van afvalverbrandingsinstallaties. Het aantal meetpunten neemt toe doorheen 
de jaren tot 29 In 1999. De hoge dioxinedeposities in Gent en Menen worden niet 
(meer) veroorzaakt door de verbrandingsoven.

Figuur 9.1: Dioxinedeposities uitgedrukt in pg TEQ/m^.dag in de
omgeving van afvalverbrandingsovens
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Wanneer in Vlaanderen de eerste dioxinedepositiemetingen werden uitgevoerd, 
stelde men vast dat er hoge dioxinedeposities waren rond afvalverbrandingsinstal
laties. Na 1993-1994 werd een belangrijke daling vastgesteld, niet alleen in de 
gemiddelde dioxinedepositie maar ook in de maximale deposities. Deze sterke 
dalingen zijn een gevolg van de saneringen die werden opgelegd door de milieu- 
inspectie van AMINAL en de betrokken minister. Vanaf 1993 werden meerdere 
slecht werkende huisvuilverbrandingsovens gesloten, de andere werden voorzien 
van een zuiveringsinstallatie.
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L U C H T K W A L IT E IT  IN  H E T  VLAAMSE G EW EST - 1999

In het kader van Vlarem II werd vanaf 1 januari 1997 een emissienorm opgelegd 
van 0,1 ng TEQ/NmA Door saneringsmaatregelen wordt vanaf 1997 een algemeen 
dalende trend opgemerkt. Er zijn enkele uitzonderingen die een sterke invloed heb
ben op het gemiddelde. Voor de laatste meetcampagne bijvoorbeeld zou het 
gemiddelde verschuiven van 26 naar 6 pg TEQ/m^.dag indien men de vier meet
waarden van Gent buiten beschouwing neemt.

Meteorologische omstandigheden kunnen een invloed hebben op de deposities. De 
lage deposities in april-mei ‘98 t.o.v. dezelfde periode in ‘97 kunnen mede verklaard 
worden doordat de wind voor een belangrijk deel van de tijd vanuit de noordelijke 
sector kwam (d.w.z. niet uit de richting van de potentiële bronnen) en de geringe 
neerslag tijdens deze periode. Tijdens de laatste meetcampagne van 1999 was ook 
minder neerslag gevallen dan normaal met lagere deposities tot gevolg.

9.3.2. D ioxinedeposities  in  in d ustriezo n es  of  in  de nabijheid
VAN POTENTIËLE BRONNEN

Figuur 9.2 geeft een overzicht van de dioxinedeposities in industriegebieden of in 
de nabijheid van potentiële bronnen. Het aantal meetpunten neemt sterk toe in de 
tijd van 3 in 1995 tot 30 in 1999. Aangezien verbrandingsovens niet langer de 
belangrijkste dioxinebronnen zijn gaat er meer aandacht naar de industrie waar nog 
belangrijke emissies voorkomen. In 1993-1994 zijn er hoge meetwaarden vastge
steld. Nadien zijn de dioxinedeposities gedaald, maar ze kennen een schommelend 
verloop door de jaren heen, het gemiddelde ligt bijna steeds hoger dan 10  pg 
TEQ/m^.dag.

Figuur 9.2: Dioxinedeposities uitgedrukt in pg TEQ/m^.dag in industrie
gebieden of in de nabijheid van potentiële bronnen
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In 1999 zijn zeer sterk verhoogde dioxinedeposities vastgesteld in Zelzate (Rieme), 
Hoboken en Olen. Deze meetplaatsen zijn geplaatst in functie van de ijzer- en staal
industrie (Zelzate) en de non ferro sector (Olen en Hoboken). Op de drie meetpun-
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ten in Zelzate en op het meetpunt in Hoboken waar in 1998 ook metingen werden 
verricht, zijn de meetwaarden in 1999 gedaald t.o.v. het vorige jaar. De lagere neer
slaghoeveelheden tijdens deze periode (oktober-november) kan hier een invloed op 
hebben gehad. Ook hebben emissiemetingen in Zelzate aangetoond dat er belang
rijke reducties verwezenlijkt zijn. Nochtans werd in Rieme een hoge waarde gevon
den van 38 pg TEQ/m3 .dag. Het meetpunt ligt ten westen van de bron, dus welis
waar niet in de overheersende windrichting. Maar een invloed van de bron mag niet 
uitgesloten worden aangezien de wind voor een deel van de tijd uit het oosten 
kwam.

Ten opzichte van vorig jaar werd op het meetpunt ‘Olen V geen verbetering vast
gesteld. De waarden zijn nog steeds zeer sterk verhoogd tot 65 pg TEQ/m3 .dag. 
We merken op dat vanaf de tweede meetcampagne in 1998 dit meetpunt verscho
ven werd dichter naar de bron toe. Ook de productie van het bedrijf nam toe. De 
meetwaarden op het tweede meetpunt dat verder van de bron gelegen is, zijn lager 
t.o.v. ‘Olen 1’ (tot 29 pg TEQ/m3 .dag).

Voor Hoboken dient vermeld te worden dat weliswaar tijdens de eerste meetcam
pagne eén zeer sterk verhoogde depositie werd vastgesteld, maar dat de deposi
ties gemeten tijdens de beide campagnes op de andere meetpunten alle negen 
beneden de 20 pg TEQ/m3.dag lagen.

De metingen uitgevoerd in de Westhoek (De Panne, Adinkerke en Veurne) om een 
eventuele invloed vanuit Noord-Frankrijk (Duinkerke) na te gaan, gaven lage dioxi
nedeposities.

Twee meetpunten in Wilrijk en Brugge werden geplaatst in functie van een crema
torium. De metingen varieerden tussen 2,5 en 8,2 pg TEQ/m3.dag en zijn dus niet 
sterk verhoogd.

De invloed van het verkeer werd onderzocht op drie meetpunten nabij drukke ver
keerswegen. Er werden geen sterk verhoogde waarden vastgesteld. De waarden 
varieerden van 4,6 tot 13 pg TEQ/m3 .dag.

9.3.3. D io x in e d e p o s it ie s  in  s te d e l i jk e  o m g e v in g
EN LANDELIJKE GEBIEDEN

Figuur 9.3. geeft de dioxinedeposities (uitgedrukt in pg TEQ/m3 .dag) in stedelijke 
omgeving en in landelijke gebieden weer. De metingen van Merksem (Antwerpen) 
en Vilvoorde zijn in functie van een stedelijke omgeving. Naast verspreide bronnen 
op langere afstand zou huisverwarming en verkeer een rol kunnen spelen in de 
depositie. De twee sterk verhoogde waarde van 25 pg TEQ/m3.dag in Merksem zijn 
opmerkelijk.

In Vilvoorde werd in 1993-1994 een zeer sterk verhoogde waarde van 37 pg 
TEQ/m3.dag gemeten, nadien liggen de gemeten deposities lager, maar in de 
herfst-winter periode situeren de deposities zich rond 15 pg TEQ/m3 .dag. De resul
taten van 1999 zijn hierop wel een uitzondering.



Figuur 9.3: Dioxinedeposities (uitgedrukt in pg TEQ/m^.dag) in stedelijke
omgeving en in landelijke gebieden
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V ilvoorde Merksem Moelingen Eksel Mol

De metingen in de landelijke omgeving van Eksel, Mol (Hoeve SCK) en Moelingen 
fungeren ais achtergrondwaarden. Deze achtergrondwaarden zijn relatief omdat in 
België geen achtergrondgebieden meer voorkomen. In de herfst- en wintermaan
den zijn de gemeten dioxinedeposities meestal verhoogd (boven 6 ,8  pg 
TEQ/m^.dag) met 1999 ais uitzondering.

9.4. Conclusies

Op basis van voorstellen van de maximale dagelijkse inname van dioxinen van de 
CEM en de WGO werden voorstellen voor grens- en richtwaarden afgeleid van 
resp. 27 pg TEQ/m^.dag en 20 pg TEQ/m^.dag ais maandgemiddelde grenswaar
de en van 6 ,8  pg TEQ /rrr.dag ais maandgemiddelde richtwaarde. Bij het over
schrijden van deze waarden duidt de VMM dit aan door het gebruik van de respec
tievelijke termen ‘zeer sterk verhoogde waarde’, ‘sterk verhoogde waarde’ en ‘ver
hoogde waarde’.

In 1999 werden nog zeer sterk verhoogde waarden vastgesteld in Gent, Menen, 
Roeselare, Olen, Hoboken en Zelzate (Rieme). In Vlaanderen komen nog veel ver
hoogde waarden (> 6 ,8  pg TEQ/m^.dag) voor. De laatste twee jaar en vooral in 
1999 is het aantal meetpunten die niet verhoogd waren duidelijk'gestegen. Lagere 
neerslaghoeveelheden (uitregenen dioxines minder) en hogere temperaturen in het 
najaar (bijdrage gebouwenverwarming lager) kunnen een invloed hebben gehad, 
maar men kan toch spreken van een algemene verbetering. Dit moet nog beves
tigd worden door de resultaten van de meetcampagnes in 2 0 0 0 .

Op vier meetpunten in Gent werden zeer sterk verhoogde deposities gemeten tot 
168 pg TEQ/m^.dag. Emissiemetingen, uitgevoerd in opdracht van AMINAL, AMI, 
hebben aangetoond dat een plaatselijk bedrijf dat zijn afval verbrandde verant
woordelijk was voor een belangrijke dioxine-uitstoot. De verbrandingsoven van
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Gent kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze hoge deposities. Ver
dere metingen moeten nog bewijzen dat dit bedrijf de enige belangrijke bron was.

In Menen is de situatie verbeterd na de sluiting van belangrijke dioxinebronnen in 
Noord-Frankrijk, maar er worden nog steeds hoge waarden gemeten. Waarschijn
lijk zijn er nog onbekende bronnen in de buurt, o.m. open vuren en een metaalver
werkend bedrijf zouden een bijdrage kunnen leveren. Aanvoer vanuit Noord-Frank
rijk kan ook niet uitgesloten worden.

De hoge dioxinedepositiemetingen in Zelzate, Olen en Hoboken kunnen vermoe
delijk teruggebracht worden tot emissies van industriële oorsprong. In Zelzate en 
Hoboken zijn er op bepaalde meetpunten verbeteringen t.o.v. vorige jaren. In Olen 
daarentegen is de situatie niet verbeterd.

Rekening houdend met de metingen en de emissieramingen kan aangenomen wor
den dat de huisvuilverbrandingsovens niet meer de voornaamste bronnen zijn van 
dioxine-emissies, doch dat het eerder sommige industriële sectoren en de gebou
wenverwarming zijn die de voornaamste bronnen van dioxines in de omgevings
lucht zijn. In de stedelijke omgeving van Antwerpen werd bijvoorbeeld nog een sterk 
verhoogde waarde van 25 pg TEQ/m^.dag gemeten.

9.5. Referenties

9.5.1. Dioxinedepositie in het Vlaamse Gewest. Metingen 1998 en voorstel
len tot normering, R. De Fré, M. Wevers en R. Van Cleuvenbergen 
(VITO), E. Roekens en L. Van Lieshout (VMM), VMM, Erembodegem, 
1999.

9.5.2. Analyses van dioxinedeposities in Vlaanderen. Metingen 1999, R. De 
Fré, W. Swaans en R. Van Cleuvenbergen (VITO), L. Van Lieshout en 
E. Roekens (VMM), VMM, Erembodegem, 2000
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L U C H T K W A L IT E IT  IN  H E T  VLAAMSE G EW EST - 1 9 9 9

D eel 10 : VLUCHTIGE 
ORGANISCHE 
STOFFEN (VOS)

10.1. Wijzigingen meetprogramma

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een meetnet voor VOS in Vlaanderen dat in 
1996 bestond uit zes meetposten. In 1997 werd bijkomend een werfwagen geïn
stalleerd op het terrein van de waterzuiveringsstation van Aquafin in Eisden-Vucht. 
De meetpost in Gent was in de eerste helft van 1997 geïnstalleerd op de tweede 
verdieping van het VMM-labo aan de Krijgslaan. Vanaf juli 1997 werd dit meetsta
tion geïnstalleerd in Borgerhout. Eind 1998 werd het station in Gellik buiten werking 
gesteld wegens enerzijds te veel locale invloed en anderzijds omdat het dichtbij 
gelegen meetpunt in Maasmechelen voldoende representatief is voor de omgeving. 
Vanaf januari 1999 werd een nieuw station geïnstalleerd in Aarschot. Het VOS 
meetnet bestaat nu uit 8 meetstations. Op iedere meetpost wordt éénmaal om de 
vier dagen een 24-uursmonster genomen op adsorptiebuisjes. Drieënvijftig compo
nenten worden gemeten en kunnen ondergebracht worden in 4 groepen nl. de aro
matische, de alifatische, de olefinische en de gechloreerde koolwaterstoffen.

Daarnaast worden in drie stations in Vlaanderen BTEX-metingen (benzeen, tolu
een, ethylbenzeen, xylenen) uitgevoerd. In een tweede meetpost in Zelzate 
(Havenlaan) in de onmiddellijke omgeving van de teerraffinaderij VFT gebeurt tel
kens om het uur 1 analyse om zodoende een beeld te krijgen van momentane piek- 
concentraties. In Zaventem en Steenokkerzeel worden BTEX gemeten op automa
tisch semi-continue basis. Dit wil zeggen dat er ieder half uur een meting uitgevoerd 
wordt.
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In het telemetrisch meetnet werd de totale concentratie aan organische koolwater
stoffen gemeten met 2 verschillende meettechnieken. De CnHm-monitoren meten 
het totaal aantal koolwaterstoffen waarvan het merendeel alifatisch zijn. De metin
gen werden op het station te Borgerhout (42R801) stopgezet op 981231 en op het 
station 42R822 aan de Petroleumkaai op 980930. De CxHy-monitoren meten voor
namelijk de koolwaterstoffen met dubbele bindingen en de aromatische. Deze 
metingen werden uitgevoerd op 3 stations nl. in Berendrecht (42R831), in St. Kruis- 
Winkel (44R740) en in Zelzate (44R750) en werden stopgezet op 981231.

10.2. Grens- en richtwaarden

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in het Vlarem Titel II geldende nor
mering voor monovinylchloride evenals de nieuwe richt- en grenswaarden voor 
monovinylchloride en benzeen voorgesteld door de CEM (Commissie ter Evaluatie 
van de Milieureglementering). De WGO-richtwaarde voor 1,2-dichloroethaan wordt 
eveneens vermeld.

Tabel 10.1 : Geldende en toekomstige grens- en richtswaarden voor mono
vinylchloride, vinylchloride, benzeen en 1,2-dichloroethaan

Richtwaarde (gg/m3) Grenswaarde (gg/m3)
VLAREM Titel II
monovinylchloride 1 gg/m3als jaargemiddelde 10 gg/m3 als P98 in het beschouwde kalenderjaar 

op basis van halfuren of op basis van dagwaarden

Voorstellen CEM
vinylchloride 2,5 gg/m3 ais jaargemiddelde in het 

beschouwde kalenderjaar op basis van 
daqwaarden

5 gg/m3als jaargemiddelde in het beschouwde 
kalenderjaar op basis van dagwaarden

benzeen 5 gg/m3 ais jaargemiddelde In het 
beschouwde kalenderjaar op basis van 
dagwaarden

1 0  gg/m3 ais jaargemiddelde in het beschouwde 
kalenderjaar op basis van dagwaarden 
50 gg/m3 als P98 in het beschouwde kalenderjaar 
op basis van dagwaarden

Voorstel WGO
1 ,2 -dlchloroethaan 700 gg/m3 ais daggemlddelde -

10.3. Statistische verwerking

Tabel 1 in annex 10 geeft een overzicht van de jaargemiddelde VOS-concentraties 
in het kalenderjaar 1999. Tabel 2 in annex 10 geeft een overzicht van de jaarmaxi- 
ma VOS-concentraties in het kalenderjaar 1999. Tabel 3 in annex 10 geeft een 
overzicht van de cumulatieve frequentiedistributie van benzeen op basis van de 
halfuurwaarden in het kalenderjaar 1999 in de stations te Zaventem (40SZ01) en te 
Steenokkerzeel (40SZ02).
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10.3 . 1. B e n z e e n

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de jaargemiddelde benzeen concen
traties op de verschillende meetposten. Er dient een onderscheid gemaakt te wor
den tussen de benzeenmetingen in de traditionele VOS stations waarbij om de 
4 dagen een 24-uursmonster genomen wordt (het gaat hier om daggemiddelde 
concentraties) en de BTEX-metingen waarbij het gaat om hetzij 1 momentane ana
lyse om het uur om zodoende een beeld te krijgen van de piekconcentraties, hetzij 
om halfuursgemiddelde metingen continu, dus 48 metingen per dag.

Tabel 10.2. geeft de jaargemiddelde benzeenconcentraties (uitgedrukt in pg/m3) 
weer in de meetposten van het VOS meetnet in de kalenderjaren 1998 en 1999. 
Eind 1998 werd het station in Gellik (GEL) stopgezet en verplaatst naar Aarschot 
(AAR) Deze jaargemiddelden worden berekend op basis van 90 dagwaarden in 
een jaar. Voor SZ01 (Zaventem) en SZ02 (Steenokkerzeel) werden de jaargemid
delden op basis van continue halfuurmetingen berekend. De gegevens voor het 
kalenderjaar 1998 en 1999 werden eveneens weergegeven.

Tabel 10.2: Jaargemiddelde benzeenconcentraties in Vlaanderen

1998 STA DOE TESH TESD ZEL BOR GEL MAA SZ01 SZ02
benzeen 1,4 1 ,6 1,3 1,7 2 ,1 2 , 6 1,3 1 ,2 2 ,1 2 , 2

1999 AAR
benzeen 1 ,6 1,5 1 ,2 1,5 2 ,0 2 ,1 1,3 1 ,0 1 ,8 2 , 0

De hoogste jaargemiddelde benzeenconcentratie in 1999 wordt gemeten in Bor- 
gerhout (BOR) en bedraagt 2,1 pg/m3. In Zelzate (ZEL) en Steenokkerzeel (SZ02) 
wordt eveneens een hoog jaargemiddelde vastgesteld nl. 2,0 pg/m3. Zaventem 
(SZ01), Stabroek (STA), Doei (DOE) en Tessenderlo Dennenhof (TESD) volgen 
met een jaargemiddelde concentratie van resp. 1,8 pg/m3, 1,6 pg/m3 en 1,5 pg/m3. 
In de andere stations liggen de jaargemiddelde benzeenconcentraties beneden
1.5 pg/m3. In 1999 bedroeg het jaargemiddelde in Borgerhout 2,1 pg/m3 t.o.v.
2.6 pg/m3 in 1998 wat een daling betekent. In stedelijke gebieden (Borgerhout en 
Steenokkerzeel) vindt benzeen voornamelijk zijn oorsprong in het verkeer.

In Zelzate, Zaventem, Stabroek, Doei en Tessenderlo Dennenhof liggen de jaarge
middelde concentraties tussen 2,0 pg/m3 en 1,5 pg/m3 in 1999. De gemeten ben
zeenconcentraties in Zelzate (Chalmetlaan) vinden hun oorsprong in het drukke 
verkeer en de nabijheid van een benzinestation. Uit noordwestelijke sector is er 
eveneens invloed van industriële activiteit (VfT-teerraffinaderijen). In Zaventem 
wordt het meetpunt niet alleen beïnvloed door de Brusselse ring maar ook in gerin
ge mate door het luchtverkeer. De meetpunten in Doei en Stabroek worden beïn
vloed door de industrie in het havengebied. Doei ligt dichter bij deze industriezone 
dan het meetpunt Stabroek maar niet in de overheersende windrichting. In Tessen
derlo Dennenhof zijn de benzeenconcentraties hoofdzakelijk te wijten aan het druk
ke verkeer in de H.Hartlaan ten oosten van het meetpunt.
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Lagere benzeenconcentraties (beneden 1,5 gg/m^) worden gemeten in Tessen- 
derlo Hofstraat (TESH), Aarschot (AAR) en Maasmechelen (MAA). In Tessenderlo 
Hofstraat komt de grootste bijdrage van het verkeer. Maasmechelen wordt beïn
vloed door het industrieterrein van Geleen dat in oost tot zuidoostelijke richting 
gelegen is t.o.v. het meetpunt. In Aarschot zijn de concentraties vergelijkbaar met 
de vorige meetposten.

Het hoogste maximum voor benzeen wordt gemeten in Steenokkerzeel en Zaven- 
tem met resp. 34,3 p g / m ^  en 18,7 pg /n A  Deze hoge concentraties zijn te wijten 
aan het drukke verkeer. Daarna komt Stabroek met 7,5 g g / m ^  en Doei met een 
maximum van 6,3 pg/nP. Deze concentraties zijn te wijten aan industriële activiteit. 
De maxima in Borgerhout, Tessenderlo Dennenhof en Zelzate liggen tussen
5,5 pg/rri3 en 5,9 p g / m ^  en zijn in het geval van Borgerhout te wijten aan het druk
ke verkeer. In Zaventem, Steenokkerzeel, Aarschot, Tessenderlo Hofstraat en 
Maasmechelen liggen de jaarmaxima beneden 5 p g / m ^ .  Deze stations worden 
blijkbaar weinig beïnvloed door verkeer en industriële activiteit.

Na toetsing van de jaargemiddelde benzeenconcentraties gemeten in Vlaanderen 
aan de richtwaarde door de CEM voorgesteld (5 pg/m^), worden geen overschrij
dingen vastgesteld. Ook de grenswaarde met betrekking tot het jaargemiddelde nl. 
10  g g / t r i ^  wordt ruim gerespecteerd.

Tabel 10.3. geeft een overzicht van de benzeen en tolueen korte duur metingen 
(piekconcentraties) in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf VFT in Zelzate 
(Havenlaan). Alle concentraties worden uitgedrukt in pg/rrP. De jaargemiddelden 
werden berekend op basis van 1 momentane analyse om het uur met een vaste 
achtergrondwaarde voor benzeen (3,1 pg/m^) en tolueen (11,4 pg/m^) vanaf 1995. 
Deze jaargemiddelden zijn dus relatieve waarden ten opzichte van 1995 en zijn dus 
niet vergelijkbaar met de jaargemiddelden berekend op de andere stations. Door
dat de achtergrondwaarden gedaald zijn zullen de werkelijke jaargemiddelden lager 
liggen.

Tabel 10.3: Benzeen en tolueen korte duur metingen in Zelzate

4/95-3/96 4/96-3/97 4/97-3/98 4/98-3/99 4/99-3/2000
M9 lm benzeen tolueenj benzeen tolueen benzeen tolueen benzeen tolueen benzeen tolueen
hoogste piekwaarde 504 1079 158 78 546 78 413 90 1268 334
hoogste dag- 
qemiddelde 107 165 31 17 108 19 41 14 71 25
hoogste maand- 
qemiddelde 18 18 7 1 2 9 1 2 5 11,4 7,5 11,9
jaargemiddelde 7,15 12,54 4,88 11,4 4,23 11,4 3,58 11,4 4,6 11,4

De dalende trend in de jaargemiddelde concentraties voor de opeenvolgende jaren 
wordt hier onderbroken door het hoger gemiddelde van de laatste meetperiode. Dit 
is vooral het gevolg van een uitzonderlijk hoge meting (hoogste piekwaarde) in juli 
1999, afkomstig van de emissie van een benzolschip...
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10.3.2. A lifatische koolw aterstoffen
■■■■

Deze groep bevat een groot aantal normale, vertakte en cyclische alkanen. Voor 
de luchtvervuiling zijn uiteraard de vluchtige van belang waarvan hier gemeten wor
den : de lineaire alifatische koolwaterstoffen van propaan tot decaan, de vertakte 
alifatische koolwaterstoffen : isobutaan, isopentaan, 2,3-dimethylbutaan, 2-methyl- 
pentaan, 3-methylpentaan, isooctaan, 2-methylhexaan, 3-methylhexaan, 2-methyl- 
heptaan, 3-methylheptaan en de alicyclische koolwaterstoffen methylcyclopen- 
taan, cyclohexaan en methylcyclohexaan.
Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van het verkeer en van industriële emissie (che
mie, petrochemie) of van huishoudelijk gebruik (white-spirit, terpentijn, ...).

De meest vluchtige componenten uit deze groep komen over het algemeen in de 
hoogste concentraties voor. Vanaf pentaan nemen de concentraties af met stijgend 
kookpunt.

De hoogste jaargemiddelde concentraties aan lineair alifatische koolwaterstoffen 
worden teruggevonden in stations die een industriële activiteit kennen zoals Zelza
te, Doei en Stabroek.

De hoogste jaargemiddelde concentraties aan vertakte alifatische koolwaterstoffen 
worden teruggevonden in stedelijke stations onder invloed van het drukke verkeer 
zoals Borgerhout.

De hoogste jaargemiddelde concentraties aan alicyclische koolwaterstoffen wordt 
eveneens teruggevonden in stations die een industriële activiteit kennen (Doei) .

Vooral in Maasmechelen en in Aarschot worden de laagste waarden gemeten.

In tegenstelling met de jaargemiddelden in Doei en Borgerhout die meestal dicht bij 
elkaar liggen, zijn er wel grote verschillen in de maxima. De gemeten maxima in 
Doei zijn vooral voor de alifatische componenten hoger. Enkel voor n.decaan en 
isooctaan liggen de maxima in Doei hoger dan in Borgerhout. Ook in de andere 
meetplaatsen dicht bij de industriezone zijn de maxima doorgaans hoger dan in 
Borgerhout. Dit toont duidelijk de invloed van specifieke bronnen en de afhanke
lijkheid van de windrichting in een industriële zone, terwijl in een stedelijke omge
ving de emissies van het verkeer (in de zomer) pius de gebouwenverwarming (in 
de winter) een meer homogene verspreiding van de polluenten veroorzaken.

De industriële invloed is duidelijk hoger voor de alifatische koolwaterstoffen dan 
voor de aromatische koolwaterstoffen, aangezien voor deze laatste groep de mees
te maxima het hoogst zijn in Borgerhout (stad). Enkel voor benzeen, tolueen, ethyl
benzeen en styreen wordt het jaarmaximum in de industriële stations (Stabroek, 
Doei en Tessenderlo Hofstraat) teruggevonden.

De invloed van de Antwerpse industriezone komt vooral tot uiting in Doei waar de 
pollutierozen voor de alifatische koolwaterstoffen (ref. 10.5.1.) wijzen naar oost- en 
noordoostelijke richting (midden en noordelijk gedeelte van de industriezone). In de 
pollutierozen in Stabroek ligt het zwaartepunt vooral in de westelijke sectoren, van 
noordwest tot zuidwest, eveneens wijzend naar de industrie.
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Ook uit de pollutierozen voor n-pentaan voor Doei (ten westen van de industrie) en 
Stabroek (ten oosten van de industrie), blijkt duidelijk de invloed van de industrie op 
de twee meetposten.
In Zelzate komt de belangrijkste bijdrage voor de meeste alifatische koolwaterstof
fen vanuit het noordoosten en het oosten, vermoedelijk afkomstig enerzijds van een 
dichtbij gelegen benzinestation en anderzijds van een drukke verkeersweg.

In Tessenderlo zijn de concentraties voor de alifatische koolwaterstoffen in Den
nenhof iets hoger dan In de Hofstraat. De pollutierozen vertonen op de twee meet
posten (aan weerszijden van de bedrijven) nagenoeg hetzelfde beeld nl. met het 
zwaartepunt in oostelijke richting. Daaruit volgt dat de tussenliggende industriezo
ne weinig of geen bijdrage levert aan alifatische koolwaterstoffen en dat de bron
nen zich situeren op grotere afstand in oostelijke richting, vermoedelijk het indus
triegebied langs het Albertkanaal.

In Maasmechelen worden voor de alifatische koolwaterstoffen de laagste concen
traties gemeten van de 8 meetplaatsen. Het zwaartepunt ligt voor de meeste alifa
tische componenten in het oosten, overeenkomend met het industriegebied Geleen 
in Nederland.

In Aarschot liggen de concentraties aan alifatische koolwaterstoffen op een gelijk tot 
een enigszins hoger niveau dan in Maasmechelen.

In Borgerhout tenslotte tonen de pollutierozen ook voor de alifatische koolwater
stoffen een meer gelijkmatige verdeling over de verschillende sectoren door de 
algemene verspreiding door het verkeer en de gebouwenverwarming.

De seizoensinvloed op de concentraties komt ook hier duidelijk tot uiting met de 
laagste waarden in de zomermaanden en de hoogste waarden in de wintermaan
den.

De componenten van deze groep die hier gemeten worden zijn: propeen, 1-buteen, 
1,3-butadieen, cis-2-buteen, trans-2-buteen, 1-penteen, isopreen, 2-penteen, 
1-hexeen en 5-pineen. Deze stoffen kunnen zowel van het verkeer ais van de indus
trie afkomstig zijn, isopreen en 3-pineen kunnen ook van natuurlijke oorsprong zijn.

In Zelzate worden ook voor deze componenten doorgaans hogere concentraties 
gemeten dan op de andere meetplaatsen. Enkel voor 1-buteen wordt de hoogste 
concentratie in Doei gemeten worden. De hoogste jaargemiddelde concentratie 
voor isopreen wordt gemeten in Zelzate en in Aarschot. Deze component is hoofd
zakelijk van natuurlijke oorsprong.
De concentraties aan olefinische koolwaterstoffen zijn echter merkelijk lager dan 
deze voor de alifatische koolwaterstoffen. Dit geldt voor alle meetplaatsen.
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10.3 .4 . G e c h l o r e e r d e  k o o l w a t e r s t o f f e n

De componenten van deze groep die hier gemeten worden, zijn: vinylchloride, 
dichloormethaan, chloroform, 1 ,2 -dichloroethaan, 1 ,1 ,1-trichloroethaan, tetra- 
chloormethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen en chloorbenzeen. Deze syn
thetische stoffen worden vooral voor industrieel/technische toepassingen aan
gewend en voor huishoudelijke toepassingen. Dichloormethaan en chloroform wer
den in het kalenderjaar 1999 niet gemeten.
te
Tabel 10.4 geeft een overzicht van de jaargemiddelden en de jaarmaxima voor 
vinylchloride en 1,2-dichloroethaan in 1998 en in 1999.

Tabel 10.4: Jaargemiddelden en jaarmaxima voor vinylchloride en
1,2-dichloroethaan in 1998 en 1999.

1998 Vinylchloride (pg/m1) 1,2-dichloroethaan (pg/m3)
jaargem. Maximum jaargem. maximum

Gellik 0 ,1 1 ,0 0 ,1 0 , 6

Doei 0,7 4,7 0,9 14,0
Stabroek 0 ,1 2 ,1 0,4 3,3
Tessenderlo Dennenhof 0,9 1 0 ,6 2 , 2 42,1
Tessenderlo Hofstraat 0 , 8 5,9 3,4 26,5
Zelzate

1999

0 , 6

Vinylchloride (pg/m3)

0,3 0 ,1

1,2-dichloroethaan (p

0 ,1

g/m!)
jaargem. Maximum jaargem. maximum

Aarschot 0,3 1 ,6 0,4 2,7
Doei 0,5 2 , 0 1 ,0 1 2 ,0

Stabroek 0 ,1 2 , 0 0,4 3,9
Tessenderlo Dennenhof 0,7 6,7 4,2 50,0
Tessenderlo Hofstraat 0 ,8 5,7 5,4 54,9
Zelzate 0,3 1,1 0 ,2 1,3

De hoogste gemeten jaargemiddelden voor vinylchloride worden in 1999 vastge
steld in Tessenderlo (Dennenhof en Hofstraat). De jaargemiddelde concentraties 
bedragen resp. 0,7 en 0,8 pg/irA Op de andere stations zijn de gemeten concen
traties lager en is de tendens van het jaargemiddelde stabiel tot licht dalend. In Aar
schot ligt het jaargemiddelde voor vinylchloride op een gelijk niveau ais in Zelzate. 
De richtwaarde van 1 pg/m ,̂ vooropgesteld door Vlarem Titel II, werd in 1999 niet 
overschreden (zoals reeds in 1998 het geval was). De richtwaarde (2,5 pg/m^ ais 
jaargemiddelde) en de grenswaarde van 5 pg/m^ ais jaargemiddelde concentratie 
(beiden door de CEM voorgesteld) werden in 1999 ruim gerespecteerd. Het hoog
ste maximum werd in 1999 in Tessenderlo Dennenhof gemeten en bedraagt 
6,7 pg/rn  ̂wat een lichte daling betekent t.o.v. 1998 (10,6 pg/rrr). Behalve op de 
meetpost in Zelzate zijn alle maxima voor vinylchloride gedaald t.o.v. de vorige 
meetperiode.

r ^ =  153



De jaargemiddelden voor 1,2-dichloroethaan bedragen in Tessenderlo Dennenhof 
en Tessenderlo Hofstraat in 1999 resp. 4,2 en 5,4 pg/m3  Dit is een stijging in bei
de stations in Tessenderlo. In Doei en in Zelzate Is de jaargemiddelde concentratie 
licht gestegen resp. van 0,9 pg/m3 in 1998 naar 1,0 pg/m3 in 1999 en van 0,1 pg/m3 

naar 0,2 pg/m3. Enkel in Stabroek is de gemeten concentratie stabiel gebleven. In 
Aarschot bedraagt de jaargemiddelde concentratie 0,4 pg/m3. Het hoogste maxi
mum voor 1,2-dichloroethaan werd in 1999 in Tessenderlo Hofstraat gemeten en 
bedroeg 54,9 pg/m3, wat een stijging betekent t.o.v. 1998 (26,5 pg/m3). Ook op het 
andere station in Dennenhof te Tessenderlo wordt een hoog maximum genoteerd 
(50,0 pg/m3). In tegenstelling met vinylchloride zijn de maxima op alle stations 
behalve Doei gestegen In 1999. De richtwaarde voor 1,2-dichloroethaan dat 700 
pg/m3 ais daggemiddelde vooropstelt en dat door de WGO voorgesteld wordt, 
wordt in beide kalenderjaren op alle stations ruim gerespecteerd.

Voor de overige gechloreerde koolwaterstoffen tri- en tetrachloroetheen worden 
doorgaans lage concentraties gemeten en is de industriële bijdrage gering op al de 
meetplaatsen.

10.4. Conclusies

De hoogste jaargemiddelde benzeenconcentratie in 1999 wordt gemeten in Bor
gerhout (BOR) en bedraagt 2,1 pg/m3. In Zelzate (ZEL) en Steenokkerzeel (SZ02) 
wordt eveneens een hoog jaargemiddelde vastgesteld nl. 2,0 pg/m3. Zaventem 
(SZ01), Stabroek (STA), Doei (DOE) en Tessenderlo Dennenhof (TESD) volgen 
met een jaargemiddelde concentratie van resp. 1,8 pg/m3, 1,6 pg/m3 en 1,5 pg/m3. 
In de andere stations liggen de jaargemiddelde benzeenconcentraties beneden
1,5 pg/m3. In 1999 daalt het jaargemiddelde in Borgerhout van 2,6 pg/m3 in 1998 
naar 2,1 pg/m3  in 1999. In stedelijke gebieden (Borgerhout en Steenokkerzeel) 
vindt benzeen voornamelijk zijn oorsprong in het verkeer.

In Zelzate, Zaventem, Stabroek, Doei en Tessenderlo Dennenhof liggen de jaarge
middelde benzeenconcentraties tussen 2,0 pg/m3  en 1,5 pg/m3 in 1999. De geme
ten benzeenconcentraties in Zelzate (Chalmetlaan) vinden hun oorsprong in het 
drukke verkeer en de nabijheid van een benzinestation. Uit noordwestelijke sector 
is er eveneens invloed van industriële activiteit (VfT-teerraffinaderijen). In Zaventem 
wordt het meetpunt niet alleen beïnvloed door de Brusselse ring maar ook door de 
gebouwenverwarming. De meetpunten in Doei en Stabroek worden beïnvloed door 
de industrie in het havengebied. Doei ligt dichter bij deze industriezone dan het 
meetpunt Stabroek maar niet in de overheersende windrichting. In Tessenderlo 
Dennenhof zijn de benzeenconcentraties hoofdzakelijk te wijten aan het drukke ver
keer in de H.Hartlaan ten oosten van het meetpunt.

In Tessenderlo Hofstraat, Aarschot en Maasmechelen liggen de gemeten benzeen
concentraties nog lager.

Na toetsing van de jaargemiddelde benzeenconcentraties gemeten in Vlaanderen 
aan de richtwaarde door de CEM voorgesteld (5 pg/m3), worden geen overschrij-
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dingen vastgesteld. Ook de grenswaarde met betrekking tot het jaargemiddelde nl. 
10  pg/m3 wordt ruim gerespecteerd.

In Zelzate (Havenlaan) in de omgeving van het bedrijf VfT, ligt de jaargemiddelde 
benzeenconcentraties, berekend op basis van 1 momentane analyse om het uur, 
hoger dan in de vorige meetperiode, waardoor de dalende trend van de 4 vorige 
opeenvolgende jaren onderbroken wordt.

De hoogste concentraties aan vertakte alifatische koolwaterstoffen worden terug
gevonden in stedelijke stations onder invloed van het drukke verkeer zoals Borger
hout.

De hoogste jaargemiddelde concentraties aan lineair alifatische en aan alicyclische 
koolwaterstoffen worden teruggevonden in stations die een industriële activiteit 
kennen zoals Zelzate, Doei en Stabroek. De laagste waarden worden in Maasme
chelen en in Aarschot gemeten.

Bronnen van alifatische koolwaterstoffen zijn naast verkeer en gebouwenverwar
ming ook industriële activiteit. De seizoensinvloed op de concentraties komt in Bor
gerhout duidelijk tot uiting met de laagste waarden in de zomermaanden en de 
hoogste waarden in de wintermaanden (gebouwenverwarming).

De hoogste concentraties aan olefinische koolwaterstoffen worden in Zelzate en in 
Doei vastgesteld. 1-buteen is de belangrijkste component die er gemeten wordt. Hij 
is afkomstig van het verkeer en van de industrie.

De hoogste concentraties aan gechloreerde koolwaterstoffen (vooral vinylchloride 
en 1,2-dichloroethaan) komen voor in Tessenderlo. De streefwaarde voor vinyl
chloride nl. 1 pg/m3 vooropgesteld door Vlarem Titel II, werd in 1999 niet over
schreden. De richtwaarde (2,5 pg/m3 ais jaargemiddelde) en de grenswaarde van 
5 pg/m3 ais jaargemiddelde concentratie (beiden door de CEM voorgesteld) wer
den in 1999 ruim gerespecteerd. De richtwaarde voor 1,2-dichloroethaan dat 700 
pg/m3 ais daggemiddelde vooropstelt en dat door de WGO voorgesteld wordt, werd 
op alle stations eveneens ruim gerespecteerd.

10.5. Referenties

10.5.1. Vergelijkende metingen van vluchtige organische componenten in de 
omgevingslucht in Vlaanderen. Jaarrapport 1999, VMM, in voorberei
ding.

D eel 10: V luchtige  organische stoffen (VOS)
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deel i , : BESTRIJDINGS
MIDDELEN IN 
REGENWATER

11.1. Meetprogramma

Dat regenwater bijdraagt tot de verspreiding van allerlei, ook ais prioritair 
beschouwde organische polluenten, is inmiddels een gekend gegeven. Systema
tisch onderzoek was tot voor kort, wegens de noodzaak van meestal arbeidsinten
sieve en meer complexe bemonsterings- en analysemethoden, eerder schaars. 
Inmiddels heeft de Vlaamse Milieumaatschappij in 1997 een meetnet opgestart 
voor de systematische meting van verschillende klassen bestrijdingsmiddelen in het 
regenwater. Een meetnet met vijf meetpunten, uitgekozen op basis van hun ligging 
in landbouw-, natuur- en stedelijke gebieden, was in 1998 volledig operationeel. Op 
weekmonsters (samengevoegde dagmonsters) werden in functie van de beschik
baarheid van voldoende water met afnemende prioriteit organofosforpesticiden 
(alsook triazinen), organochloorpesticiden en organostikstofherbiciden (ureumver- 
blndingen en anilinederivaten) geanalyseerd. Het rapport “Bestrijdingsmiddelen in 
het regenwater in Vlaanderen - rapport over 1998 “waarin de meetgegevens van 78 
verschillende componenten besproken worden, werd inmiddels gepubliceerd en 
heeft grote aandacht getrokken in de betrokken kringen (beleid, gebruikers, produ
centen, leefmilieugroeperingen) alsook in de pers .
In 1999 werden de metingen van organochloor- en organofosforpesticiden verder 
gezet, in totaal 70 componenten. Organostikstofverbindingen werden dat jaar om 
organisatorische redenen niet onderzocht. Er werd ook een strategie uitgewerkt en 
praktische schikkingen getroffen om de bevindingen en de vragen gerezen uit het 
onderzoek van 1998 beter te documenteren of te beantwoorden. In het bijzonder 
gaat dit over de representativiteit van de meetplaatsen en de herkomst en het trans-
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port van de gemeten polluenten. Een en ander wordt in de campagne van 2000 
operationeel, zodat de metingen in 1999 vooral een bijdrage zijn tot de continuïteit 
van de metingen.

11.2. Statistische verwerking

Kwalitatief zijn, voor wat betreft de groepen organochloor- en organofosforpestici
den die in 1999 onderzocht werden, de resultaten van 1999 een bevestiging van 
wat in 1998 gevonden werd. Van de groep der organochloorpesticiden worden 
overwegend endosulfan 5- en ß-endosulfan en endosulfansulfaat) in totale jaar- 
hoeveelheden tussen ( 4 en 11 pg/m2 , , hoger dan in 1998, en lindaan "/-HCH) tus
sen ± 9 en 25 pg/m2  , lager dan in 1998, aangetroffen. Andere leden van deze 
groep - verboden of nooit toegelaten componenten - worden ofwel niet ofwel in 
meer beperkte, zoniet sporen, hoeveelheden gemeten.
Van de groep der organofosforpesticiden blijven dichloorvos (tussen ( 2 en 8 dime- 
thoaat (tot ± 7 pg/m2) alhoewel iets lager dan in 1998 prominent aanwezig. Para- 
thion daarentegen scoort duidelijk lager (tot ± 1 pg/m2), terwijl diazinon (tot 
± 2,5 pg/m2) en vooral chloorpyrofos-methyl (tot ± 1 0  pg/m2) belangrijk worden. 
De kwantitatieve en de kwalitatieve verschillen tussen de verschillende aangetrof
fen bestrijdingsmiddelen, de perioden waarin ze prominent aanwezig zijn verwijzen 
duidelijk naar de eventueel verschillende gebruikspraktijken of beoogde toepassin
gen in de omgeving van de monsternemingspunten (zie figuren 11 .2 .1 , 11 .2 .2 . en
11.2.3.).

Figuur 11.2.1: Endosulfan (in ng/m ^) in Gent in 1999
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Figuur 11.2.2: Endosulfan (in ng/m3) in Bokrijk in 1999
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Figuur 11.2.3: Dichloorvos (in ng/m3) in Kessel-Lo'in 1999
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11.3. Conclusies

Van de groep der organochloorpesticiden blijven in 1999 evenals tijdens het vorige 
campagnejaar endosulfan en lindaan de voornaamste vertegenwoordigers. Naast 
dichloorvos en dimethoaat blijken nu ook diazinon en vooral chloorpyrofos-methyl 
bij de organofosforpesticiden belangrijke aanwezigen te worden. De organostikstof- 
bestrijdingsmiddelen met o.m. de frequent gebruikte atrazine, diuron werden 
wegens organisatorische redenen in 1999 niet gemeten.

De kwantitatieve en de kwalitatieve verschillen tussen de verschillende aangetrof
fen bestrijdingsmiddelen, de perioden waarin ze prominent aanwezig zijn verwijzen 
duidelijk naar de eventueel verschillende gebruikspraktijken of beoogde toepassin
gen in de omgeving van de monsternemingspunten

11.4. Referenties

11.4.1. Dichloorvos en andere bestrijdingsmiddelen in het regenwater in 
Vlaanderen. Periode 1998, VMM.

11.4.2. Bestrijdingsmiddelen in het regenwater in Vlaanderen. Periode 1999, 
VMM, in voorbereiding.



■

-

.

-

D e a  11: BBl-RUDMCSMIPtlELEN IN «Ed

l 6 J j
-------1



162



L U C H T K W A L I T E I T  I N  H E T  V L A A M S E  G E W E S T  - 1999

D e e l  12  : FLUORIDEN

12.1. Wijzigingen meetprogramma

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende stations in Vlaande
ren waar fluorwaterstof gemeten wordt.

Code
Station

Adres Lambertcoördinaten start
werking

einde
werking

X-cor Y-cor
1BEE01 Beerse, Absheide 181630 223910 26/2/99 *

1BOM05 Boom, Nielsestraat 149038 197937 3/1996
‘

1BRB11 Brugge, 150 m ten 
ZW van NV Email

69540 214650 1/1979 *

1GNK02 Genk, Krelstraat 15 
- ten 0  van ALZ

230860 181340 5/1991 *

1GNK03 Genk ten N van de 
Fordfabriek

230130 180540 9/1994

D eel 12: Fluoriden
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Het station 1BEE01 werd opgestart op 26/2/1999. Het werd geïnstalleerd om de 
Invloed van het metallurgisch bedrijf MC na te gaan. Het station ligt ten NO van een 
3-tal schouwen (tussen 25 m en 54 m hoogte) op een afstand van 450 à 750 m. In 
noordwestelijke sector van het station komen echter nog andere potentiële bronnen 
zoals steenbakkerijen voor.
Het station 1GNK03 werd stilgelegd op 12/05/1999. Het werd verplaatst naar 
hogervermelde locatie en werd op 02/07/1999 terug opgestart.

12.2. Grens- en richtwaarden

In VLAREM II werd een grenswaarde voor fluorwaterstof gepubliceerd. Ze bedraagt 
3 gg/rn^ ais 98ste percentiel. Deze grenswaarde werd van kracht vanaf 990501. De 
WGO stelt een richtwaarde van 1 pg/m^ ais jaargemiddelde voor.

12.3. Statistische verwerking

Uitgaande van de dagelijkse fluorwaterstofconcentraties werd, per kalenderjaar, de 
cumulatieve frequentiedistributie voor de stations 1BEE01, 1BOM05, 1BRB11, 
1GNK02 en 1GNK03 in de opeenvolgende kalenderjaren 1996 t.e.m. 1999 bere
kend. Het rekenkundig jaarlijks gemiddelde (Am), de rekenkundige standaard
deviatie (Asd), de jaarlijkse minimale en maximale dagwaarde (min en max) even
als de belangrijkste percentielen werden berekend en toegevoegd in tabel 1 in 
annex 12. De grafische weergave van de statistische eenheden zijn hier eveneens 
terug te vinden.

I 2 . 3 . I .  B eerse ■

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal metingen (N), het gemid
delde (Am), de P-50 en de P-98 waarde en het maximum in het kalenderjaar 1999. 
Het station trad pas in werking op 26-2-99. Alle concentraties worden uitgedrukt in
gg /rrP .

1BEE01 N Am P50 P98 MAX
990101-991231 284 0,87 0,31 6,09 19,7

De fluorwaterstofconcentraties die in het kalenderjaar 1999 werden gemeten lagen 
hoog. Het jaargemiddelde dat 0,87 gg/m^ bedraagt, benadert de richtwaarde van 1 
gg/rr|3. Opvallend is de zeer hoge maximale waarde van 19,7 gg/m^. De 98ste per- 
centielwaarde bedraagt 6,09 gg/m^ De grenswaarde van 3 gg/m^ ais 98ste per
centiel werd ruim overschreden (6,09 gg/m^).



De pollutieroos die voor het kalenderjaar 1999 uitgetekend werd, wijst naar noord
westelijke sector en toont de invloed van de steenbakkerijen die in deze sector t.o.v. 
het meetstation gelegen zijn (ref. 12.5.1.).

12.3.2. Bo o m  ■

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal metingen (N), het gemid
delde (Am), de P50- en de P98-waarde en het maximum vanaf 960101 op het sta
tion te Boom. Alle concentraties worden uitgedrukt in pg/m3.

1BOM05 N Am P50 P98 MAX
960101-961231 275 1,15 0,83 4,35 8,33
970101-971231 355 0,51 0,38 2,64 4,86
980101-981231 352 0,44 0,35 1 ,2 0 3,68
990101-991231 351 0,29 0 , 2 2 0,89 1,09

De fluorwaterstofconcentraties die in het kalenderjaar 1996 gemeten werden, lagen 
hoog. Het jaargemiddelde bedroeg 1,15 pg/m3 en overschreed hiermee de WGO 
richtwaarde van 1 pg/m3 ais jaargemiddelde fluorwaterstofconcentratie. Ook de 
norm met betrekking tot de 98ste percentielwaarde die 3 pg/m3 bedraagt werd ruim 
overschreden. De P98 bedroeg 4,35 pg/m3.

Vanaf het kalenderjaar 1997 treedt een duidelijk dalende tendens op. Het jaarge
middelde daalt naar 0,51 pg/m3 en blijft vanaf dan onder de norm van 1 pg/m3 ais 
jaargemiddelde. Ook de P98-waarde blijft onder de vooropgestelde norm van 3 
pg/m3. Ze bedroeg in 1997 2,64 pg/m3. De dalende tendens zet zich in de kalen
derjaren 1998 en 1999 verder. In 1999 bedroeg het jaargemiddelde 0,29 pg/m3; de 
P98-waarde 0,89 pg/m3 en het hoogste dagmaximum bedraagt 1,09 pg/m3. Hier
uit blijkt dat in het kalenderjaar 1999 alle bestaande normen werden gerespecteerd.

Figuur 12.1. geeft het verloop van de glijdende jaargemiddelde fluorwaterstofcon
centraties vanaf het begin van de metingen tot en met december 1999 in vergelij
king met de WGO richtwaarde van 1 pg/m3 .
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-V IfiÊÜ Ui <L r '5 H ä kFiguur 12.1 : Glijdend jaargemiddelde fluorwaterstof te Boom in de
periode 960101 t.e.m. 991231
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Het glijdend jaargemiddelde (berekend om de maand) ligt vanaf augustus 1997 
beneden de WGO richtwaarde van 1 gg/m3 In maart 1998 wordt de laagste con
centratie gemeten nl. 0,4 pg/m3. Daarna treedt een licht stijgende tendens op tot 
augustus 1998 (0,47 gg/m3). Vanaf dan kennen de concentraties een dalende ten
dens. Eind 1999 bedraagt het glijdend jaargemiddelde 0,29 gg/m3.

De belangrijkste fluorbron in Boom is Prayon-Rupel die in zuidwestelijke richting 
gelegen is.

De daling in het jaargemiddelde die vanaf 1997 vast te stellen is, is te danken aan 
de verminderde emissies van het bedrijf zelf. In 1996 en het begin van 1997 wer
den relatief hoge fluorwaterstofconcentraties gemeten. Deze meetresultaten wer
den op regelmatige basis overgemaakt aan de milieu-inspectie en het bedrijf Pray
on-Rupel. Dit leidde tot maatregelen om de emissies te beperken wat een vermin
dering in de omgevingsconcentratie van waterstoffluoride veroorzaakte.

De pollutieroos wijst in zuidwestelijke sector waar het bedrijf Prayon-Rupel gelegen 
is. De verhoogde concentraties die in noordwestelijke sector voorkomen zijn afkom
stig van de steenbakkerijen die in deze omgeving gelegen zijn (ref. 12.5.1.).

12.3.3. B ru g g e

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal metingen (N), het gemid
delde (Am), de P50- en de P98-waarde en het maximum vanaf 960101 op het sta
tion te Brugge. Alle concentraties worden uitgedrukt in pg/m3.

1BRB11 N Am P50 P98 MAX
960101-961231 349 0,41 0,28 1,79 7,66
970101-971231 256 0,35 0,16 1,55 9,33
980101-981231 352 0 ,2 1 0,13 1 ,0 2 1,50
990101-991231 333 0 ,2 1 0 , 1 2 0,91 2,76
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Het jaargemiddelde kent een dalende tendens in de laatste 3 jaren. De jaargemid
delde concentratie daalt van 0,41 gg/m3 in 1996 naar 0,21 gg/m3 in 1999. De medi
aan, het 98ste percentiel en het maximum zijn eveneens gedaald. De mediaan 
bedraagt 0,12 gg/m3 (t.o.v. 0,28 gg/m3 in 1996) ; het 98ste percentiel bedraagt 
0,91 gg/m3 in 1999 t.o.v. 1,79 gg/m3 in 1996. In het kalenderjaar 1999 bedraagt het 
hoogste dagmaximum 2,76 gg/m3  t.o.v. 9,33 gg/m3 in 1997. De grenswaarde van 
3 gg/m3 ais 98ste percentielwaarde evenals de WGO richtwaarde van 1 gg/m3 
werden in deze periode gerespecteerd. De 24-uursnorm van 4 gg/m3 (geldend voor 
het bedrijf NV Email Brugge bij K.B. van 13/03/1975) werd in de kalenderjaren 1996 
en 1997 overschreden. De hoogste dagmaxima bedroegen resp. 7,66 gg/m3 en 
9,33 gg/m3. In de kalenderjaren 1998 en 1999 werd ze gerespecteerd. Het hoog
ste dagmaximum bedroeg respectievelijk 1,5 gg/m3 en 2,76 gg/m3.

Figuur 12.2. geeft het verloop van de glijdende jaargemiddelde fluorwaterstofcon
centraties vanaf 1992 t.e.m. 1999 in vergelijking met de WGO richtwaarde van 
1 gg/m3.

Figuur 12.2: Glijdend jaargemiddelde fluorwaterstof te Brugge in de
periode 1992 tot 2000
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Het glijdend jaargemiddelde (berekend om de maand) ligt tot eind 1995 beneden 
0,2 gg/m3. Na een stijgende tendens tot begin 1997 waarbij een fluorwaterstofcon- 
centratie van ongeveer 0,5 gg/m3 bereikt wordt, zet zich vanaf 1997 een dalende 
tendens in. Op het einde van 1997 wordt een concentratie van 0,2 gg/m3 bereikt. 
In 1998 variëren de concentraties tussen 0,2 gg/m3 en 0,3 gg/m3 en in 1999 blij
ven de concentraties stabiel (0 ,2  gg/m3).

De pollutieroos wijst in oostelijke tot zuidoostelijke sector waar het bedrijf NV Email 
gelegen is (ref. 12.5.1.).

12.3.4. G enk

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal metingen (N), het gemid
delde (Am), de P50- en de P98-waarde en het maximum vanaf 960101 op beide 
stations. Alle concentraties worden uitgedrukt in gg/m3.
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1GNK02 N Am P50

*

P98 MAX
960101-961231 356 0,38 0,30 1,08 1,17
970101-971231 359 0,23 0,16 1,16 1,36
980101-981231 329 0,27 0 ,2 1 0,84 1,17
990101-991231 358 0 , 2 2 0,16 0,75 1,14
1GNK03
960101-961231 343 0 , 2 0 0,16 0,61 1,96
970101-971231 360 0,19 0,14 0 , 6 6 0,87
980101-981231 315 0,14 0 ,1 1 0,42 0,51
990101-991231 291 0,29 0 , 2 2 0,63 1,09

Op het station 1GNK02 in de Krelstraat komt de dalende tendens voor de gemid
delde fluorwaterstofconcentratie en de mediaanwaarde in het kalenderjaar 1998 tot 
een einde. Het 98ste percentiel en het maximum daarentegen zijn in dit kalender
jaar lichtjes gedaald. In 1999 is er terug een daling met ais gemiddelde 0,22 pg/m3 
en een maximum van 1,14 pg/m3.
Ook op het station 1GNK03 komt een einde aan de dalende tendens maar pas van
af 1999. Het gemiddelde bedraagt in dit kalenderjaar 0,29 pg/m3, het 50ste per
centiel en het 98ste percentiel zijn eveneens gestegen in het laatste jaar. Ook het 
maximum is gestegen en bedraagt nu 1,09 pg/m3  t.o.v. 0,51 pg/m3 in het vorige 
jaar. De grenswaarde van 3 p g /rA  ais 98ste percentielwaarde evenals de WGO 
richtwaarde van 1 p g /rA  werden in deze periode gerespecteerd. Het hoogste jaar
gemiddelde werd in 1999 op het station 1GNK03 genoteerd en bedraagt 0,29 
p g /rA  (t.o.v. 0,14 p g /rA  in 1998). Op het station 1GNK02  bedraagt de jaargemid
delde fluorwaterstofconcentratie 0,22 pg/m3. De P98-waarden bedroegen in 1999 
voor het station 1GNK02 en 1GNK03 resp. 0,75 pg/m3  en 0,63 pg/m3.

Figuur 12.3. geeft een overzicht van de glijdende jaargemiddelde fluorwaterstof
concentraties vanaf 1992 t.e.m. 1999 in vergelijking met de WGO richtwaarde van 
1 pg/m3.

Figuur 12.3: Glijdend jaargemiddelde fluorwaterstof te Genk in de periode
1992 t.e.m. 1999
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Het verloop van de glijdende jaargemiddelde (berekend om de maand) op het sta
tion 1GNK02 vertoont een globaal dalend verloop in de periode 1993-1997 met tus-
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senliggend 2 perioden met stijgende trend nl. in het begin van 1995 en 1996-1997. 
De dalende tendens komt tot een einde in februari 1998. Het glijdend jaargemiddel
de is gedaald van 0,40 pg/m3 naar 0,18 pg/m3 ¡n februari 1998. Nadien vertonen de 
glijdende jaargemiddelde concentraties een stijgende tendens om in februari 1999 
een maximum van 0,29 pg/m3  te bereiken. Op het einde van dit kalenderjaar is het 
glijdend gemiddelde gedaald naar 0,22 pg/m3. De glijdende jaargemiddelden op het 
station 1GNK03 liggen lager. Vanaf februari 1997 liggen deze lager dan 0,20 pg/m3. 
Ook in 1999 blijven de meetwaarden in dit meetstation beneden 0,20 pg/m3.

De pollutieroos voor het station 1GNK02 wijst in zuid tot zuidwestelijke sector in de 
richting van het bedrijf ALZ. De pollutieroos voor het station 1GNK03 wijst in oostelij
ke richting eveneens in de richting van het bedrijf ALZ (ref. 12.5.1.).

12.4. Conclusies

Algemeen treedt een dalende tendens op in de gemeten fluorwaterstofconcentraties 
in de stations te Boom, Brugge en Genk (Krelstraat). In Boom bedraagt de, in het 
kalenderjaar 1999 gemeten fluorwaterstofconcentratie, 0,29 pg/m3 (t.o.v. 0,44 pg/m3 
in 1998). In Brugge en in Genk (Krelstraat) is dat respectievelijk 0,21 pg/m3 wat een 
stabiele tendens betekent t.o.v. 1998 en 0,22 pg/m3  (t.o.v. 0,27 pg/m3 in 1998). In het 
station 1GNK03ligt het gemeten jaargemiddelde in 1999 hoger dan in 1998. De fluor
waterstofconcentratie bedraagt er 0,29 pg/m3  t.o.v. 0,14 pg/m3  in 1998.

Er komen in deze stations geen abnormaal verhoogde piekconcentraties voor. Het 
hoogste dagmaximum in 1999 bedraagt 2,8 pg/m3 en wordt teruggevonden in Brug
ge.
Op deze stations wordt zowel de grenswaarde die in het VLAREM II werd vooropge
steld en die 3 pg/m3  bedraagt ais 98ste percentiel evenals de WGO richtwaarde van 
1 pg/m3 ais jaargemiddelde ruim gerespecteerd.

De pollutierozen die voor fluorwaterstof in het kalenderjaar 1999 op alle stations gete
kend werden, wijzen allen in de richting van bestaande emissiebronnen. Dit zijn in 
Boom, Brugge en Genk respectievelijk de bedrijven Prayon-Rupel, Email NV en ALZ.

In Beerse werden sedert februari 1999 eveneens fluormetingen opgestart. De geme
ten fluorwaterstofconcentraties liggen er het hoogst. Het jaargemiddelde in het 
kalenderjaar 1999 bedraagt 0,87 pg/m3, de 98ste percentiel 6,09 pg/m3. Hiermee 
wordt de WGO richtwaarde van 1 pg/m3  ais jaargemiddelde benaderd. De grens
waarde van 3 pg/m3 ais 98ste percentiel dat in het VLAREM vooropgesteld werd, 
werd in het kalenderjaar 1999 in Beerse overschreden. Regelmatig komen hoge dag
waarden voor. De maximum dagwaarde bedraagt 19,7 pg/m3.

In Beerse kan uit de pollutieroos afgeleid worden dat de potentiële emissiebronnen eerder 
de steenbakkerijen zijn die in noordwestelijke sector t.o.v. het meetstation gelegen zijn.

De situatie wordt er op vlak van omgevingsluchtmetingen verder opgevolgd. Tevens werd 
Beerse ais één van de drie locaties weerhouden om een onderzoeksproject van fluor en 
chloor metingen uit te voeren, waarin ook aandacht besteed wordt aan biomonitoring.

12.5. Referenties

12.5.1. Luchtverontreiniging door fluor te Beerse, Boom, Brugge en Genk. 
Kalenderjaren 1996 tot en met 1999, VMM, Erembodegem, 2000.

D eel 12: Fluoriden
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D eel 13 : SPECIFIEKE 
STUDIES

Op een aantal plaatsen in Vlaanderen werden en/of worden metingen uitgevoerd 
om bepaalde problemen i.v.m. de luchtkwaliteit nader te onderzoeken.

Onderstaande tabel geeft de adressen en de Lambert-coordinaten weer van de, in 
de periode 1998-1999, in werking zijnde stations en waarvan de gegevens reeds 
gevalideerd en verwerkt zijn.

Code Adres Gemeten Lambert- start
station Polluent coordinaten werkinq

X-cor Y-cor

40HR01 Lorengdreef - Herne S 02, NO, N02, PM10, 125110 157320 5/1998
zware metalen

400B01 Hulstestraat - Oostrozebeke S 02, NO, N02, PM10 75370 179265 5/1993
40PM01 Brugsesteenweg - Pittem so2 70325 189375 4/1997
40TR01 Hofstraat - Tielrode-Temse S 02, PM10 136160 200925 4/1997
40TS06 Sparrenweg - Ham so2 205875 198300 1/1979
40TS07 Rode Heide - Tessenderlo so2 201900 195750 1/1981
5TES20 Hofstraat - Tessenderlo VOS, RSH, SXH 2 0 2 1 0 0 195750 12/1986
40WZ01 Paulusstraat - Lommel S 02, NO, N02, PM10 211080 211050 7/1995
40WZ02 Vieille Montagnestraat - Mol S 0 2 209580 209520 10/1995
40SZ01 Luchthaven - Zaventem S 02, NO, N02, PM10, 

BTEX. PAK
159500 178720 7/1996

40SZ02 Kasteel van Ham - Steenokkerzeel S 02, NO, N02, PM10, 
BTEX, PAK

160100 178100 7/1996

17 1 n



De cumulatieve frequentiedistributies van de gemeten polluenten in de stations van 
de lokale meetnetten in de periode 1999-2000 en in het kalenderjaar 1999 zijn in 
tabel 1a en 1b in annex 13 terug te vinden.

In Landen en Boom werden de metingen die resp. in juni 1995 en in maart 1996 
opgestart werden en die speciaal gericht zijn op geurhinder door VOS, in 1999 ver
der gezet. De meetresultaten van de manuele monsternemingen in Landen en 
Boom is terug te vinden in tabellen 2 en 3 in annex 13.

Sinds 1980 voert CODA in Hoboken en Tessenderlo een onderzoek uit over de bio
logische verontreiniging van het milieu door zware metalen. In het kader van dit 
onderzoek worden ook metingen van kwik in de omgevingslucht uitgevoerd alsme
de metingen van fluoride, chloride, bromide en SO2 . Vanaf 1998 gebeurt dit in 
opdracht van de VMM.

Op vraag van de afdeling milieu-inspectie van AMINAL worden door de Vlaamse 
Milieumaatschappij in de omgeving van de ijzergieterij “Fondatel" te Herne immis- 
siemetingen uitgevoerd. Op meetstation 40HR01, gelegen in de Lorengdreef te 
Herne worden SO2 , PM10-stof, NO en NO2  continu met automatische monitoren 
gemeten. Vanaf januari 1999 tot december 1999 werden zware metalen (Pb, Zn, 
Cu, Ni, Sb en As) gemeten Tevens werden, verspreid over het kalenderjaar 1999, 
20 metingen voor mangaan uitgevoerd (de analyse werd uitgevoerd door het LUC 
in opdracht van de VMM).

Mangaan kan immers ais “tracer” fungeren voor stofverontreiniging afkomstig van 
“Fondatel” .

Mangaan wordt gebruikt in verschillende chemische processen. Zoals de produc
tie van staallegering, brugpijlers, glas, leder en textiel. Mangaanemissie is vooral 
te wijten aan de ijzer- en staalindustrie en het gebruik van fossiele brandstof. 
Verhoogde concentratie van mangaan kan aanleiding geven tot toxiciteit van lever, 
longen, bloedsomloop en zenuwstelsel. Buiten de schadelijke effecten die man
gaan kan veroorzaken, is het interessant om de concentratie van mangaan te 
meten omdat mangaan gekend is voor de katalyse van de oxidatie van andere pol
luenten zoals o.a. SO2 .

Begin 1999 werd een nieuw dataverwervings- en verwerkingssysteem geïnstal
leerd. Na een inloopperiode van drie maanden was het nieuwe systeem vanaf 1

13.1. Herne

13 .1 .1 .  M e e t p r o g r a m m a

13 . 1.2. St a t is t is c h e  v e r w e r k in g ■
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april 1999 volledig operationeel. Om deze reden werden de meetresultaten van het 
eerste trimester 1999 niet gebruikt voor statistische berekeningen. Uitgaande van 
de halfuurgemiddelde concentraties werd, voor SO2  en PM10-fijn stof de cumula
tieve frequentiedistributie in het meteorologisch jaar 1999-2000 berekend. Voor NO 
en NO2 werd de cumulatieve frequentiedistributie op basis van uurwaarden in het 
kalenderjaar 1999 (behalve jan, febr en maart) berekend. Het rekenkundig jaarlijks 
gemiddelde (Am), de rekenkundige standaarddeviatie (Asd), de jaarlijkse minimale 
en maximale dagwaarde (min en max) evenals de belangrijkste percentielen wer
den berekend en toegevoegd in tabellen 1a en 1b in annex 13. Daar de gegevens 
in de periode 9807 tot en met 9903 nog niet werden gevalideerd en er bijgevolg 
voor deze periode geen 50% beschikbare gegevens zijn kunnen de cumulatieve 
frequentiedistributies voor de verschillende polluenten in het betreffend meteorolo
gisch jaar en het kalenderjaar niet berekend worden.

■  I3 .I.2 .I. S 0 2

De gemeten S0 2 -concentraties werden voor de meetperiode getoetst aan de in 
Vlaanderen geldende grenswaarden nl. een mediaan en een 98ste percentiel van 
de daggemiddelden van resp. 120 gg/m3 en 350 gg/m3 bij lage stofconcentraties 
of 80 gg/m3 en 250 gg/m3 bij hoge stofconcentraties. Deze grens- en richtwaarden 
hebben betrekking op meteorologische jaren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50ste en het 98ste percentiel en het maximum van de daggemiddelde SC>2 -con- 
centraties (dagwaarden uitgedrukt in gg/m3) in het meteorologische jaar 1999- 
2000 .

DAGWAARDEN
1999-2000

40HR01

Am 6

50ste percentiel 5
98s,e percentiel 15
MAX 19

De gemeten S0 2 -concentraties zijn laag. Het S0 2 -jaargemiddelde in het meteoro
logisch jaar 1999-2000 bedraagt 6 gg/m3. De EU-richtwaarde die 40 à 60 gg/m3 

ais rekenkundig gemiddelde vooropstelt, werd ruim gerespecteerd. Ook de EU- 
grenswaarde m.b.t. de mediaan dat ais ondergrens 80 gg/m3 vooropstelt, werd in 
het laatste meteorologisch jaar ruim gerespecteerd. Het 98ste percentiel bedraagt 
15 gg/m3 wat betekent dat de EU-grenswaarde m.b.t. het 98ste percentiel dat 250 
gg/m3 ais ondergrens vooropstelt eveneens gerespecteerd blijft. De EU-grens- 
waarde m.b.t. het individuele daggemiddelde wordt eveneens gerespecteerd.

Kortstondige verontreinigingspieken kwamen in de hier beschouwde periode niet 
voor. De hoogste S0 2 -halfuurconcentratie bedraagt 75 gg/m3.



■ 13.1.2.2. NO en N 0 2

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50ste en het 98ste percentiel en het maximum van de uurgemiddelde NO en NO2 - 
concentraties (uurwaarden uitgedrukt in pg/m3) in het kalenderjaar 1999 (zonder de 
maanden jan, febr en mrt).

UURWAARDEN
1999

40 H
NO

R01
n o 2

Am 5 2 0

50s*e percentiel 1 16
98ste percentiel 47 55
MAX 138 8 6

De N0 2 -concentraties in Herne zijn laag. In het kalenderjaar 1999 bedraagt het 
rekenkundig gemiddelde 20 pg/m3 en de mediaan 16 pg/m3. Ook het 98ste per
centiel en het maximum zijn laag.

Ook de gemeten NO-concentraties liggen laag. Het rekenkundig gemiddelde 
bedraagt 5 pg/m3. Het 60ste percentiel bedraagt 1 pg/m3. Dit betekent dat 60% van 
de meetgegevens beneden de detectielimiet gelegen zijn.

Alle grens-en richtwaarden voor NO2  werden ruimschoots gerespecteerd. Voor NO 
werden geen EU-richt- en grenswaarden vooropgesteld.

De uitstoot van NOx is vooral te wijten aan het verkeer. Daar het meetstation in 
Herne in een zone met zeer weinig lokaal verkeer ligt, kan men de lage concentra
ties verklaren.

■  13 .1.2.3. PM 10-stof

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50ste en het 98ste percentiel en het maximum van de 24-uurgemiddelde PM10- 
concentraties (dagwaarden uitgedrukt in pg/m3) in het meteorologisch jaar 1999- 
2000 .

DAGWAARDEN
1999-2000

40HR01

Am 25
50ste percentiel 23
98ste percentiel 54
MAX 116



L U C H T  K W A L IT E IT  IN  H E T  VLAAMSE G EW EST - 1999

Het rekenkundig gemiddelde bedraagt in het meteorologisch jaar 1999-2000 in het 
station te Herne 25 pg/nA.

Daar er voor PM 10 geen normen bestaan, gebruiken we, ais toetsingskader, de 
bestaande EU-grens-en richtwaarden m.b.t. zwevend stof. Daartoe dienen we deze 
normen te delen door de factor 1,2. De EU-richtwaarde voor zwevend stof dat 40 à 
60 pg/nA ais jaargemiddelde vooropstelt, wordt dan herleid naar 33 pg/nA à 
50 pg/nA. De richtwaarde wordt in 1999-2000 niet overschreden. Het rekenkundig 
gemiddelde bedraagt 25 pg/nA. De herleidde EU-grenswaarde m.b.t. de mediaan 
stelt 67 pg/nA voorop en wordt hier ook ruim gerespecteerd. De 98s*e percentiel 
van de daggemiddelden in het meteorologisch jaar 1999-2000 bedraagt 54 pg/nA. 
Ook hiermee wordt de herleidde EU-grenswaarde dat 208 pg/nA vooropstelt, 
gerespecteerd. Er worden voor PM10-stof geen omgerekende EU-richt- noch 
grenswaarden overschreden.

De onderste grens van de herleidde EU-richtwaarde dat ais individueel daggemid- 
delde 83 pg/nA vooropstelt echter, werd in 1999-2000 éénmalig overschreden nl. 
op 27 oktober 1999. Het individueel daggemiddelde bedraagt 116 pg/nA. Bij ana
lyse van het pollutiepatroon voor PM10-stof konden we vaststellen dat tijdens de 
werkdagen verhoogde stofconcentraties worden gemeten. De discontinuïteit van de 
emissies leveren echter een matige beïnvloeding op de daggemiddelden.

■ 13 .1.2.4. Zware metalen

In het kalenderjaar 1999 werd in Herne eveneens zware metalen in zwevend stof 
gemeten. In dit paragraaf beperken we ons tot de bespreking van lood. De gede
tailleerde bespreking van de andere elementen (Zn, Cu, Ni, Sb en As) is terug te 
vinden in ref. 13.1..

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50s*e en het 98ste percentiel en het maximum van de daggemiddelde concentra
ties (uitgedrukt in pg/nA) voor lood in het kalenderjaar 1999 in Herne.

Pb OOHR01
1999
Am 0 , 0 2

50ste percentiel 0 , 0 2

98s,e percentiel 0,07
MAX 0,17

De jaargemiddelde loodconcentratie bedraagt 0,02 pg/nA. De EU-grenswaarde die 
2 pg/rrA vooropstelt wordt ruim gerespecteerd.

Uit de pollutieroos (ref. 13.1.) blijkt dat de grootste invloed uit zuidwestelijke sector 
komt. Emissies van het bedrijf Fondatel zijn dus waarschijnlijk oorzaak van de 
gemeten concentraties.

D eel 13: Specifieke studies
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De gemeten concentraties van Zn, Cu, Ni, Sb en As zijn eveneens zeer laag.

■  13.1.2.5. Mangaan

Verspreid over het kalenderjaar 1999 werden 20 metingen op mangaan verricht. De 
metingen werden uitgevoerd op dagen met een overheersend zuidwestelijke wind
richting zodat de kans op het meten van emissies van het bedrijf het grootst was. 
Het gemiddelde berekend over deze 20 dagen bedraagt 0,039 pg/m3. Het hoogste 
daggemiddelde werd op 1 oktober 1999 gemeten en bedroeg 0,114 pg/m3.
De WGO stelt een richtwaarde voor mangaan voor die 0,15 pg/m3 bedraagt, bere
kend over een periode van een volledig kalenderjaar. Bij extrapolatie van de resul-

teerd werd.

Een gedetailleerde studie van de meetresultaten (SO2 , NO en NO2 , PM10-stof en 
mangaan) in Herne is terug te vinden in ref. 13.1..

Bij de immissiemetingen in de omgeving van de ijzergieterij Fondatel werden geen 
overschrijdingen van de geldende normen voor SO2  en NO2  vastgesteld. Voor 
PM10 werd enkel de herleidde EU-richtwaarde m.b.t. individuele daggemiddelde 
éénmalig overschreden. Hierbij dienen we te vermelden dat in de periode jan, febr 
en maart 1999 geen gegevens voorhanden waren (door de invoering van het nieu
we datatransmissiesysteem) en dat voor de polluenten NO en NO2  bijgevolg geen 
volledig kalenderjaar kon worden beschouwd. Deze resultaten (voor NO en NO2 ) 
kunnen daarom ook slechts ais indicatief beschouwd worden.

De gemeten concentraties van de zware metalen in zwevend stof nl. Pb, Zn, Cu, 
Ni, Sb en As zijn in het kalenderjaar 1999 laag. De EU-grenswaarde voor lood wordt 
ruim gerespecteerd. Ook voor mangaan werd de WGO-richtwaarde gerespecteerd. 
Rekening dient gehouden te worden met het feit dat de gemiddelde Mn-concentra- 
tie slechts berekend werd op 2 0  metingen en niet over een volledig kalenderjaar 
zoals de richtwaarde vooropstelt.

taten van onze steekproeven kunnen we stellen dat deze richtwaarde gerespec-

I3 . I .3 .  C o n c lu s ie s ■

13 .1.4. R e fe re n t ie s

13.1. Immissiemetingen te Herne. Periode 01/04/1999 - 31/03/2000, VMM,
Erembodegem, in voorbereiding.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13.2. Oostrozebeke

13 .2 .1. W i j z ig in g  m e e tp ro g ra m m a

Naar aanleiding van stofverontreiniging in de omgeving van verschillende houtver
werkende bedrijven te Oostrozebeke werd in de loop van het voorjaar 1993 een 
vast meetstation geïnstalleerd. Zowel SO2 , PM10-stof, NO als NO2  worden op dit 
station continu met automatische monitoren gemeten.

13.2.2. S ta t is t is c h e  v e r w e r k in g

Uitgaande van de halfuurgemiddelde concentraties werd, voor SO2  en PM10-fijn 
stof de cumulatieve frequentiedistributie in het meteorologisch jaar 1999-2000 
berekend. Voor NO en NO2  werd de cumulatieve frequentiedistributie op basis van 
uurwaarden in het kalenderjaar 1999 berekend. Het rekenkundig jaarlijks gemid
delde (Am), de rekenkundige standaarddeviatie (Asd), de jaarlijkse minimale en 
maximale dagwaarde (min en max) evenals de belangrijkste percentielen werden 
berekend en toegevoegd in tabellen 1a en 1b in annex 13. Daar de gegevens in de 
periode 9807 tot en met 9903 nog niet werden gevalideerd en er bijgevolg voor 
deze periode geen 50% beschikbare gegevens zijn kunnen de cumulatieve fre- 
quentiedistributies in het betreffend meteorologisch jaar en het kalenderjaar niet 
berekend worden. Om toch enigszins een idee te krijgen van de tendens werden de 
meetgegevens van 1999-2000 vergeleken met deze in het meteorologisch jaar 
1997-1998 voor SO2 en PM 10. Voor NO en NO2  werden ze vergeleken met deze 
in het kalenderjaar 1997.

■  I3 .2 .I.I. S 0 2

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50ste en het 98ste percentiel en het maximum van de daggemiddelde S0 2 -con- 
centraties (dagwaarden uitgedrukt in pg/m^) in de meteorologische jaren 1997- 
1998 en 1999-2000.

DAGWAARDEN 1997-1998 1999-2000
40OB01
Am 15 15
50ste percentiel 1 2 13
98ste percentiel 43 33
MAX 70 50

LZZj

w
am

em



De gemeten SC^-concentraties kennen een stabiele tot dalende trend. Het SO2 - 
jaargemiddelde in het meteorologisch jaar 1999-2000 bedraagt 15 pg/m3. De EU- 
richtwaarde die 40 à 60 pg/m3 ais rekenkundig gemiddelde vooropstelt, werd ruim 
gerespecteerd. Ook de EU-grenswaarde m.b.t. de mediaan dat ais ondergrens 
80 pg/m3 vooropstelt, werd in het laatste meteorologisch jaar ruim gerespecteerd. 
Het 98ste percentiel bedraagt 33 pg/m3 wat betekent dat de EU-grenswaarde 
m.b.t. het 98ste percentiel dat 250 pg/m3 ais ondergrens vooropstelt eveneens 
gerespecteerd blijft. De EU-grenswaarde m.b.t. het individuele daggemiddelde 
wordt eveneens gerespecteerd.

Kortstondige verontreinigingspieken kwamen in de hier beschouwde periode niet 
voor. De hoogste S0 2 -halfuurconcentratie bedraagt 108 pg/m3.

■  13.2.1.2. NO en N 0 2

Onderstaande tabel geeft voor de polluenten NO en NO2 een overzicht van het 
rekenkundig gemiddelde (Am), het 50s*e en het 98s*e percentiel en het maximum 
(uurwaarden uitgedrukt in pg/m3) in het station 40OB01 in de kalenderjaren 1997 
en 1999.

UURWAARDEN NO 1997 1999
40OB01
Am 19 14
50ste percentiel 8 6

98ste percentiel 1 1 2 90
MAX 400 283

UURWAARDEN N02 1997 1999
40OB01
Am 35 35
50ste percentiel 32 33
98ste percentiel 81 75
MAX 142 125

Voor NO zijn in het kalenderjaar 1999 het rekenkundig gemiddelde en de andere 
statistische grootheden gedaald. Het NO jaargemiddelde bedraagt in 1999 nog 
14 pg/m3. Het maximum bedraagt 283 pg/m3. Voor NO werden geen EU-richt- en 
grenswaarden vooropgesteld.

In het kalenderjaar 1999 is het rekenkundig gemiddelde en de mediaan voor NO2 

stabiel en licht gestegen t.o.v. 1997. Deze statistische grootheden bedragen resp. 
35 pg/m3 en 33 pg/m3. Het 98ste percentiel en het maximum zijn licht gedaald. 
Alle grens-en richtwaarden voor NO2  werden ruimschoots gerespecteerd.

vffflsr I 78 1



■ 13.2.1.3. PM I O-stof

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50s*e en het 98s*e percentiel en het maximum van de 24-uurgemiddelde PM 10- 
concentraties (dagwaarden uitgedrukt in pg/m3) in de meteorologische jaren 1997- 
1998 en 1999-2000.

DAGWAARDEN 1997-1998 1999-2000
40OB01
Am 37 32
50s*e percentiel 31 31
98ste percentiel 94 63
MAX 1 1 0 82

Het rekenkundig gemiddelde bedraagt in het meteorologisch jaar 1999-2000 in het 
station te Oostrozebeke 32 pg/m3, wat een daling betekent t.o.v. 1997-1998.

Daar er voor PM 10 geen normen bestaan, gebruiken we, ais toetsingskader, de 
bestaande EU-grens-en richtwaarden m.b.t. zwevend stof. Daartoe dienen we deze 
normen te delen door de factor 1,2. De EU-richtwaarde voor zwevend stof dat 40 à 
60 pg/m3 ais jaargemiddelde vooropstelt, wordt dan herleid naar 33 pg/m3 à 
50 pg/m3. De richtwaarde wordt in 1999-2000 net niet overschreden. Het reken
kundig gemiddelde bedraagt 32 pg/m3. In 1997-1998 werd deze herleidde EU-richt
waarde wel nog overschreden (37 pg/m3). De herleidde EU-grenswaarde m.b.t. de 
mediaan stelt 67 pg/m3 voorop en wordt hiermee ook ruim gerespecteerd. De 98ste 
percentiel van de daggemiddelden in het meteorologisch jaar 1999-2000 bedraagt 
63 pg/m3. Ook hiermee wordt de herleidde EU-grenswaarde dat 208 pg/m3 voor
opstelt, gerespecteerd. Er worden voor PM 10-stof geen richt- noch grenswaarden 
overschreden.

De onderste grens van de herleidde EU-richtwaarde dat ais individueel daggemid
delde 83 pg/m3 vooropstelt, werd in 1999-2000 net gerespecteerd en dat in tegen
stelling met 1997-1998.

13.2.3. C onclusies  ■

De gemeten S0 2 -concentraties kennen een stabiele tot dalende trend in het meteo
rologisch jaar 1999-2000. Het S0 2 -jaargemiddelde bedraagt in de beschouwde 
periode 15 pg/m3. Alle bestaande EU-grens- en richtwaarden worden gerespec
teerd. Er komen geen kortstondige piekconcentraties voor.

De N0 2 -concentraties zijn in het kalenderjaar 1999 stabiel tot licht gestegen t.o.v. 
1997. Het rekenkundig gemiddelde bedraagt 35 pg/m3. Alle EU grens-en richt
waarden werden ruimschoots gerespecteerd.



Ook de PM10-concentratie is in 1999-2000 gedaald t.o.v. 1997-1998. Het reken
kundig gemiddelde bedraagt 32 pg /nA

Daar er voor PM10 geen normen bestaan, gebruiken we, ais toetsingskader, de 
bestaande EU-grens-en richtwaarden m.b.t. zwevend stof. Daartoe dienen we deze 
normen te delen door de factor 1,2. Er worden voor PM10-stof geen (herleidde) 
richt- noch grenswaarden overschreden.

In het kader van de derde fase van de haalbaarheidsstudie van de Vlarem-normen 
voor de kleiverwerkende nijverheid engageerde de VMM-AMO-dienst Immissie- 
meetnetten Lucht zich in de omgeving van 2 verschillende steenbakkerijen immis
siemetingen uit te voeren. De studie die liep van 1 april 1997 tot en met 31 maart 
1998 werd uitgeveord in de omgeving van de steenbakkerij AMT te Tielrode-Temse 
(metingen van SO2 , PM 10, Cl en F) en steenbakkerij Ampe in Pittem (continue 
metingen van SO2 , Cl en F ). Na afloop van de haalbaarheidsstudie werd besloten 
de metingen van SO2 en PM10 d.m.v. automatische monitoren op beide plaatsen 
verder te zetten.

Op basis van de resultaten en aanbevelingen van de haalbaarheidsstudie werd 
door de steenbakkerij AMT vanaf maart 1999 het productieprocédé aangepast om 
de emissie van SO2  te reduceren.

Uitgaande van de halfuurgemiddelde concentraties werd, voor SO2  en PM 10-fijn 
stof de cumulatieve frequentiedistributie in het meteorologisch jaar 1999-2000 bere
kend. Het rekenkundig jaarlijks gemiddelde (Am), de rekenkundige standaardde
viatie (Asd), de jaarlijkse minimale en maximale dagwaarde (mln en max) evenals 
de belangrijkste percentielen werden berekend en toegevoegd in tabellen 1a en 1b 
in annex 13. De meetgegevens van 1999-2000 werden vergeleken met deze in het 
referentiejaar 1997-1998.

■  13.3.2.1. S 0 2

De gemeten SC>2 -concentrat¡es werden voor de meetperiode getoetst aan de in 
Vlaanderen geldende grenswaarden nl. een mediaan en een 98ste percentiel van
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de daggemiddelden van resp. 120 gg/m3 en 350 gg/m3 bij lage stofconcentratles 
of 80 pg/m3 en 250 pg/m3 bij hoge stofconcentraties. Deze grens- en richtwaarden 
hebben betrekking op meteorologische jaren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50ste percentiel, het 98ste percentiel en het maximum van de daggemiddelde SC>2 - 
concentraties (dagwaarden uitgedrukt in pg/m3) in het meteorologische jaren 1997- 
1998 en 1999-2000.

DAGWAARDEN
19970401-19980331

40PM01 40TR01

Am 16 2 0

50ste percentiel 1 2 14
98ste percentiel 54 76
MAX 74 140

DAGWAARDEN
19990401-20000331

40PM01 40TR01

Am 14 15
50s*e percentiel 11 1 2

98ste percentiel 51 40
MAX 70 50

De gemeten S0 2 -concentraties kennen op het meetstation te Pittem (40PM01) een 
stabiele trend t.o.v. het meteorologische jaar 1997-1998. Op het meetstation te Tiel- 
rode-Temse (40TR01) treedt een gevoelige daling op, vooral in de hogere percen- 
tielen.
Het S0 2 -jaargemiddelde bedraagt in het meteorologisch jaar 1999-2000 resp. 
14 p g /rF  op meetstation 40PM01 en 15 gg/m3 op meetstation 40TR01. De EU- 
richtwaarde die 40 à 60 gg/m3 vooropstelt wordt niet overschreden. De mediaan 
bedraagt op beide stations resp. 11 gg/m3 en 12 gg/m3. De EU-grenswaarde m.b.t. 
de mediaan dat ais ondergrens 80 gg/m3  vooropstelt wordt hier ook ruim gere
specteerd. De 98ste percentiel van de daggemiddelden in het meteorologisch jaar 
1999-2000 bedraagt resp. 51 gg/m3 op meetstation 40PM01 en 40 pg/m3 op het 
meetstation 40TR01. Ook hiermee wordt de EU-grenswaarde dat ais onderste 
grens 250 pg/m3  vooropstelt, gerespecteerd. Het maximum is in Tielrode tot ver 
beneden 100 pg/m3 teruggevallen wat betekent dat de EU-richtwaarde m.b.t. het 
individuele daggemiddelde gerespecteerd blijft. In 1997-1998 werd deze nog over
schreden in Tielrode.

Het meetstation in Tielrode-Temse wordt beïnvloed door meerdere S0 2 -bronnen 
(ref. 13.2). De belangrijkste S0 2 -bron situeert zich in het zuidwesten (steenbakkerij 
AMT). Een andere bron, gelegen in het oostnoordoosten werd geïdentificeerd ais 
de steenbakkerij van Steendorp-Temse.
De daling in de maximale dagconcentratie is te verklaren door het wijzigen van het 
productieprocédé in de steenbakkerij AMT vanaf maart 1999 waardoor de emissies 
van SO2  duidelijk verminderd zijn. De 98ste percentielwaarde (op basis van half- 
uurwaarden) is gehalveerd t.o.v. het referentiejaar.
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De SC>2 -concentraties in Pittem worden haast uitsluitend beïnvloed door de steen
bakkerij Ampe die ten zuidwesten van het meetstation gelegen is.

■  13.3.2.2. PM 10-stof

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50ste percentiel, het 98ste percentiel en het maximum van de daggemiddelde 
PM10-concentraties (dagwaarden uitgedrukt in pg/m3) in het meteorologische

DAGWAARDEN 40TR01
19970401-19980331
Am 24
50ste percentiel 2 1

98ste percentiel 54
MAX 94

jaren 1997-1998 en 1999-2000.

DAGWAARDEN 40TR01
19990401-20000331
Am 2 0

50ste percentiel 19
98ste percentiel 42
MAX 58

De PM10-concentraties worden eveneens gekarakteriseerd door een dalende ten
dens. Het jaargemiddelde bedraagt 20 pg/m3  in het laatste meteorologisch jaar. 
De mediaan, het 98s*e percentiel en het maximum zijn eveneens gedaald

Daar er voor PM 10 geen normen bestaan, gebruiken we, ais toetsingskader, de 
bestaande EU-grens-en richtwaarden m.b.t. zwevend stof. Daartoe dienen we deze 
normen te delen door de factor 1,2. De EU-richtwaarde voor zwevend stof dat 40 à 
60 pg/m3 vooropstelt, wordt dan herleid naar 33 pg/m3  à 50 pg/m3. De richtwaar- 
de wordt niet overschreden. Het rekenkundig gemiddelde bedraagt 20 pg/m3. De 
mediaan bedraagt 19 pg/m3 . De herleidde EU-grenswaarde m.b.t. de mediaan stelt 
67 pg/m3 voorop en wordt hier ook ruim gerespecteerd. De 98ste percentiel van de 
daggemiddelden in het meteorologisch jaar 1999-2000 bedraagt 58 pg/m3. Ook 
hiermee wordt de herleidde EU-grenswaarde die 208 pg/m3 vooropstelt, gerespec
teerd. Er worden voor PM 10-stof geen grenswaarden overschreden. De omgere
kende richtwaarde m.b.t. het jaargemiddelde wordt eveneens gerespecteerd.

Een gedetailleerde studie van de meetresultaten (SO2  en PM 10) in Tielrode en 
SO2  in Pittem is terug te vinden in ref. 13.3..
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13.3.3. C o n c lu s ie s

Bij de interpretatie van de meetresultaten voor SO2  en PM10-stof op het meetsta
tion 40TR01 te Tielrode-Temse stellen wij in 1999 een gevoelige daling van de SO2 - 
concentraties vast. Deze daling is te verklaren door de emissiebeperkende maat
regelen die sedert maart 1999 door steenbakkerij AMT te Tielrode worden toege
past.

In Pittem liggen de gemeten S0 2 -concentraties eveneens laag. De concentratie- 
niveaus blijven er stabiel t.o.v. de meetperiode 1997-1998. De belangrijkste SO2 - 
bron in Pittem is de steenbakkerij Ampe die ten zuidwesten van het meetstation 
gelegen is.

13.3.4. Referenties

13.2. Immissiemetingen in de omgeving van een steenbakkerij te Hekelgem, 
Tielrode en Pittem. Periode 1 april 1997 tot en met 31 maart 1998, 
VMM, Erembodegem, 1998.

13.3. Immissiemetingen in de omgeving van een steenbakkerij te Tielrode 
en Pittem. Periode 1 april 1999 tot en met 31 maart 2000, VMM, Erem
bodegem, in voorbereiding.

13.4. Steenokkerzeel en Zaventem

13.4.1. M eetprogram m a

Het lokale meetnet voor luchtverontreiniging in de omgeving van de luchthaven 
Brussel-Nationaal te Steenokkerzeel en Zaventem werd opgestart in de tweede 
helft van 1996 en was vanaf januari 1997 operationeel. Het meetnet omvat 2 meet
stations die zijn uitgerust met automatische continue meettoestellen voor SO2 , 
NO/N0 2 /NOx , PM10-zwevend stof en BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, m-, 
p- en o-xyleen). Daarnaast bevindt zich op beide plaatsen een semi-automatisch 
bemonsteringsstation voor PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen). Het meetsta
tion binnen het domein van de luchthaven is uitgerust met een meteo-installatie 
voor registratie van windrichting en windsnelheid op lage hoogte.
In 1999 werden geen wijzigingen in het meetprogramma doorgevoerd.

D eel 13: Specifieke studies
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13.4.2. Statistisc he  v e r w e r k in g

Uitgaande van de halfuurgemiddelde concentraties werd, voor SO2 en PM 10-fijn 
stof de cumulatieve frequentiedistributie in het meteorologisch jaar 1999-2000 bere
kend. Voor NO en NO2 werd de cumulatieve frequentiedistributie op basis van uur
waarden in het kalenderjaar 1999 berekend. Het rekenkundig jaarlijks gemiddelde 
(Am), de rekenkundige standaarddeviatie (Asd), de jaarlijkse minimale en maxima
le dagwaarde (min en max) evenals de belangrijkste percentielen werden berekend 
en toegevoegd in tabellen 1a en 1b in annex 13. Daar de gegevens in de periode 
9807 tot en met 9903 nog niet werden gevalideerd en er bijgevolg voor deze perio
de geen 50% beschikbare gegevens zijn kunnen de cumulatieve frequentiedistri- 
buties in het betreffend meteorologisch jaar en het kalenderjaar niet berekend wor
den. Om toch enigszins een idee te krijgen van de tendens werden de meetgege
vens van 1999-2000 vergeleken met deze in het meteorologisch jaar 1997-1998 
voor SO2  en PM10. Voor NO en NO2  werden ze vergeleken met deze in het kalen
derjaar 1997.

■  13.4.2.1. S 0 2

De gemeten S0 2 -concentraties werden voor de meetperiode getoetst aan de in 
Vlaanderen geldende grenswaarden nl. een mediaan en een 98ste percentiel van 
de daggemiddelden van resp. 120 pg/m^ en 350 pg/rrP bij lage stofconcentraties 
of 80 pg/rr|3 en 250 pg/m^ bij hoge stofconcentraties. Deze grens- en richtwaarden 
hebben betrekking op meteorologische jaren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50ste percentiel, het 98ste percentiel en het maximum van de daggemiddelde SO2 - 
concentraties (dagwaarden uitgedrukt in pg/m^) in de meteorologische jaren 1997- 
1998 en 1999-2000.

DAGWAARDEN
19970401-19980331

40SZ01 40SZ02

Am 1 2 11

50ste percentiel 1 0 9
98ste percentiel 33 30
MAX 53 53

DAGWAARDEN
19990401-20000331 40SZ01 40SZ02
Am 1 2 7
50ste percentiel 11 6

98ste percentiel 26 17
MAX 35 26



De gemeten SC>2 -concentrat¡es kennen een stabiele tot dalende trend t.o.v. het 
vorige meteorologische jaar. Het SC^-jaargemiddelde bedraagt in het meteorolo
gisch jaar 1999-2000 resp. 12 pg/m3 op meetstation 40SZ01 en 7 pg/m3 op meet
station 40SZ02. De EU-richtwaarde dat 40 à 60 pg/m3 vooropstelt wordt niet over
schreden. De mediaan bedraagt op belde stations resp. 11 pg/m3 en 6  pg/m3. De 
EU-grenswaarde m.b.t. de mediaan dat ais ondergrens 80 pg/m3 vooropstelt wordt 
hier ook ruim gerespecteerd. De 98ste percentiel van de daggemiddelden in het 
meteorologisch jaar 1999-2000 bedraagt resp. 26 pg/m3 op meetstation 40SZ01 en 
17 pg/m3 op het meetstation 40SZ02. Ook hiermee wordt de EU-grenswaarde dat 
ais onderste grens 250 pg/m3 vooropstelt, gerespecteerd. In Steenokkerzeel Is 
geen probleem inzake S0 2 -verontreiniging vast te stellen.

■  I3.4.2.2. N O  en N 0 2

De concentraties aan stikstofoxiden worden op beide meetstations bijna uitsluitend 
beïnvloed door het verkeer. Opdracht was een onderscheid te kunnen maken tus
sen de fractie afkomstig van het wegverkeer en deze afkomstig van het vliegtuig- 
verkeer.

Opstijgende vliegtuigen stoten stikstofoxiden uit wat vertaald wordt in de registratie 
van ogenblikkelijke NO-piekconcentraties op meetstation 40SZ01 (Luchthaven). Bij 
een stabiele wind afkomstig uit richting van de kop van startbaan 25 R wordt op dit 
meetstation bij elk vertrek van een vliegtuig een kortstondige NO-piek geregis
treerd. De grootte van de concentratie is o.a. afhankelijk van het vliegtuigtype. Deze 
kortstondige piekconcentraties worden op het meetstation 40SZ02 (Kasteel van 
Ham) niet meer geregistreerd omdat de “NO-wolk” reeds gevoelig werd verdund.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50s*e percentiel, het 98ste percentiel en het maximum van de uurgemiddelde NO
en N0 2 -concentraties (uurwaarden uitgedrukt in pg/m3) in de kalenderjaren 1997 
en 1999.

UURWAARDEN
1997 40SZ01 40SZ02

NO n o 2 NO n o 2

Am 2 0 39 18 37
50ste percentiel 7 36 6 35
98ste percentiel 128 78 1 2 0 79
MAX 594 109 484 1 0 1

UURWAARDEN
1999 40SZ01 40SZ02

NO N02 NO no2

Am 2 0 37 13 34
50ste percentiel 6 35 4 31
98ste percentiel 154 76 93 77
MAX 433 117 604 124

D eel 13: Specifieke studies
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De jaargemiddelde NO-concentratie en de mediaan in 1999 kent een stabiele tot 
dalende tendens t.o.v. de gemeten concentraties in 1997. De maximale uurcon- 
centraties en de 98s*e percentielen kennen geen éénduidige tendens.
Het NO-jaargemiddelde voor het kalenderjaar 1999 bedraagt resp. 20 pg/m3 op het 
station 40SZ01en 13 pg/m3 op het station 40SZ02. Voor de polluent NO werden 
geen EU-richt- en grenswaarden vooropgesteld.

De jaargemiddelde N0 2 -concentratie is in 1999 in beide stations licht gedaald t.o.v. 
het kalenderjaar 1997.
Het N0 2 -jaargemiddelde voor het kalenderjaar 1999 bedraagt resp. 37 pg/m3 op 
meetstation 40SZ01 en 34 pg/m3 op meetstation 40SZ02. De mediaan bedraagt op 
beide stations resp. 35 pg/m3 en 31 pg/m3. De EU-richtwaarde m.b.t. de mediaan 
dat 50 pg/m3 vooropstelt wordt hier ook gerespecteerd. De 98s*e percentiel van de 
uurgemiddelden in het kalenderjaar 1999 bedraagt resp. 76 pg/m3 op meetstation 
40SZ01 en 77 pg/m3 op het meetstation 40SZ02. Ook hiermee wordt de EU-grens- 
waarde dat 200 pg/m3 vooropstelt en de EU-richtwaarde dat 135 pg/m3 voorop
stelt, gerespecteerd.

De WGO-richtlijn (individueel uurgemiddelde van 400 pg/m3) wordt nooit benaderd. 
De maximale uurgemiddelden tijdens het kalenderjaar 1999 bedroegen respec
tievelijk 117 pg/m3 op meetstation 40SZ01 en 124 pg/m3 op meetstation 40SZ02. 
Er werden voor NO2 geen grens-of richtwaarden overschreden.

■  I3.4.2.3. PM 10-sto f

Op de luchthaven kunnen luchtturbulenties, veroorzaakt door opstijgende of lan
dende vliegtuigen, stof doen opwaaien. Dit verschijnsel komt vooral voor bij een 
combinatie van braakliggende grond in de omgeving van de startbaan en droog 
weer. Dit opwaaiend stof resulteert in kortstondige, maar zeer hoge stofconcentra
ties (>500 pg/m3). Sterk verhoogde stofconcentraties werden eveneens gemeten 
tijdens landbouwactiviteiten in de omgeving van het meetstation (grondbewerking, 
maaien).

Het langdurig proefdraaien van vliegtuigmotoren op de militaire luchthaven te Mels- 
broek is eveneens een oorzaak voor opwaaiend stof. De perioden waarin opwaai
end stof worden gemeten, beïnvloeden de hoogste percentielen van de halfuur- 
gemiddelden (99-percentiel van meetpost 40SZ01 bedraagt 92 pg/m3, het maxi
mum halfuurgemiddelde bedraagt 4864 pg/m3). Ze zijn eveneens een verklaring 
voor de piekconcentraties die in sommige dagprofielen op meetstation 40SZ01 zijn 
terug te vinden. Het aanbrengen van een groenblijvende beplanting (vb. gras) in de 
omgeving van de startbanen en testterreinen zou het opwaaien van stof gevoelig 
kunnen reduceren.

Afhankelijk van het vliegtuigtype wordt bij het opstijgen door de motoren een aan
zienlijke hoeveelheid roetdeeltjes uitgestoten. Alhoewel deze wolk visueel kan wor
den waargenomen, veroorzaakt zij geen significante verhoging van de gemeten 
stofconcentraties. Een verklaring hiervoor is enerzijds de korte verblijfsduur van de 
roetwolk in de omgeving van het meetstation en anderzijds het feit dat de TEOM- 
stofmonitor de PM10-stofconcentraties over een glijdend tijdsvenster van 5 minuten
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uitmiddelt. Daarenboven hebben roetdeeltjes een zeer geringe massa, zodat we 
mogen aannemen dat een roetwolk de PM10-massaconcentratie met maximaal 2 
tot 5 pg/m3 zal doen toenemen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50s*e percentiel, het 98s*e percentiel en het maximum van de daggemiddelde 
PM10-concentraties (dagwaarden uitgedrukt in pg/m3) in de meteorologische jaren 
1997-1998 en 1999-2000.

DAGWAARDEN
1997-1998 40SZ01 40SZ02
Am 25 24
50ste percentiel 2 1 2 0

98ste percentiel 62 57
MAX 95 97

DAGWAARDEN
1999-2000 40SZ01 40SZ02
Am 29 24
50ste percentiel 2 1 2 1

98ste percentiel 61 49
MAX 876 96

De jaargemiddelde PM10-concentraties en de mediaan in het meteorologisch jaar 
1999-2000 zijn stabiel tot licht gestegen t.o.v. het meteorologische jaar 1997-1998. 
Het 98s*e percentiel is stabiel tot licht dalend. De maximale dagconcentratie op het 
station 40SZ01 is sterk gestegen t.o.v. van de vorige meetperiode. Ze bedraagt 876 
pg/m3 en kwam voor op 4 augustus 1999. Ook op 2 en 3 augustus werden ver
hoogde PM10-concentraties op de luchthaven waargenomen. De halfuurwaarden 
die in 40SZ01 op deze dagen gemeten werden, overschrijden 1000 pg/m3. De 
maximale dagelijkse halfuurwaarden (dit zijn kortstondige piekconcentraties) zijn 
achtereenvolgens 2934 pg/m3 op 2 augustus, 3481 pg/m3 op 3 augustus en 
4864 pg/m3 op 4 augustus 1999. De zeer hoge stofverontreiniging begin augustus 
werd veroorzaakt door de vernieuwing van de KWS-verharding van de startbaan en 
de aanleg van een collector voor de opvang van het regenwater.

Vanaf september 1999 startten de werken voor de aanleg van een groot water- 
spaarbekken in de omgeving van het meetstation. Zowel opwaaiend zand, afkoms
tig van de grondwerken, ais de uitlaatgassen van een dieselgenerator die in de 
nabijheid van de meetpost werd geïnstalleerd, zullen vanaf september 1999 de 
metingen beïnvloeden. Vooral bij wind uit noordoostelijke en aanverwante sectoren 
en bij windstille'situaties wordt de invloed van de uitlaatgassen groot.

Het PM10-jaargemiddelde voor het meteorologisch jaar 1999-2000 bedraagt resp. 
29 pg/m3 op meetstation 40SZ01 en 24 pg/m3 op meetstation 40SZ02. Daar er 
voor PM10 geen normen bestaan, gebruiken we, ais toetsingskader, de bestaande 
EU-grens-en richtwaarden m.b.t. zwevend stof. Daartoe dienen we deze normen te 
delen door de factor 1,2. De EU-richtwaarde voor zwevend stof dat 40 à 60 pg/m3
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wordt dan herleid naar 33 p g / m ^  à 50 p g / m ^ .  De richtwaarde wordt in beide sta
tions niet overschreden. Het rekenkundig gemiddelde bedraagt op beide stations 
resp. 29 g g / m ^  en 24 p g / n P .  De mediaan bedraagt op beide stations 21pg/m^. De 
herleidde EU-grenswaarde m.b.t. de mediaan stelt 67 g g / m ^  voorop en wordt hier 
ook ruim gerespecteerd. De 98ste percentiel van de daggemiddelden in het mete
orologisch jaar 1999-2000 bedraagt resp. 61 g g / m ^  op meetstation 40SZ01 en 
49 pg/rri3 op het meetstation 40SZ02. Ook hiermee wordt de herleidde EU-grens
waarde dat 208 p g / m ^  vooropstelt, gerespecteerd. Er worden voor PM 10-stof geen 
grenswaarden overschreden. De omgerekende richtwaarde m.b.t. het jaargemid
delde wordt eveneens gerespecteerd.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overschrijdingen van de omgere
kende EU-richtwaarde m.b.t. het individueel daggemiddelde dat 83 à 125 p g / m ^  

vooropstelt in de periode 19990401-20000331 op de stations 40SZ01en 40SZ02.

datum 40SZ01 40SZ02
dagconcentratie (gg/m3) dagconcentratie (gg/m3)

19990802 512 *

19990803 297 *

19990804 876 *

19990805 * 96
19990823 94 *

Het hoogste daggemiddelde werd op 4 augustus 1999 vastgesteld op het station 
40SZ01 en bedroeg 876 pg/m^. Ook op 2 en 3 augustus werd de bovenste grens 
van de EU-richtwaarde overschreden in het station 40SZ01. Op 5 en op 23 augus
tus 1999 werd resp. in het station te Zaventem (40SZ01) en in het station in Steen
okkerzeel (40SZ02) de onderste grens van deze EU-richtwaarde overschreden. 
Zoals reeds eerder vermeld, werden deze hoge concentraties veroorzaakt door 
wegenwerken en opwaaiend zand afkomstig van grondwerken.

■  I3.4.2.4. BTeX

Het jaargemiddelde voor benzeen in 1999 bedraagt 1,8 gg/m^ op meetstation 
40SZ01 en 2,0 pg/rn^ op meetstation 40SZ02. Dit is een daling t.o.v. het kalender
jaar 1998 waarin de jaargemiddelde concentraties resp. 2,1 pg/m^ en 2,2 gg/m^ op 
beide meetstations bedroegen. Hiermee wordt in beide kalenderjaren voldaan aan 
de richtwaarde van 5 pg/m^ ais jaargemiddelde concentratie die door de CEM 
wordt voorgesteld. De grenswaarde van 10 pg/nP (eveneens door de CEM voor
gesteld) wordt bijgevolg ook gerespecteerd.

■  I3.4.2.5. PAK

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de jaargemiddelde PAK-concentraties 
(dagwaarden uitgedrukt in ng/m^) in de kalenderjaren 1998 en 1999.



1998 (ng/m3) 40SZ01 40SZ02
Fluorantheen 1,19 0,93
Pyreen 0,58 0,61
Benzo(a)antraceen 0,27 0,31
Chryseen 0,58 0,77
Benzo(b)fluorantheen 0,61 0,77
Benzo(k)fuorantheen 0,27 0,35
Benzo(a)pyreen 0 , 2 0,26
Dibenzo(a,h)antraceen 0,14 0,16
Benzo(g,h,i)peryleen 0,49 0 , 6 6

Indenopyreen 0,56 0,74

1999 (ng/m3) 40SZ01 40SZ02
Fluorantheen 0,47 0,27
Pyreen 0,19 0,15
Benzo(a)antraceen 0,15 0,08
Chryseen 0,31 0,25
Benzo(b)fluorantheen 0,41 0,37
Benzo(k)fuorantheen 0,18 0,16
Benzo(a)pyreen 0,19 0,16
Dibenzo(a,h)antraceen 0,31 0 , 2 2

Benzo(q,h,i)peryleen 0,52 0,49
Indenopyreen 0,48 0,50

AI de berekende jaargemiddelden liggen in het kalenderjaar 1999 tussen 0,08 
ng/m3 en 0,52 ng/m3. De hoogste jaargemiddelde concentratie bedraagt in Zaven
tem 0,52 ng/m3 voor dibenzo(g,h,i)peryleen. In Steenokkerzeel is dat 0,50 ng/m3 

voor indenopyreen. Het jaargemiddelde voor benzo(g,h,i)peryleen bedraagt er 0,49 
ng/m3. Alle componenten - behalve dibenzo(a,h)antraceen - kennen een in min of 
meerdere mate sterke daling in 1999 t.o.v. het vorige kalenderjaar.

De concentratie voor fluorantheen is ongeveer een factor 2 hoger in Zaventem 
(40SZ01) dan in Steenokkerzeel (40SZ02). De concentraties voor de overige com
ponenten liggen dichter bij elkaar. Dit kan er mogelijk op wijzen dat de emissies van 
vliegtuigen verhoogde concentraties van de vluchtige PAK bevatten. Verder onder
zoek zal dit moeten uitwijzen.

Het jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen bedraagt resp. 0,09 ng/m3 en 0,16 ng/m3 

in Zaventem en Steenokkerzeel, wat beneden de grenswaarde is van 1 ng/m3 die in 
Nederland toegepast wordt en door de C.E.M. voor Vlaanderen werd voorgesteld. 
Op de meetpost in Zaventem zijn de gemeten concentraties doorgaans hoger dan in 
Steenokkerzeel, wat waarschijnlijk de invloed is van het opstijgend luchtverkeer.

De hoogste PAK-concentraties worden in de winter gemeten, de laagste in de 
zomer. De emissies door huisverwarming in combinatie met de minder goede ver
spreiding van de luchtverontreiniging door stabiele luchtlagen in de winter, zijn daar 
grotendeels verantwoordelijk voor.

D eel 13: Specifieke studies



De jaargemiddelde concentraties van de PAK in Zaventem en Steenokkerzeel zijn 
doorgaans goed vergelijkbaar met de concentraties die op andere plaatsen in 
Vlaanderen (vb. Borgerhout) gemeten worden.

Een gedetailleerde studie van de meetresultaten is terug te vinden in ref. 13.4..

De SC>2 -concentraties zijn zeer laag en worden niet door een lokale bron bepaald. 
De huisverwarming en de aanvoer van verafgelegen industriegebieden kunnen 
hoofdzakelijk ais bron beschouwd worden.

De luchtkwaliteit in Steenokkerzeel en omgeving wordt vooral beïnvloed door het 
verkeer. Dit blijkt o.m. uit de metingen van NOx . Op het meetstation 40SZ01 (waar 
rechtstreeks de emissies van het opstijgend vliegverkeer gemeten worden) worden 
kortstondige verhogingen van stikstofoxiden (vooral NO) vastgesteld. Ais we de NO 
en N0 2 -meetgegevens in hun geheel beschouwen moeten wij echter besluiten dat 
het wegverkeer ais de belangrijkste bron van de gemeten NO en N0 2 -concentra- 
ties moet aangewezen worden. Dit blijkt eveneens uit de pollutierozen en de dag- 
profielen in vergelijking met de tellingen van het weg- en luchtverkeer.

De PM10-concentraties op beide meetstations zijn sterk vergelijkbaar. Een beperkt 
aantal kortstondige hoge stofconcentraties werden veroorzaakt door het uitvoeren 
van grond- en wegenwerken op de luchthaven.

De BTEX-pollutie in de omgeving van de luchthaven wordt grotendeels veroorzaakt 
door het wegverkeer en in de tweede plaats door de gebouwenverwarming. Dit 
blijkt uit vergelijkingen met andere meetposten in Vlaanderen waar de BTEX-con- 
centraties dezelfde trends vertonen, zoals zomer-winter verschillen en week-week- 
end verschillen.

De PAK-concentraties zijn vergelijkbaar met deze gemeten in andere locaties in 
Vlaanderen. Het feit dat op de luchthaven iets hogere concentraties aan fluorant
heen werden gemeten dan in Steenokkerzeel, zou erop kunnen wijzen dat de vlieg- 
tuigemissies hogere concentraties aan vluchtige PAK bevatten. Een duidelijke 
beïnvloeding door het luchtverkeer kan niet vastgesteld worden.

In deze meetperiode werden geen overschrijdingen van de huidig geldende normen 
vastgesteld.

13.4.3. C o n c lu s ie s

13.4.4. R e fe re n t ie s

13.4. Immissiemetingen in de omgeving van de Luchthaven Brussel-Natio-
naal te Zaventem en te Steenokkerzeel, periode 19990401-20000331, 
VMM, Erembodegem, in voorbereiding.



13.5. Tessenclerlo

13.5.1. W ijz ig in g e n  m e e t p r o g r a m m a  ■

ln Tessenderio werden in 1999 naast SO2  niet-SOx-zwavelhoudende (SxH) com
ponenten, mercaptanen-sulfiden (RSH) en vluchtige organische componenten 
gemeten. In 2 stations wordt SO2  gemeten. De niet SOx-zwavelhoudende compo
nenten worden op continue wijze gemeten in een vast meetstation dat beneden
winds van de desbetreffende bedrijven gelegen is. Bij overschrijding van vooraf 
ingestelde drempelwaarden worden stalen genomen voor analyse in het laborato
rium. De vluchtige organische componenten worden op 2 vaste stations gemeten.

Daarnaast voert CODA in opdracht van VMM in Tessenderio nog metingen uit van 
kwik en chloor in de omgevingslucht en in vegetatie. De resultaten hiervan worden 
besproken in § 13.8..

13.5.2. S ta t is t is c h e  v e r w e r k in g  ■

■ 13.5.2.1. s o 2

De cumulatieve frequentiedistributie van de gemeten polluent SO2  in de stations 
40TS06 en 40TS07 in het meteorologisch jaar 1999-2000 is in tabel 1a in annex 13 
terug te vinden.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50s*e en het 98ste percentiel en het maximum van de 24-uurgemiddelde SC^-con- 
centraties (dagwaarden uitgedrukt in p g / rn ^ )  in het meteorologisch jaar 1999-2000 
en het voorgaande meteorologisch jaar in Tessenderio.

DAGWAARDEN
19980401-19990331 40TS06 40TS07
Am 14 1 0

50ste percentiel 1 2 9
98s*e percentiel 38 25
MAX 50 33

DAGWAARDEN
19990401-20000331 40TS06 40TS07
Am 13 1 0

50ste percentiel 1 2 9
98ste percentiel 38 23
MAX 58 35
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De gemeten SC>2 -concentrat¡es in het meteorologisch jaar 1999-2000 kennen een 
stabiele tot licht dalende tendens in beide stations t.o.v. het vorige jaar. Het reken
kundig gemiddelde in het meteorologisch jaar 1999-2000 bedraagt 13 pg/m3 op het 
station 40TS06 en 10 pg/m3 op het station 40TS07. De gemeten mediaanwaarden 
liggen lager dan de jaargemiddelde SC>2 -concentraties daar de kortstondige piek- 
concentraties bij het berekenen van de mediaan niet in rekening worden gebracht. 
Alle statistische parameters kennen een dalend tot stabiel karakter. Enkel het dag- 
maximum stijgt op beide stations. Het hoogste dagmaximum wordt genoteerd op 
het station 40TS06 en bedraagt 58 pg/m3.

De bestaande grenswaarde voor SC>2 nl. 120 pg/m3 ais mediaan van de over een 
jaar gemeten daggemiddelden en 350 pg/m3 ais 98ste percentiel van de over een 
jaar gemeten daggemiddelden werd op geen enkel station overschreden. Ook de 
vooropgestelde richtwaarde van 40 pg/m3 ais rekenkundig gemiddelde van de over 
een jaar gemeten daggemiddelden werd nergens overschreden.

13.5.2.2. N ie t-S O x -zwavelhoudende (SxH) com ponenten, 
mercaptanen-sulfiden (RSH)

Voor de controle op geurhinder bestaan momenteel nog geen internationaal aan
vaarde grens- en richtwaarden.

Voor het bedrijf Phillips Petroleum werd, op grond van de meetresultaten en reke
ning houdend met de technische mogelijkheden voor selectieve meting van mer- 
captanen, een norm uitgewerkt om de geurhinder tot een minimum te beperken. 
Daarom mag de ogenblikkelijke concentratie van organische zwavelcomponenten, 
gemeten door de selectieve organische zwavelmonitor (RSH-monitor) de 5 ppb niet 
overschrijden. Om het bedrijf in staat te stellen zo vlug mogelijk de oorzaak van 
eventuele lekken op te sporen werd een telefonische verbinding tot stand gebracht 
tussen de VMM-meetpost in de Hofstraat en het laboratorium van het bedrijf, waar
bij overschrijdingen van 1,5 ppb mercaptanen onmiddellijk worden doorgeseind 
naar het bedrijf.

De steefwaarde van 5 ppb werd in 1999 vijfmaal overschreden, driemaal afkomstig 
van de industrie en tweemaal van de landbouwactiviteiten. Er zijn echter geen erns
tige geurincidenten voorgekomen.

■  13.5.2.3. Vluchtige Organische Stoffen

In tabellen 1 en 2  in annex 10 wordt resp. een overzicht gegeven van de jaarge
middelde VOS-concentratie en de jaarconcentraties in de stations te Tessenderio. 
In 2 meetplaatsen zijnde Tessenderlo-Hofstraat en Tessenderlo-Dennenhof worden 
individuele vluchtige organische stoffen gemeten.

Uit de metingen van de 24-uursgemiddelde concentraties van vluchtige organische 
stoffen blijkt dat in Tessenderio in het kalenderjaar 1999 de belasting op jaarbasis, 
relatief gering is.



Voor een aantal componenten zoals vinylchlorlde en 1,2-dichloorethaan worden 
regelmatig verhoogde metingen geregistreerd. De jaargemiddelden voor vinylchloride 
bedragen resp. 0,8 pg/m3 en 0,7 pg/m3 en zijn stabiel gebleven t.o.v. het kalenderjaar 
1998. De jaargemiddelden voor 1,2-dichloroethaan zijn gestegen in 1999. Ze bedra
gen resp. 5,4 pg/m3 en 4,2 pg/m3 tegenover resp. 3,4 pg/m3 en 2,2 pg/m3 in het 
kalenderjaar 1998. De maximale daggemiddelden voor 1,2-dichloorethaan bedragen 
resp. 54,9 pg/m3 en 50,0 pg/m3. Vooral in het meetstation Tessenderlo-Hofstraat is dat 
een sterke stijging (26,5 pg/m3  in 1998). In Tessenderlo-Dennenhof is de stijging min
der drastisch (42,1 pg/m3 in 1998). De geldende richtwaarden, zijnde 5 pg/m3 ais 
nieuw voorgestelde grenswaarde voor normering in Vlarem II voor de jaargemiddelde 
concentratie voor vinylchloride, en 700 pg/m3 ais daggemiddelde concentratie voor 
1,2-dichloroethaan (WGO-richtwaarde) blijven echter in 1999 gerespecteerd.

Voor de aromatische koolwaterstoffen benzeen en tolueen blijft de industriële bij
drage gering en is het verkeer de belangrijkste bron. Het jaargemiddelde voor ben
zeen bedraagt 1,2 à 1,5 pg/m3, wat een lichte daling t.o.v. het vorige kalenderjaar 
betekent. Voor tolueen bedraagt het jaargemiddelde 3,8 à 4,3 pg/m3, wat een sta
biele tendens betekent in het meetstation Tessenderlo-Hofstraat en een dalende 
tendens in het meetstation Tessenderlo-Dennenhof (resp. 3,7 à 5,2 pg/m3 in 1998). 
Voor ethylbenzeen wordt een kleine industriële bijdrage vastgesteld, gezien het iets 
hoger maximum in de Hofstraat, terwijl de invloed van het verkeer hoger is in Den
nenhof dan in de Hofstraat ais gevolg van de ligging t.o.v. het centrum en een druk
ke invalsweg.

Voor de alifatische koolwaterstoffen zijn geen duidelijke industriële bijdragen zicht
baar, alhoewel voor sommige componenten verhoogde metingen vanuit andere 
windsectoren genoteerd worden.

Voor de aromatische en alifatische koolwaterstoffen, die hoofdzakelijk afkomstig 
zijn van het verkeer, zijn de gemiddelde concentraties merkelijk lager dan in stede
lijke gebieden.

Andere gemeten componenten zijn niet specifiek voor Tessenderio.

13 .5 .3 . C o n c l u s ie s

De gemeten S0 2 -concentraties in het meteorologisch jaar 1999-2000 te Tessen
derio kennen een stabiele tot licht dalende tendens. Het jaargemiddelde blijft ech
ter beneden 15 pg/m3. De bestaande grenswaarde en de richtwaarde voor SO2 
worden in deze meetperiode gerespecteerd.

Uit de metingen van de dagconcentraties van vluchtige organische stoffen op bei
de meetposten in Tessenderio blijkt dat in 1999 de belasting op jaarbasis relatief 
gering is. Toch worden voor vinylchloride en 1,2-dichloorethaan regelmatig ver
hoogde metingen geregistreerd. De grenswaarde (ais voorstel voor normering in 
Vlarem Titel II) voor vinylchloride evenals de WGO-richtwaarde voor 1,2-dichloor
ethaan worden desondanks gerespecteerd. Voor benzeen en tolueen blijkt de 
industriële bijdrage in Tessenderio gering en is het verkeer de belangrijkste bron. 
Voor ethylbenzeen daarentegen wordt toch een kleine industriële bijdrage vastge
steld. Andere gemeten componenten zijn niet specifiek voor Tessenderio.

D eel 13: Specifieke studies
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13.6. W EZEL

13.6.1. M e e tp ro g ra m m a

In Wezel wordt sedert 1995 in het station 40WZ01 op continue wijze SO2 , NO/NO2 

en PM-10 fijn stof gemeten, terwijl in het meetstation 40WZ02 enkel SO2 gemeten 
wordt. In de onmiddellijke nabijheid van dit station worden op semi-automatische 
wijze zware metalen in zwevend stof gemeten. De interpretatie van de resultaten 
zware metalen zijn terug te vinden in hoofdstuk 7.
Er werden in 1999 geen wijzigingen aan de meetplaatsen aangebracht.

13.6.2. S ta t is t is c h e  v e r w e r k in g

Uitgaande van de halfuurgemiddelde concentraties werd, voor SO2 en PM10-fijn 
stof de cumulatieve frequentiedistributie in het meteorologisch jaar 1999-2000 bere
kend. Voor NO en NO2  werd de cumulatieve frequentiedistributie op basis van uur
waarden in het kalenderjaar 1999 berekend. Het rekenkundig jaarlijks gemiddelde 
(Am), de rekenkundige standaarddeviatie (Asd), de jaarlijkse minimale en maxima
le dagwaarde (min en max) evenals de belangrijkste percentielen werden berekend 
en toegevoegd in tabellen 1a en 1b in annex 13.

■  13.6.2.1. S 0 2

De gemeten S0 2 -concentraties werden voor de meetperiode getoetst aan de in 
Vlaanderen geldende grenswaarden nl. een mediaan en een 98ste percentiel van 
de daggemiddelden van resp. 120 g g /m ^  en 350 g g /rn ^  bij lage stofconcentraties 
of 80 gg/rri3  en 250 g g /rrP  bij hoge stofconcentraties. Deze grens- en richtwaarden 
hebben betrekking op meteorologische jaren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde, het 50ste 
en het 98s*e percentiel en het maximum van de 24-uurgemiddelde SC>2 -concen- 
traties (dagwaarden uitgedrukt in gg /m ^) ¡n het laatste en het voorgaande meteo
rologisch jaar.

DAGWAARDEN
19980401-19990331 40WZ01 40WZ02
Am 23 1 0

50ste percentiel 15 7
98ste percentiel 1 0 1 29
MAX 152 8 6
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DAGWAARDEN
1990401-20000331 40WZ01 40WZ02
Am 27 13
50ste percentiel 13 9
98ste percentiel 172 63
MAX 592 178

De gemeten SC^-concentraties in het meteorologisch jaar 1999-2000 zijn in beide 
stations stijgend. Enkel het 50s*e percentiel in het station 40WZ01 is gedaald. Het 
hoogste SC^-jaargemiddelde wordt op het station 40WZ01 genoteerd en bedraagt 
27 pg/rrA  Ook de hoogste mediaan, het 98s*e percentiel en de maximaal gemeten 
S0 2 -concentratie komt op dit station voor. Dit is te verklaren door de ligging van het 
station 40WZ01 dat windafwaarts (ten NO) van het bedrijf Union Minière Balen 
gelegen is. Daar de overheersende windrichting in Vlaanderen WZW tot ZW is, 
wordt op dit station frequenter hogere S0 2 -concentraties gemeten dan op het sta
tion 40WZ02 dat ten ZW (dus uit de overheersende windrichting) van het bedrijf 
gelegen is.

Het SOo-jaargemiddelde bedraagt in het meteorologisch jaar 1999-2000 resp. 
27 pg /rrr op meetstation 40WZ01 en 13 g g / m ^  op meetstation 40WZ02. De EU- 
richtwaarde (40 à 60 pg/rri3) wordt niet overschreden. De mediaan bedraagt op bei
de stations resp. 13 p g / m ^  en 9 pg/m^. De EU-grenswaarde m.b.t. de mediaan 
(80 pg/m^ ais ondergrens) wordt hier ook ruim gerespecteerd. Het 98ste percentiel 
van de daggemiddelden in het meteorologisch jaar 1999-2000 bedraagt resp. 
172 p g / r r | 3  op meetstation 40WZ01 en 63 p g / r r P  op het meetstation 40WZ02. Ook 
hiermee wordt de EU-grenswaarde (250 g g / m ^  ais ondergrens) gerespecteerd.



Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal dagen waarop de EU-richt- 
waarde m.b.t. het individueel daggemiddelde (1 0 0  à 150 pg/m^ ais maximum) in de 
periode 19990401-20000331 op de stations 40WZ01en 40WZ02 overschreden 
wordt.

40WZ01
eone. (gg/m3)

40WZ02 
eone. (M9 /m3)

19990427 *
1 0 2

19990430 * 109
19990715 172 *

19990727 * 146
19990728 * 173
19990819 104
19991010 147 *

19991027 1.02
*

19991118 592 *

19991122 245 *

19991203 263 *

19991204 175 *

19991210 250 *

20000127 1 1 0
*

2 0 0 0 0 2 0 1 103 *

20000204 186 *

20000302 169 *

20000303 103 *

20000306 141 *

20000307 216 *

20000328 * 131
20000329 * 178

tot. aantal daqen>100 pq/m3 16 6
tot. aantal daqen>150 M9 /m3 9 2
max. eone. 592 178
min. eone. 102 102

Het hoogste daggemiddelde werd op 18 november 1999 op 40WZ01 vastgesteld 
en bedroeg 592 gg/rrP. Op dit station wordt de EU-richtwaarde in de beschouwde 
meetperiode in totaal 16 dagen overschreden. Hiervan zijn er 9 dagen met een dag
gemiddelde boven de EU-richtwaarde van 150 pg/rrP. In het station 40WZ02 werd 
op 29 maart 2000 het hoogste daggemiddelde vastgesteld. Het bedroeg 178 gg/rrP. 
In totaal werden er 6  dagen genoteerd waarop de onderste grens van de EU-richt- 
waarde m.b.t. het individueel daggemiddelde overschreden werd. Op 2 dagen werd 
de bovenste grens nl. 150 gg/m^ overschreden.

Uit de individuele halfuurwaarden van de S0 2 -concentraties blijkt dat er op beide 
stations sterk verhoogde S0 2 -concentraties geregistreerd worden. De in Nederland 
gebruikte ‘Emergency Level’ van 830 pg/m^ wordt door ons overgenomen om een 
beeld van de piekconcentraties te krijgen.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de S0 2 -piekconcentraties (aantal half
uren met een gemiddelde S0 2 -concentratie > 830 pg/m3) in de periode 19990401- 
20000331 op beide stations in Wezel.

40WZ01 40WZ02
aantal

overschrij
dingen

eone.
(pg/m3)

aantal
overschrij

dingen

eone.
(pg/m3)

19990427 0
*

1 865
19990430 0

*
1 1006

19990528 1 1150 0 *

19990609 1 1611 0
*

19990616 0 * 1 838
19990715 3 1841 0

*

19991027 1 1391 0 *

19991106 1 1693 0
*

19991118 8 4408 0
*

19991122 2 2170 0 *

19991130 1 1427 0
*

19991203 5 3318 0
*

19991204 2 1168 0
"k

19991210 2 2828 0
*

20000204 2 1079 0
*

20000302 1 1704 0 *

20000307 2 1981 0
*

20000328 0 • 2 1561
20000329 0

*
1 975

Totaal aantal overschrijdingen 
> 830 pg/m3 32 6
Totaal aantal dagen > 830 pg/m3 14 5
Max. eone. 4408 1561
Min. Conc. 1079 838

In het station 40WZ01 dat op 1250 m ten NO van het bedrijf Union Minière Balen 
gelegen is, komen de meeste overschrijdingen voor. In het meteorologisch jaar 
1999-2000 werd de Emergency level van 830 pg/m3 32 keer, verdeeld over 14 
dagen, overschreden. Op het station 40WZ02 was dat 6  keer, verdeeld over 5 
dagen. Dit is minder frequent wat te verklaren valt uit de zuidwestelijke ligging van 
dit station t.o.v. het bedrijf. De hoogste halfuurconcentratie komt voor op 18 novem
ber 1999 in het station 40WZ01 en bedroeg 4408 pg/m3. Op het station 40WZ02 
bedroeg de hoogste halfuurconcentratie 1561 pg/m3 en kwam voor op 28 maart 
2000. Deze hoge piekconcentraties zijn een gevolg van verhoogde emissies van 
het bedrijf. De ogenblikkelijke concentraties tijdens deze pollutie-episodes over
schreden regelmatig het maximum meetbereik van de S0 2 -monitoren (> 5300 
pg/m3).



■ 13.6.2.2. NO en N 0 2

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde (Am), het 
50ste en het 98s*e percentiel en het maximum van de uurgemiddelde NC>2 -con- 
centraties (uurwaarden uitgedrukt in pg/rn^) in het station 40WZ01 in het kalender
jaar 1999 en het voorgaande kalenderjaar.

UURWAARDEN NO 1998 1999
40WZ01
Am 8 5
50ste percentiel 3 1

98ste percentiel 65 47
MAX 169 166

UURWAARDEN N02 1998 1999
40WZ01
Am 26 25
50ste percentiel 2 2 2 1

98ste percentiel 6 8 60
MAX 113 84

Voor NO zijn in het kalenderjaar 1999 het rekenkundig gemiddelde en de andere 
statistische grootheden gedaald. Het NO-jaargemiddelde bedraagt in 1999 
5 pg/m^. Het maximum bedraagt 166 pg/m^. Voor NO werden geen EU-richt- en 
grenswaarden vooropgesteld.

De gemeten N0 2 -uurconcentraties in 1999 zijn stabiel tot licht dalend t.o.v. 1998. 
Het maximum is sterker gedaald. Het jaargemiddelde bedraagt 25 pg/rrP; de maxi
maal gemeten uurconcentratie bedraagt 84 pg/m^ (t.o.v. 113 pg/rn^ ¡n 1998).

Alle grens-en richtwaarden werden ruimschoots gerespecteerd. Het maximaal 
daggemiddelde in 1999 bedraagt 61 pg/m^; in 1998 bedraagt het 79 pg/rn^ (zie 
tabel 1b in annex 13). Hiermee wordt de Benelux-richtlijn die 150 pg/m^ ais dag
gemiddelde vooropstelt niet overschreden.

■  I3.6.2.3. PM 10-stof

De PM10 monitoren bemonsteren 50 % van de stofdeeltjes die een diameter klei
ner of gelijk aan 10  pm hebben.

Voor PM 10 bestaan er ais dusdanig geen wettelijke grens- noch richtwaarden. We 
gebruiken, ais toetsingskader, de bestaande EU-grens-en richtwaarden m.b.t. zwe
vend stof. Daartoe dienen we deze normen te delen door de factor 1,2. De EU-richt- 
waarde voor zwevend stof dat 40 à 60 pg/m^ bedraagt, wordt dan herleid naar 33 
pg/rr|3 à 50 pg/rrP. De herleidde EU-grenswaarde m.b.t. de mediaan stelt 
67 pg/rr|3 voorop; deze voor het 98s*e percentiel wordt dan 208 pg/rrP.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rekenkundig gemiddelde, het 50ste 
en het 98ste percentiel en het maximum van de daggemiddelde PM10-concentra- 
ties (waarden uitgedrukt in pg/m3) in het laatste meteorologisch jaar. In het voor
gaande meteorologisch jaar (1998-1999) waren minder dan 50% van de gegevens 
beschikbaar door technische onvolkomendheden van de monitor, wat betekent dat 
er geen statistische interpretatie van de meetresultaten mogelijk was.

DAGWAARDEN
19990401-20000331 40WZ01
Am 19
50ste percentiel 17
98ste percentiel 40
MAX 55

De jaargemiddelde PM10-concentratie bedraagt in Wezel 19 pg/m3. Dit is de laag
ste concentratie in vergelijking met de andere meetstations. Ook de mediaan, het 
98s*e percentiel en het maximum zijn de laagste van alle meetstations in Vlaande
ren.

De omgerekende EU-grens- en richtwaarden worden in het meteorologisch jaar 
allen gerespecteerd.

13.6.3. C o n c lu s ie s

De gemeten S0 2 -concentraties in het meteorologisch jaar 1999-2000 zijn in beide 
stations gestegen. De wettelijke grenswaarden evenals de richtwaarde m.b.t. het 
rekenkundig gemiddelde op basis van dagwaarden blijven echter ruimschoots geres
pecteerd. De onderste grens van de richtwaarde m.b.t. het individueel daggemid
delde werd in het station dat windafwaarts gelegen is meermaals overschreden. 
Het hoogste daggemiddelde in het station 40WZ01 bedroeg 592 pg/m3 en kwam 
voor op 18 november 1999; op het station 40WZ02 bedroeg dit 178 pg/m3 en werd 
op 29 maart 2000 vastgesteld. In deze periode komen eveneens meerdere kort
stondige piekconcentraties voor. De hoogste halfuurgemiddelde SC^-concentratie 
werd gemeten op 18 november 1999 op het station windafwaarts van het bedrijf en 
bedroeg 4408 pg/m3 op 18 november 1999. Ook op het andere station werden 
piekconcentraties boven de Nederlandse Emergency level van 830 pg/m3 geme
ten. De hoogste piekconcentratie werd gemeten op 28 maart 2000 en bedroeg 
1561 pg/m3. Deze kortstondige verhogingen zijn te wijten aan emissies van het 
bedrijf.

De gemeten N0 2 -concentraties in 1999 zijn stabiel tot licht dalend t.o.v. 1998. Het 
rekenkundig gemiddelde ligt op beide stations beneden 30 pg/m3. Alle grens- en 
richtwaarden werden ruimschoots gerespecteerd.

D ef.l 13: Specifieke studies
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De gemeten PM10-concentraties zijn de laagste die in Vlaanderen in het meteo
rologisch jaar 1999-2000 gemeten werden. Het jaargemiddelde bedroeg 19 gg/m3 

De omgerekende EU-grens- en richtwaarden worden in deze periode in Wezel allen 
gerespecteerd.

13.7. GE URHINDER in LAN D EN  en ROOM

Metingen die speciaal gericht zijn op geurhinder door VOS werden in 1999 verder 
gezet in Landen en Boom. Daartoe worden manuele monsters genomen over een 
half uur in functie van de windrichting in de geurzone en dicht bij de bron.

Tabellen 2 en 3 in annex 13 geven een overzicht van de jaargemiddelden van de 
individuele componenten die via manuele monsternemingen in Landen en Boom 
gemeten werden.

Uit de metingen in Landen blijkt dat een aantal componenten, vooral tolueen, di- 
chloormethaan, 1 ,2 ,-dichloorethaan, aceton en ethylacetaat typisch zijn voor het 
bedrijf CONTI, gelegen in het industriegebied. In 1999 werden voor al deze com
ponenten lagere maxima gemeten dan in 1998, behalve voor ethylacetaat. De piek- 
concentraties wijzen op mogelijke geurhinder in omgeving.

Uit de metingen in Boom blijkt dat diisopropylether een indicator is voor mogelijke 
geurhinder. Deze component is afkomstig van het bedrijf Prayon-Rupel. In 1999 
werden hogere piekconcentraties gemeten dan in 1998.

I3 .7 .1 .  M e e t p r o g r a m m a

13 .7 .2 . St a t is t is c h e  v e r w e r k in g
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13.8. BIO LO G ISCH ONDERZOEK van de 

VER O N TR EIN IG IN G  van het milieu 

door ZWARE M ETALEN IN  HOBOKEN  

EN TESSENDERLO, groeiseizoen 1999

13.8.1. M e e tp ro g ra m m a  ■

Sinds 1980 voert CODA een onderzoek uit over de biologische verontreiniging van 
het milieu door zware metalen. Vanaf 1998 gebeurt dit in opdracht van de VMM. Al 
de resultaten worden uitgebreid besproken in een eindverslag (ref. 13.8.1.).

De emissie van zware metalen in de lucht heeft een impact op de omgeving door 
de depositie van metaalhoudende stofdeeltjes op bodem en vegetatie. Op lange 
termijn is er een opstapeling van zware metalen in de bodem wat aanleiding kan 
geven tot een verhoogde opname en contaminatie van planten. Op korte termijn 
veroorzaken de stofdeposities ook een contaminatie van de bovengrondse delen 
van planten. Dit kan een verhoogde opname door de mens veroorzaken via contact
- kinderen die in contact komen met planten, naakte bodem of voorwerpen nemen 
zware metalen op via bevuilde handen - of door de consumptie van groenten. Door 
bio-monitoring wordt getracht het korte-termijn-effect van de stofneerslag op de 
contaminatie van de vegetatie te schatten. Daartoe worden planten opgekweekt in 
containers, gevuld met een niet vervuilde bodem en voorzien van een systeem van 
semi-automatische watervoorziening. De culturen worden nadien gedurende een 
welbepaalde periode blootgesteld in het verontreinigd gebied en vervolgens wordt 
de bovengrondse biomassa geanalyseerd.
Bio-monitoring van de impact van zware metalen in stofneerslag werd in Vlaande
ren opgestart in 1980 in het kader van een biologisch meetnet. In het midden van 
de tachtiger jaren werd dit meetnet toegespitst op Hoboken en Tessenderlo. Het 
biologisch onderzoek werd doorgevoerd op 7 proefvelden in de omgeving van het 
bedrijf U.M. te Hoboken en op 5 proefvelden in de omgeving van TC en LVM te Tes
senderlo. Op het proefveld Genenbos werd het onderzoek stopgezet omdat aldaar 
geen noemenswaardige vervuiling meer werd vastgesteld sedert enkele jaren. Een 
referentieproefveld werd aangelegd in Tervuren.

De basisstudie wordt sedert 1980 doorgevoerd met culturen van Engels raaigras 
(Lolium perenne cv. Vigor RVP). Twee systemen worden gebruikt :
- blijvende cultuur : gras wordt in containers uitgezaaid in het referentiegebied Ter

vuren en vanaf eind april tot begin november op de verschillende proefvelden 
geplaatst. Om de 28 dagen wordt de hergroei van het gras - 7 sneden - bemon
sterd.

- wisselcultuur : om de 14 dagen wordt een nieuwe bak gras ter plaatse gebracht 
en gedurende 14 dagen blootgesteld. Bij de plaatsing wordt het gras op 6  cm 
hoogte afgeknipt. Na de blootstelling wordt het gras geknipt en geanalyseerd. Per 
groeiseizoen zijn er aldus 14 meetperioden.

2 0 1
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Het gebruik van grasculturen ais biologische meettechniek levert gegevens op die 
kunnen aangewend worden voor : de bepaling van het algemeen niveau van de 
contaminatie van de vegetatie gedurende het groeiseizoen, de verspreiding van de 
vervuiling, de evolutie van de vervuiling in functie van de tijd tijdens de opeenvol
gende groeiseizoenen en de evolutie van de vervuiling over de jaren heen.

In Tessenderlo wordt sedert 1991 eveneens de kwikConcentratie in de omgevings
lucht gemeten. Het is daarbij de bedoeling meer inzicht te verkrijgen in de accu
mulatie van kwik door grassen. Daartoe worden goudabsorbers gebruikt om het 
gasvormig kwik vast te leggen, terwijl een kwartsfilter, vóór de goudabsorber 
gemonteerd, kwik vastlegt die aan deeltjes gebonden is. Op drie plaatsen worden 
immissiemetingen doorgevoerd, nl. op de proefvelden Dennenhof, Rodeheide en 
Tervuren. De meetposten zijn dermate gebouwd dat ze toelaten één week 
autonoom te bemonsteren. De goudabsorbers worden wekelijks gemeten en gere
genereerd, de kwartsfilters worden opgeslagen in een diepvriezer en nadien geana
lyseerd. Tot 1998 werd enkel tijdens het groeiseizoen gemeten, van dan af gebeu
ren de metingen jaarrond.

De chlorideverontreiniging in Tessenderlo wordt gevolgd door middel van deposi- 
tiemetingen met geïmpregneerde filtreerpapieren. Deze zijn dienstig ais simulatie 
van een bladoppervlak en geven een idee van de chloridebelasting van de vegeta
tie.

13.8.2. H o b o k e n

Van de onderzochte elementen blijven, zoals vroeger reeds werd vastgesteld, cad
mium, koper, lood en kwik de belangrijkste vervuilers in de omgeving van Hoboken. 
Er is tevens een zeer duidelijke arseen- en nikkelvervuiling aanwezig terwijl de ver
vuiling door zink en chroom relatief laag is. Er wordt geen mangaanvervuiling geno
teerd. De antimoonvervuiling is gedurende een groot gedeelte van het groeiseizoen 
verwaarloosbaar geworden op de verst gelegen proefvelden.

De verspreiding van de vervuiling wordt duidelijk beïnvloed door de overheersende 
zuidwestenwinden. In Kruibeke, gelegen ten westen, en in Hemiksem, gelegen ten 
zuiden van het non-ferro-bedrijf, is de vervuiling over het algemeen laag. Toch wor
den er zelfs op de verst afgelegen proefvelden geregeld periodes van duidelijk ver
hoogde vervuiling waargenomen. Gedurende enkele periodes was er een forse ver
ontreiniging in Kruibeke.

De resultaten van het onderzoek naar de accumulatie van zware metalen in gras
culturen (blijvende culturen) tijdens het groeiseizoen 1999 vertonen voor lood en 
koper een daling van de contaminatie in Hoboken en Hemiksem, maar een stijging 
in Kruibeke. De cadmiumvervuiling stijgt op alle proefvelden maar het meest in Krui
beke. Voor kwik daarentegen is er een lichte stijging van de verontreinigingstoe- 
stand in de sector Hoboken. Ondanks de lichte verbetering in de sector Hoboken 
voor koper en lood, die de stijgende trend van de laatste jaren ombuigt, is het con- 
taminatieniveau nog steeds ruim hoger dan in 1993, het jaar waarin de beste resul
taten werden genoteerd. Toch kan algemeen gesteld worden dat de biologische 
impact van de verontreiniging door metaalhoudend stofneerslag sedert het begin
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van de metingen geleidelijk afneemt, terwijl de evolutie per groeiseizoen in belang
rijke mate beïnvloed wordt door de klimatologische omstandigheden. De zomer van 
1999 was gekenmerkt door enkele droge periodes, zodat normaal een grotere 
accumulatie kon verwacht worden. Desondanks is er een verlaging van de conta
minatie, behalve voor de sector Kruibeke. Het windregime heeft er ook wat mee te 
maken want vaak wordt vastgesteld dat een stijging in de sector Kruibeke (Cu, Pb, 
Sb, Zn) overeenkomt met een daling van de contaminatie in Hoboken.

De loodcontaminatie blijft relatief hoog in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf 
(figuur 13.8.2.1.).

Figuur 13.8.2.1 : Verspreiding van de loodvervuiling in 1999

Sedert 1993 was er 
ondanks grote fluctu
aties, een stijgende 
tendens merkbaar van 
de loodconcentraties in 
de sector Hoboken, 
zowel in de blijvende 
culturen ais in de wis- 
selculturen. Bij toevoe
ging van de resultaten 
bekomen in 1999 komt 
toch een duidelijke 
dalende tendens tot 

uiting sedert 1996. De berekende deposities voor de beide culturen bevestigen de 
bevindingen maar ze zijn nog steeds hoger dan de deposities in de periode 1993- 
94. In de sector Kruibeke is er over de hele periode weinig evolutie ten gunste te 
bekennen.

De cadmiumvervuiling is het afgelopen jaar vrijwel overal toegenomen vooral in 
Kruibeke (figuur 13.8.2.2.). Dit kwam tot uiting voor zowel de wissel- ais de blijven
de culturen en zowel voor de concentraties ais de berekende deposities.

Voor arseen konden de bekomen gegevens enkel vergeleken worden met deze 
bekomen in 1981-82 en in 1998. Uit de vergelijking bleek dat ook voor dat element 
de contaminatie verder gedaald is.

D eel 13: Specifieke studies
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Figuur 13 8.2.2: Verspreiding van de cadmiumvervuiling in 1999

Uit het onderzoek met 
groenten in bakken op de 
proefvelden Hemiksem, 
Kruibeke 2 (Polderstraat) 
en Polderstad bleek dat 
de cadmiumuitval aldaar 
niet van die aard is dat de 
gehalten in de groenten 
de normen zouden over
schrijden in geval ze op 
een niet-vervuilde bodem 
zouden groeien. Voor de 
looduitval is dat niet het 

geval. Voor de verschillende groentensoorten waren er op de drie proefvelden norm- 
overschrijdingen. De tolereerbare cadmiumuitval, zoals die reeds vroeger werd 
vastgelegd voor spinazie, sla, andijvie en veldsla, kon op basis van de resultaten 
die de vorige jaren werden bekomen geactualiseerd. Dit betekende een lichte 
daling voor spinazie en sla en een lichte stijging voor veldsla. Voor selder en boe
renkool kon, op basis van de gegevens die in de voorbije drie jaar werden beko
men, een tolerantiegrens vooropgesteld worden van respectievelijk 30 en 10 
pg/m^.dag. Deze tolerantiegrens ligt voor boerenkool zeer laag en bovendien geldt 
voor deze groente een strengere norm dan voor de andere bladgroenten. Het blijkt 
niet mogelijk om tijdens de winter boerenkool te telen die voldoet aan de normen bij 
de geldende milieukwaliteitsnorm voor cadmiumuitval. Voor boerenkool begint de 
relatie tussen de stofuitval en de accumulatie zich duidelijk af te tekenen. Dat is nog 
niet het geval voor selder, waarbij de spreiding van de gegevens nog vrij groot is.

Voor het element lood was het mogelijk de richtwaarde omtrent de tolereerbare 
loodhoudende stofneerslag voor groententeelt te bevestigen voor spinazie, sla, 
andijvie en veldsla. Ook voor boerenkool was het mogelijk een richtwaarde voorop 
te stellen, wat nog niet het geval is voor selder. De richtwaarde van 80 pg/m^.dag 
is dan ook ais zeer voorlopig te beschouwen. Waar de milieukwaliteitsnorm voor 
cadmium voldoende garanties blijkt te bieden voor de teelt van bladgroenten op niet 
vervuilde bodem, is dat niet het geval voor de loodhoudende stofneerslag. De 
zomer- en vooral de herfstgroenten (bladgroenten) stapelen bij een stofneerslag 
gelijk aan de norm teveel lood op. De vraag stelt zich dan ook of deze norm voor 
dergelijke groenten wel realistisch is, gezien deze in een weinig of niet vervuild 
gebied nauwelijks of niet gehaald wordt.

Voor het eerst werden de groenten geanalyseerd op hun arseen en nikkelgehalte. 
De resultaten tonen een duidelijke vervuiling aan voor de beide elementen in het 
gebied rond Hoboken. De natuurlijke gehalten blijken zeer laag te zijn in de ver
schillende groenten. Verder onderzoek is nodig om tot een duidelijk beeld te komen 
van deze vervuiling
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13.8.3. T e s s e n d e r lo

Op basis van resultaten van de bio-monitoring met grasculturen van de invloed van 
luchtvervuiling te Tessenderlo kan besloten worden dat de kwikvervuiling van de 
grasculturen in 1999 ten opzichte van de voorgaande groeiseizoenen nagenoeg 
ongewijzigd bleef. De kwikvervuiling situeert zich vooral op het proefveld Dennen
hof. Op alle andere proefvelden is de verontreinigingsgraad laag te noemen (figuur 
13.8.3.1).

Figuur 13.8.3.1 : Verspreiding van de kwikvervuiling rond Tessenderlo

A f en toe, onder 
bepaalde klimatologi
sche omstandigheden, 
kunnen nog duidelijk 
verhoogde kwikcon- 
centraties in het gras 
genoteerd worden op 
de proefvelden Rode- 
heide en Schoonhees. 
Op de meest veraf 
gelegen proefvelden 
Kwaadmol en Diest- 
Deurne is de verontrei
niging nog nauwelijks 
merkbaar. Het gebruik 
van wekelijkse wissel- 

culturen blijkt een zeer goede techniek te zijn die toelaat de fluctuaties van de kwik-
accumulatie van week tot week nauwkeurig te volgen. De techniek heeft niet de
nadelen van het bemonsteren van gras ‘in situ' dat beïnvloed wordt door veroude
ring, verdroging, bloei,...

De evolutie, opgemaakt op basis van de resultaten in wisselculturen, is nagenoeg 
gelijklopend met deze van de blijvende culturen, ondanks het feit dat voor de blij
vende culturen eerder een lichte toename van de kwikconcentratie op het proefveld 
Dennenhof te merken valt. Voor de wisselculturen is de trend ongewijzigd tot licht 
dalend. Vooral de berekende kwikdeposities tonen een verdere verbetering van de 
toestand aan.

De problematiek van de mogelijke kwikopstapeling in groenten concentreert zich 
vooral rond het proefveld Dennenhof. Toch kunnen zich daar ook geen problemen 
meer voordoen in verband met een overmatige opname van kwik.

I  l i l i «
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Op basis van de doorgevoerde immissiemetingen werd vastgesteld dat vooral gas
vormig kwik in de lucht aanwezig is in de omgeving van Tessenderlo. Het aandeel 
van kwik in het zwevend stof is doorgaans lager dan 10% op de proefvelden Rode- 
heide en Tervuren en zelfs lager dan 5 % op het proefveld Dennenhof.

De hoogste immissieconcentratiewaarde voor gasvormig kwik wordt elk jaar geme
ten op het proefveld Dennenhof en bedroeg in 1999, 144 ng Hg m"^. Hierbij moet 
aangestipt worden dat het steeds om 24-uursgemiddelden gaat. Dit betekent dat er 
piekwaarden van korte duur kunnen voorkomen die ruim hoger liggen. De resulta
ten van het afgelopen groeiseizoen 1999 zijn licht hoger dan het groeiseizoen voor
dien op Dennenhof maar ongeveer gelijk op het proefveld Rodeheide. Uit een ver
gelijking tussen de kwikgehalten in wekelijkse grasculturen (7 dagen blootstelling) 
en de gemiddelde kwikimmissie tijdens die periode blijkt duidelijk dat gasvormig 
kwik bepalend is voor de kwikopstapeling in het gras. Er is immers geen relatie tus
sen het gehalte in het gras en het kwikhoudend zwevend stof. Verstoring van de 
relatie kan nog steeds optreden door de depositie van grovere stofdeeltjes. De 
kwantificering daarvan blijkt echter vrij moeilijk te zijn. Een bijdrage daartoe kan 
geleverd worden door de pas opgestarte metingen van kwik in de regenneerslag.

Voor de chloridedepositie op geïmpregneerde filtreerpapiertjes blijft de dalende 
trend gehandhaafd. In feite schommelen de gehalten sedert 1989 rond een zelfde 
relatief laag niveau. Bij dergelijke lage deposities is geen schade te vrezen op de 
vegetatie.

Op basis van de relatie tussen de depositie (bij gemiddelde windsnelheid) en de 
immissieconcentratie kan opgemaakt worden dat, met het huidige depositieniveau, 
chlorideconcentraties in de omgevingslucht voorkomen die lager zijn dan 2 pg/m^ 
ais daggemiddelde.

De depositie van zwaveloxiden is ín het groeiseizoen 1998 verder gedaald voor de 
proefvelden rond Tessenderlo. Sedert het begin van de metingen worden de laag
ste deposities ooit gemeten. Voor het proefveld Kwaadmol is er geen duidelijke ver
betering sedert 1994.

Geregeld worden ook deposities van bromiden gevonden op de KOH-papiertjes. 
Deze zijn echter vrij laag te noemen en in vergelijking met voorgaande jaren zijn ze 
verder gedaald.

13.8.4. C onclusies

Van de onderzochte elementen blijven, zoals vroeger reeds werd vastgesteld, cad
mium, koper, lood en kwik de belangrijkste vervuilers in de omgeving van Hoboken. 
Er is tevens een zeer duidelijke arseen- en nikkelvervuiling aanwezig terwijl de ver
vuiling door zink en chroom relatief laag is. Er wordt geen mangaanvervuiling geno
teerd. De antimoonvervuiling is gedurende een groot gedeelte van het groeiseizoen 
verwaarloosbaar geworden op de verst gelegen proefvelden.

De verspreiding van de vervuiling wordt duidelijk beïnvloed door de overheersende 
zuidwestenwinden. In Kruibeke, gelegen ten westen, en in Hemiksem, gelegen ten



zuiden van het non-ferro-bedrijf, is de vervuiling over het algemeen laag. Toch wor
den er zelfs op de verst afgelegen proefvelden geregeld periodes van duidelijk ver
hoogde vervuiling waargenomen. Gedurende enkele periodes was er een forse ver
ontreiniging in Kruibeke.

De loodcontaminatie blijft relatief hoog in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf. 
Toch is er vanaf 1996 een duidelijke dalende tendens in de gemeten looddeposities 
in Hoboken. In Kruibeke is er weinig gunstige evolutie vast te stellen.

De cadmiumvervuiling is het afgelopen jaar vrijwel overal toegenomen vooral in 
Kruibeke.

Voor arseen is de contaminatie t.o.v. 1998 verder gedaald.

Op basis van resultaten van de bio-monitoring met grasculturen van de invloed van 
luchtvervuiling te Tessenderlo kan besloten worden dat de kwikvervuiling van de 
grasculturen in 1999 ten opzichte van de voorgaande groeiseizoenen nagenoeg 
ongewijzigd bleef. De kwikvervuiling situeert zich vooral op het proefveld Dennen
hof. Op alle andere proefvelden is de verontreinigingsgraad laag te noemen.

Op basis van de doorgevoerde immissiemetingen werd vastgesteld dat vooral gas
vormig kwik in de lucht aanwezig is in de omgeving van Tessenderlo. Het aandeel 
van kwik in het zwevend stof is doorgaans lager dan 10% op de proefvelden Rode- 
heide en Tervuren en zelfs lager dan 5 % op het proefveld Dennenhof.

Op basis van de relatie tussen de depositie van chloor en de immissieconcentratie 
van chloor kan opgemaakt worden dat, met het huidige depositieniveau, chloride- 
concentraties in de omgevingslucht voorkomen die lager zijn dan 2  pg/rn^ ais dag- 
gemiddelde.

De depositie van zwaveloxiden is in het groeiseizoen 1998 verder gedaald voor de 
proefvelden rond Tessenderlo. Sedert het begin van de metingen worden de laag
ste deposities ooit gemeten. Voor het proefveld Kwaadmol is er geen duidelijke ver
betering sedert 1994.

Geregeld worden ook deposities van bromiden gevonden. Deze zijn echter vrij laag 
te noemen en in vergelijking met voorgaande jaren zijn ze verder gedaald.

13.8.5. Referenties

13.5. Biologisch onderzoek van de verontreiniging van het milieu door zwa
re metalen te Hoboken en Tessenderlo, groeiseizoen 1999. Studie 
door CODA in opdracht van VMM, L. De Temmerman, CODA,2000.
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Deel i4: METEOMETINGEN

14.1. Meetprogramma

De meteometingen gebeuren in functie van de interpretatie van de gegevens over 
de luchtkwaliteit. Tevens kunnen de meteogegevens gebruikt worden voor het ver
werven van inzichten in de fysico-chemische processen in de atmosfeer die aan de 
grondslag liggen van de verspreiding van de luchtverontreinigende polluenten en 
de neerzetting ervan.

De meteometingen die momenteel worden uitgevoerd binnen het telemetrisch 
meetnet lucht zijn weergegeven 1b in annex 1. Hiernaast worden nog meteometin
gen uitgevoerd bij enkele lokale meetstations, o.m. Zaventem, Tessenderlo, Hobo
ken en Reppel. Op deze laatste plaats wordt met een mobiele meteo-installatie 
gemeten. De meetwagen is eveneens uitgerust met een meteo-installatie. De 
belangrijkste parameters die gemeten worden zijn : windrichting en windsnelheid, 
temperatuur, luchtdruk, neerslag en relatieve vochtigheid.

De meteogegevens worden intern binnen de VMM gebruikt voor het maken van pol- 
lutierozen teneinde de bronnen van luchtverontreiniging te kunnen opsporen, bij het 
draaien van het ozonvoorspellingsmodel SMOGSTOP en bij het draaien van het 
OPS model (o.a. modelleren van verzurende depositie binnen Vlaanderen).

D eel 14: M eteometingen
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14.2. Parameters

Volgende bladzijden geven een overzicht van de parameters temperatuur, neerslag 
en windrichting voor een drietal stations in Vlaanderen.

14.2.1. T emperatuur

Onderstaande figuren geven het verloop van de minimum-, de gemiddelde en de 
maximumtemperatuur voor de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 maart 2000 
in de stations te Antwerpen (T2M802), te Gent (T4M701) en te Roeselare 
(T4M705).

Figuur 14.1 : Temperatuur T2M802 Antwerpen in de periode januari 1999
tot en met maart 2 0 0 0
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Figuur 14.2: Temperatuur T4M701 Gent in de periode januari 1999
tot en met maart 2 0 0 0
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Figuur 14.3: Temperatuur T4M705 Roeselare in de periode januari 1999
tot en met maart 2 0 0 0
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Volgende grafiek geeft het verloop weer van de maandelijkse gemiddelde tempe
ratuur gemeten te Ukkel samen met de normale maandelijkse temperatuur. Opval
lend is hierbij dat 1999 een uitzonderlijk warm jaar is geweest.

Figuur 14.4: Temperatuur Ukkel in de periode januari 1999
tot en met maart 2 0 0 0

C 30 

25 

20 

I5 

IO

I
0

-5 . . . . . . . . . . . . .
jan feb maa april mei juni juli aug sept o k t nov dec jan feb maa

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 00 00 00

— -Temperatuur (maandgemiddelde) ■ — -Temperatuur (normalen)

1 11



14.2.2. N eerslag

Onderstaande figuren geven het verloop van de neerslag voor de periode van 1 
januari 1999 tot en met 31 maart 2000 in de stations te Antwerpen (T2M802), te 
Gent (T4M701) en te Roeselare (T4M705). De neerslaggegevens voor december 
1999, januari 2000 en februari 2000 ontbreken te Roeselare wegens technische 
redenen.

Figuur 14.5: Neerslag T2M802 Antwerpen in de periode januari 1999
tot en met maart 2 0 0 0

Figuur 14.6: Neerslag T4M701 Gent in de periode januari 1999
tot en met maart 2 0 0 0

140

120

loo

dec jan febjuni juli aug sept oktfeb april maanovmeimaajan
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 00 00 00

vrâKT 2I2 ]



L U C H T K W A L I T E I T  I N  H E T  V L A A M S E  G E W E S T  ■ 199 9

F iguur 14.7: Neerslag T4M705 Roeselare in de periode januari 1999
tot en met maart 2000
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Volgende grafiek geeft de maandelijkse hoeveelheid neerslag gemeten te Ukkel. 
Ook werden er de normaalwaarden bij vermeld (Bron: KMI).

F iguur 14 8: Neerslag Ukkel in de periode januari 1999
tot en met maart 2000
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Opvallend is de hoge neerslag in de maand december. Volgens de gegevens van 
het KMI was december 1999 de voorlopig natste maand van de 20e eeuw.

De totale neerslag in 1999 bedroeg in Borgerhout (T2M802), te Gent (T4M701) en 
te Roeselare (T4M705) (geen gegevens voor december 1999 beschikbaar) res
pectievelijk 879 mm, 586 mm en 739 mm.

De totale neerslag in 1999 te Ukkel bedroeg 8 8 6  mm en ligt boven het gemiddelde 
dat 780 mm bedraagt.

D eel 14: M eteom etingen
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14.2.3. W in d r o z e n ■

Onderstaande windrozen geven opeenvolgend de voornaamste windrichtingen tij
dens de zomer en de winter op de stations te Antwerpen (T2H801 en T2M802), te 
Evergem (T4H701), te Gent (T4M701), te Ertvelde (T4M702) en te Roeselare 
(T4M705).

Figuur 14.9: Windrozen op meerdere meetplaatsen in Vlaanderen
tijdens de zomer 1999
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Figuur 14.10: Windrozen op meerdere meetplaatsen in Vlaanderen
tijdens de winter 1999-2000
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D e e l 15 : ALGEMEEN
BESLUIT

15.1. Zwaveldioxide

Er worden geen EU-grenswaarden overschreden. De daggemiddelde EU-richt- 
waarde van 100 pg/rn^ wordt op 2 meetplaatsen overschreden. Ze wordt op 3 
dagen overschreden in het station aan de Petroleumkaai te Antwerpen en even
eens - zij het andere - op 3 dagen in de Gentse Kanaalzone te Wondelgem.

De hoogste SC>2 -concentrat¡es worden in de maand januari 2000 genoteerd tenge
volge van het winterweer. In de periode oktober-november 1999 worden eveneens 
- zij het in mindere mate - verhoogde concentraties vastgesteld.

De evolutie in de periode 1979-2000 is dalend. Ook de 5 laatste jaren is de tendens 
dalend. Vanaf 1999 treedt een daling op wegens technische redenen met name ten 
gevolge van de invoering van het nieuwe datatransmissiesysteem en de daarbijho- 
rende verlaging van de detectiemilieten. Dit verloop is typerend voor zowel indus
triële, stedelijke, voorstedelijke ais landelijke stations. De subgroepen werden in 
dalende volgorde van concentratieniveau gerangschikt. Het concentratieniveau 
daalt m.a.w. in de volgorde industriële, stedelijke, voorstedelijke en landelijke sta
tions.

D eel 15: A lgemeen besluit
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15.2. Stikstofoxiden

Voor NOo worden er geen grenswaarden overschreden. De EU-richtwaarde van 
50 pg /rrr (ais 50ste percentiel van de uurwaarden) werd in 1999 - voor het eerst 
sedert jaren niet meer overschreden in Vlaanderen. De hoogste mediaan werd in 
Borgerhout gemeten en bedroeg er 49 pg/rrA  De evolutie in de periode 1979 tot 
1999 is dalend. In de periode 1994 tot 1997 kon echtereen stijging vastgesteld wor
den. Vanaf 1998 zijn de concentraties terug afgenomen in alle subgroepen (indus
trieel, stedelijk, voorstedelijk en landelijk station). In 1999 zet de dalende tendens 
zich verder in de subgroep landelijk station, terwijl in de subgroepen stedelijk en 
voorstedelijk station de niveaus stabiel blijven. In de subgroep industrieel station 
treedt een stijging op in de mediaanwaarde.

De evolutie van NO is in de periode 1979 tot 1999 dalend. Ook over de laatste 5 
jaar is de tendens globaal dalend voor de jaargemiddelden, weliswaar met op enke
le jaren een toenemende jaargemiddelde concentratie voor de stedelijke en voor
stedelijke subgroep. Het verloop'van de mediaanwaarden is vanaf 1996 op alle 
subgroepen dalend. In 1999 liggen de mediaanwaarden in alle subgroepen lager 
dan 8 pg/rn^.

Op alle stations kwamen in de zomer van 1999 meerdere overschrijdingen van de 
drempelwaarden voor. Het aantal dagen met overschrijdingen van de EU-drempel- 
waarde voor de bescherming van de volksgezondheid (8 -uurgemiddelde 4 keer per 
dag berekend > 110 p g / m ^ )  is in 1999 bijna verdubbeld (52 dagen t.o.v. 28 dagen 
in 1998). Het aantal dagen met overschrijdingen van de korteduurdrempelwaarde 
voor de vegetatie is op hetzelfde niveau ais in het kalenderjaar 1998 gebleven, ter
wijl het aantal dagen met daggemiddelden > 65 p g / m ^  sterk gestegen is : 138 dagen 
in 1999 t.o.v. 98 dagen in 1998. Dit is ongeveer de helft meer dan in 1998.

In 1999 bedroeg de overlast voor de gezondheid van de mens (AOTeOpp^-maxSu) 
gemiddeld over Vlaanderen zowat 3 400 (pg/m^).uren, met een minimum van 1 700 
(pg/m^).uren in Antwerpen en een maximum van 5 300 (pg/m^).uren in het oosten 
van Limburg.

In 1999 bedroeg de overlast voor de gewassen (AOT40ppj-)-vegetatie) gemiddeld 
13 000 (pg/m^).uren op Vlaamse akkergronden met een maximum van 18 200 
( g g / n r i 3 ) . u r e n  in Zuid-Limburg. De drempel voor gewassen (6  000 (pg/m^).uren) 
werd op alle akkergronden in Vlaanderen dus ruim overschreden.

In 1999 bedroeg de gemiddelde waarde van de AOT40pp|-)-bos op Vlaamse bos
gronden 21 000 ( g g / i T | 3 ) . u r e n  met een maximum van 27 000 (pg/m^).uren in het 
oosten van Limburg. De EU-drempelwaarde werd echter niet overal overschreden 
maar slechts op 2/3 van de bosgronden, allemaal in het oostelijk deel van Vlaan
deren (Kempen en Limburg) gelegen.

15.3. Ozon



15.4. Fijn sto f

In het meteorologisch jaar 1999-2000 werden de EU-grenswaarden voor zwevend 
stof, omgerekend naar PM10, in geen enkel station in Vlaanderen overschreden. 
De EU-richtwaarde voor zwevend stof m.b.t. het jaargemiddelde, omgerekend naar 
PM 10, werd in deze periode eveneens overal in Vlaanderen gerespecteerd.

De EU-richtwaarden voor zwevend stof m.b.t. het individueel daggemiddelde, 
omgerekend naar PM 10, werd in het meteorologisch jaar 1999-2000 in de Ant
werpse regio gerespecteerd. In de Gentse regio werden in totaal 12 dagen geregis
treerd waarbij de onderste grens van de EU-richtwaarde werd overschreden. 5 
dagen werden in Roeselare (44M705) geregistreerd waarbij op 1 dag zelfs de 
bovenste grens werd overschreden. Ook in Gent, Evergem en St. Kruis-Winkel wer
den overschrijdingen vastgesteld.

In het meteorologisch jaar 1999-2000 zijn de jaargemiddelde PM10-concentraties 
in Vilvoorde (42R020), Roeselare (44M705) en in Gent (44R701) gestegen. De 
grootste stijging deed zich voor in Vilvoorde waar de jaargemiddelde PM10-con- 
centratie 25 gg/m3 bedraagt. In Borgerhout (42R801), Ruisbroek (42R832), 
St. Kruis-Winkel (44R740) en Zelzate (44R750) bleef de PM10-concentratie op 
ongeveer hetzelfde niveau ais in het vorige meteorologische jaar. Enkel in Evergem 
(44R731) in de Gentse Kanaalzone waar het hoogste jaargemiddelde genoteerd 
werd nl. 32 gg/m3 trad een daling op in de PM10-concentratie.

Voor zwarte rook worden de grens- en de richtwaarde m.b.t. het jaargemiddelde, 
niet overschreden. De richtwaarde m.b.t. het individueel daggemiddelde wordt één
malig overschreden in Borgerhout.

De hoogste jaargemiddelde concentratie wordt op het stedelijk station in Borger
hout vastgesteld.

Een belangrijke daling in de jaargemiddelde concentraties werd vastgesteld in de 
periode 1969-1979, nadien verlopen de jaargemiddelde concentraties schomme
lend tot stabiel en blijven beneden 2 0  pg/m3.

15.5. Zware metalen in zwevend sto f

Voor lood worden in de omgeving van industriële non-ferro bedrijven (Hoboken en 
Beerse) nog steeds verhoogde loodconcentraties aangetroffen. In andere indus
triële gebieden evenals in stedelijke gebieden werden lage loodconcentraties vast
gesteld. In het achtergrondstation te Knokke ligt de gemeten loodconcentratie laag 
(0 ,0 2  gg/m3).

De algemeen dalende tendens die de loodconcentraties tijdens het laatste decen
nium kenmerkte, zette zich in het kalenderjaar 1999 in alle stations verder.

De grenswaarde van de VLAREM Titel II, dat 2 gg/m3 ais jaargemiddelde voorop-

D eel 15: A lgemeen besluit
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stelt, wordt in het kalenderjaar 1999 op geen enkel station overschreden.

Ook voor cadmium worden verhoogde concentraties in de omgeving van non-ferro 
bedrijven in Hoboken en Beerse vastgesteld. In stedelijke en achtergrondgebieden 
ligt de cadmiumconcentratie op 0 ,0 0 2  pg/m3.

De grenswaarde voor cadmium volgens VLAREM Titel II die een jaargemiddelde 
van 0,04 pg/m3 vooropstelt, wordt in 1999 op geen enkel station overschreden.

De industriële verontreiniging van zink situeert zich eveneens voornamelijk in de 
omgeving van de non-ferro bedrijven in Overpelt, Wezel, Beerse en in mindere 
mate Hoboken. Ook in Genk waar een staalbedrijf gelegen is, is een verhoogde 
zinkconcentratie waargenomen.

In Lommel (00WZ01) is de gemeten jaargemiddelde zinkconcentratie in het kalen
derjaar 1999 gestegen t.o.v. de vorige meetperiode 1998. De hoogste jaargemid
delde zinkconcentratie in 1999 wordt gemeten op het meetstation 00WZ01 en 
bedraagt 0,99 pg/m3.
In Beerse en Overpelt zijn de jaargemiddelde zinkconcentraties in het kalenderjaar 
1999 lichtjes gedaald t.o.v. de meetperiode 1998.

De jaargemiddelde zinkconcentraties in 1999 gemeten in stedelijke en achter
grondgebieden liggen onder de 0 ,1 0  pg/m3.

De hoogste koperconcentraties worden eveneens in de omgeving van non-ferro 
bedrijven te Beerse, Hoboken en Olen vastgesteld. In Overpelt en Wezel daaren
tegen worden geen verhoogde koperconcentraties vastgesteld. In Hoboken zijn de 
koperconcentraties stabiel gebleven t.o.v. de vorige jaren, terwijl er in Beerse een 
stijging optreedt.

Verhoogde nikkelconcentraties worden gemeten in de omgeving van de non-ferro 
bedrijven in Hoboken en in Olen, en in Genk in de omgeving van een staalbedrijf. 
In Hoboken zijn de gemeten nikkelconcentraties gedaald terwijl in Genk de con
centraties stabiel zijn gebleven.

De hoogste arseenconcentraties worden in het kalenderjaar 1999 gemeten in 
Hoboken in de onmiddellijke omgeving van het non-ferro bedrijf. De hoogste jaar
gemiddelde arseenconcentratie bedraagt 0,13 pg/m3 op het station OHOB17.

De hoogste jaargemiddelde antimoonconcentratie wordt in 1999 gemeten in de 
omgeving van Beerse (0BEE02) en bedraagt 0,19 pg/m3. In Hoboken liggen de 
gemeten concentratie rond 0,05 pg/m3 op de meetstations in de onmiddellijke 
nabijheid van het bedrijf Union Minière. Op de verder afgelegen meetstations wor
den matig verhoogde antimoonconcentraties gemeten.
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15.6. Zware metalen in neervallend stof

De industriële verontreiniging van lood in 1999 situeert zich voornamelijk in de 
omgeving van het non-ferro bedrijf U.M. te Hoboken. De gemiddelde looddeposi- 
ties op de andere meetposten liggen lager.

De gemiddelde Pb-depositie over heel het meetnet overschrijdt de grenswaarde. 
De grenswaarde voor Pb vooropgesteld in de VLAREM Titel II nl. 3,000 mg/rrP.dag 
wordt in 1999 tevens op 18 van de 31 individuele kruiken in Hoboken overschre
den. In de rest van Vlaanderen wordt deze grenswaarde niet overschreden. De 
richtwaarde nl. 0,250 mg/m^.dag, wordt in, op twee na, alle kruiken in Hoboken 
evenals in Kruibeke en Zwijndrecht overschreden.

De industriële verontreiniging van cadmium in 1999 situeert zich eveneens in de 
omgeving van U.M. te Hoboken. In de andere stations liggen de gemeten cad- 
miumdeposities hoger dan in 1998.

Er is geen éénduidige tendens in het verloop van de jaarlijkse Cd-deposities vast te 
stellen. De gemiddelde Cd-depositie over heel het meetnet overschrijdt de richt
waarde. De richtwaarde van cadmium nl. 0,020 mg/m^.dag, wordt in 1999 in 28 van 
de 31 stations in Hoboken overschreden. Ook in Kruibeke wordt in 1999 een over
schrijding vastgesteld.

Ook de industriële verontreiniging van zink en koper in 1999 situeert zich in dezelf
de omgeving (Hoboken). Ook in Kruibeke, Zwijndrecht en Knokke komen voor zink 
en koper verhoogde deposities voor t.o.v. het vorige kalenderjaar.

Verhoogde arseendeposities worden gemeten in Hoboken. De gemeten arseen- 
deposities worden in alle meetposten gekenmerkt door een niet-éénduidige trend. 
In Hoboken blijft de arseenconcentratie stabiel t.o.v. 1998.

In Reppel werden lage Pb- en Cd-deposities gemeten. De gemeten As-depositie is 
een grootte-orde kleiner dan deze gemeten rond U.M. Hoboken, doch een grootte- 
orde hoger dan in een achtergrondstation.

15.7. Poly Aromatische koolwaterstoffen 
en n itro -PAK

De jaargemiddelde concentratie van benzo(a)pyreen blijft in alle meetpunten in 
Vlaanderen beneden de in Nederland geldende grenswaarde van 1 ng/rrp.

De hoogste jaargemiddelde PAK-concentraties worden gemeten op beide meet
punten in Zelzate en zijn waarschijnlijk te wijten aan emissies van het bedrijf VfT- 
teerraffinaderijen. De concentraties in Borgerhout, Zaventem en Steenokkerzeel 
zijn van dezelfde grootte-orde en zijn voornamelijk te wijten aan verkeersdrukte en 
aan de gebouwenverwarming (Borgerhout en Steenokkerzeel). De laagste PAK-
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concentraties worden gemeten in het achtergrondstation te Aarschot.

In de wintermaanden liggen de concentraties tot een factor 10 hoger dan in de 
zomermaanden.

De metingen van nitro-PAK’s uitgevoerd in 1999 geven een eerste indruk van de 
gemeten concentratieniveaus in stedelijke en industriële omgeving in Vlaanderen. 
De concentraties in industriële omgeving blijken hoger dan in stedelijke omgeving. 
De invloed van het verkeer kan wegens het gering aantal metingen nog niet ge
ëvalueerd worden.

Buiten het feit dat 2-nitrofluorantheen de belangrijkste component is, blijkt er zich 
voorlopig geen componentenpatroon af te tekenen dat eventueel typisch zou zijn 
voor stedelijke of industriële omgeving.

15.8. Dioxinen

Op basis van voorstellen van de maximale dagelijkse inname van dioxinen van de 
CEM en de WGO werden voorstellen voor grens- en richtwaarden afgeleid van 
resp. 27 pg TEQ/m^.dag en 20 pg TEQ/m^.dag ais maandgemiddelde grenswaar
de en van 6 ,8  pg TEQ/m^.dag ais maandgemiddelde richtwaarde. Bij het over
schrijden van deze waarden duidt de VMM dit aan door het gebruik van de respec
tievelijke termen ‘zeer sterk verhoogde waarde’, ‘sterk verhoogde waarde’ en ‘ver
hoogde waarde’.

In 1999 werden nog zeer sterk verhoogde waarden vastgesteld in Gent, Menen, 
Roeselare, Olen, Hoboken en Zelzate (Rieme). In Vlaanderen komen nog veel ver
hoogde waarden (> 6 ,8  pg TEQ/m^.dag) voor. De laatste twee jaar en vooral in 
1999 is het aantal meetpunten die niet verhoogd waren duidelijk gestegen. Lagere 
neerslaghoeveelheden (uitregenen dioxines minder) en hogere temperaturen in het 
najaar (bijdrage gebouwenverwarming lager) kunnen een invloed hebben gehad, 
maar men kan toch spreken van een algemene verbetering. Dit moet nog beves
tigd worden door de resultaten van de meetcampagnes in 2 0 0 0 .

Op vier meetpunten in Gent werden zeer sterk verhoogde deposities gemeten tot 
168 pg TEQ/m^.dag. Emissiemetingen, uitgevoerd in opdracht van AMINAL, AMI, 
hebben aangetoond dat een plaatselijk bedrijf dat zijn afval verbrandde verant
woordelijk was voor een belangrijke dioxine-uitstoot. De verbrandingsoven van 
Gent kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze hoge deposities. Ver
dere metingen moeten nog bewijzen dat dit bedrijf de enige belangrijke bron was.

In Menen is de situatie verbeterd na de sluiting van belangrijke dioxinebronnen in 
Noord-Frankrijk, maar er worden nog steeds hoge waarden gemeten. Waarschijn
lijk zijn er nog onbekende bronnen in de buurt, o.m. open vuren en een metaalver
werkend bedrijf zouden een bijdrage kunnen leveren. Aanvoer vanuit Noord-Frank- 
rijk kan ook niet uitgesloten worden.

De hoge dioxinedepositiemetingen in Zelzate, Olen en Hoboken kunnen vermoe-
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delijk teruggebracht worden tot emissies van industriële oorsprong. In Zelzate en 
Hoboken zijn er op bepaalde meetpunten verbeteringen t.o.v. vorige jaren. In Olen 
daarentegen is de situatie niet verbeterd.

Rekening houdend met de metingen en de emissieramingen kan aangenomen wor
den dat de huisvuilverbrandingsovens niet meer de voornaamste bronnen zijn van 
dioxine-emissies, doch dat het eerder sommige industriële sectoren en de gebouwen
verwarming zijn die de voornaamste bronnen van dioxines in de omgevingslucht 
zijn. In de stedelijke omgeving van Antwerpen werd bijvoorbeeld nog een sterk ver
hoogde waarde van 25 pg TEQ/m^.dag gemeten.

15.9. Vluchtige Organische Stoffen

De hoogste jaargemiddelde benzeenconcentratie in 1999 wordt gemeten in Bor
gerhout (BOR) en bedraagt 2,1 pg /n A  In Zelzate (ZEL) en Steenokkerzeel (SZ02) 
wordt eveneens een hoog jaargemiddelde vastgesteld nl. 2,0 p g / n P .  Zaventem 
(SZ01), Stabroek (STA), Doei (DOE) en Tessenderlo Dennenhof (TESD) volgen 
met een jaargemiddelde concentratie van resp. 1,8  p g / m ^ ,  1,6  p g / n r P  en 1,5 g g / m ^ .  

In de andere stations liggen de jaargemiddelde benzeenconcentraties beneden 
1,5 p g / r r A  In 1999 daalt het jaargemiddelde in Borgerhout van 2,6 p g / m ^  in 1998 
naar 2,1 g g / n P  in 1999. In stedelijke gebieden (Borgerhout en Steenokkerzeel) 
vindt benzeen voornamelijk zijn oorsprong in het verkeer.

In Zelzate, Zaventem, Stabroek, Doei en Tessenderlo Dennenhof liggen de jaarge
middelde benzeenconcentraties tussen 2,0 pg/m^ en 1,5 gg/rrP in 1999. De geme
ten benzeenconcentraties in Zelzate (Chalmetlaan) vinden hun oorsprong in het 
drukke verkeer en de nabijheid van een benzinestation. Uit noordwestelijke sector 
is er eveneens invloed van industriële activiteit (VfT-teerraffinaderijen). In Zaventem 
wordt het meetpunt niet alleen beïnvloed door de Brusselse ring maar ook door de 
gebouwenverwarming. De meetpunten in Doei en Stabroek worden beïnvloed door 
de industrie in het havengebied. Doei ligt dichter bij deze industriezone dan het 
meetpunt Stabroek maar niet in de overheersende windrichting. In Tessenderlo 
Dennenhof zijn de benzeenconcentraties hoofdzakelijk te wijten aan het drukke ver
keer in de H.Hartlaan ten oosten van het meetpunt.

In Tessenderlo Hofstraat, Aarschot en Maasmechelen liggen de gemeten benzeen
concentraties nog lager.

Na toetsing van de jaargemiddelde benzeenconcentraties gemeten in Vlaanderen 
aan de richtwaarde door de CEM voorgesteld (5 p g / r n ^ ) ,  worden geen overschrij
dingen vastgesteld. Ook de grenswaarde met betrekking tot het jaargemiddelde nl. 
10 g g / m ^  wordt ruim gerespecteerd.

In Zelzate (Havenlaan) in de omgeving van het bedrijf VfT, ligt de jaargemiddelde 
benzeenconcentraties, berekend op basis van 1 momentane analyse om het uur, 
hoger dan in de vorige meetperiode, waardoor de dalende trend van de 4 vorige 
opeenvolgende jaren onderbroken wordt.
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De hoogste concentraties aan vertakte alifatische koolwaterstoffen worden terug
gevonden in stedelijke stations onder invloed van het drukke verkeer zoals Borger
hout.

De hoogste jaargemiddelde concentraties aan lineair alifatische en aan alicyclische 
koolwaterstoffen worden teruggevonden in stations die een industriële activiteit 
kennen zoals Zelzate, Doei en Stabroek. De laagste waarden worden in Maas- 
mechelen en in Aarschot gemeten.

Bronnen van alifatische koolwaterstoffen zijn naast verkeer en gebouwenverwar
ming ook industriële activiteit. De seizoensinvloed op de concentraties komt in Bor
gerhout duidelijk tot uiting met de laagste waarden in de zomermaanden en de 
hoogste waarden in de wintermaanden (gebouwenverwarming).

De hoogste concentraties aan olefinische koolwaterstoffen worden in Zelzate en in 
Doei vastgesteld. 1-buteen is de belangrijkste component die er gemeten wordt. Hij 
is afkomstig van het verkeer en van de industrie.

De hoogste concentraties aan gechloreerde koolwaterstoffen (vooral vinylchloride 
en 1,2-dichloroethaan) komen voor in Tessenderlo. De streefwaarde voor vinyl
chloride nl. 1 pg/m3 vooropgesteld door Vlarem Titel II, werd in 1999 niet over
schreden. De richtwaarde (2,5 pg/m3 ais jaargemiddelde) en de grenswaarde van 
5 pg/m3  ais jaargemiddelde concentratie (beiden door de CEM voorgesteld) wer
den in 1999 ruim gerespecteerd. De richtwaarde voor 1,2-dichloroethaan dat 700 
pg/m3 ais daggemiddelde vooropstelt en dat door de WGO voorgesteld wordt, werd 
op alle stations eveneens ruim gerespecteerd.

15.10. Bestrijdingsmiddelen in regenwater

Van de groep der organochloorpesticiden blijven in 1999 evenals tijdens het vorige 
campagnejaar endosulfan en lindaan de voornaamste vertegenwoordigers. Naast 
dichloorvos en dimethoaat blijken nu ook diazinon en vooral chloorpyrofos-methyl 
bij de organofosforpesticiden belangrijke aanwezigen te worden. De organostikstof- 
bestrijdingsmiddelen met o.m. de frequent gebruikte atrazine, diuron werden 
wegens organisatorische redenen in 1999 niet gemeten.

De kwantitatieve en de kwalitatieve verschillen tussen de verschillende aangetrof
fen bestrijdingsmiddelen, de perioden waarin ze prominent aanwezig zijn verwijzen 
duidelijk naar de eventueel verschillende gebruikspraktijken of beoogde 
toepassingen in de omgeving van de monsternemingspunten



15.11.

Algemeen treedt een dalende tendens op in de gemeten fluorwaterstofconcentra- 
ties in de stations te Boom, Brugge en Genk (Krelstraat). In Boom bedraagt de, in 
het kalenderjaar 1999 gemeten fluorwaterstofconcentratie, 0,29 pg/m3 (t.o.v. 0,44 
pg/m3 in 1998). In Brugge en in Genk (Krelstraat) is dat respectievelijk 0,21 pg/m3 
wat een stabiele tendens betekent t.o.v. 1998 en 0,22 pg/m3 (t.o.v. 0,27 pg/m3 in 
1998). In het station 1GNK03 ligt het gemeten jaargemiddelde in 1999 hoger dan 
in 1998. De fluorwaterstofconcentratie bedraagt er 0,29 pg/m3 t.o.v. 0,14 pg/m3 in 
1998.

Er komen in deze stations geen abnormaal verhoogde plekconcentraties voor. Het 
hoogste dagmaximum in 1999 bedraagt 2,8 pg/m3 en wordt teruggevonden in 
Brugge. Op deze stations wordt zowel de grenswaarde die in het VLAREM II werd 
vooropgesteld en die 3 pg/m3 bedraagt ais 98ste percentiel evenals de WGO richt- 
waarde van 1 pg/m3 ais jaargemiddelde ruim gerespecteerd.

De pollutierozen die voor fluorwaterstof in het kalenderjaar 1999 op alle stations 
getekend werden, wijzen allen in de richting van bestaande emissiebronnen. Dit zijn 
in Boom, Brugge en Genk respectievelijk de bedrijven Prayon-Rupel, Email NV en 
ALZ.

In Beerse werden sedert februari 1999 eveneens fluormetingen opgestart. De 
gemeten fluorwaterstofconcentraties liggen er het hoogst. Het jaargemiddelde In 
het kalenderjaar 1999 bedraagt 0,87 pg/m3, de 98ste percentiel 6,09 pg/m3. Hier
mee wordt de WGO richtwaarde van 1 pg/m3 ais jaargemiddelde benaderd. De 
grenswaarde van 3 pg/m3 ais 98ste percentiel dat in het VLAREM vooropgesteld 
werd, werd in het kalenderjaar 1999 in Beerse overschreden. Regelmatig komen 
hoge dagwaarden voor. De maximum dagwaarde bedraagt 19,7 pg/m3.

In Beerse kan uit de pollutieroos afgeleid worden dat de potentiële emissiebronnen 
eerder de steenbakkerijen zijn die in noordwestelijke sector t.o.v. het meetstation 
gelegen zijn.

De situatie wordt er op vlak van omgevingsluchtmetingen verder opgevolgd. Tevens 
werd Beerse ais één van de drie locaties weerhouden om een onderzoeksproject 
van fluor en chloormetingen uit te voeren, waarin ook aandacht besteed wordt aan 
biomonitoring.
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15.12. Specifieke studies

•  Herne
Bij de immissiemetingen in de omgeving van de ijzergieterij Fondatel werden geen 
overschrijdingen van de geldende normen voor SO2  en NO2  vastgesteld. Voor 
PM10 werd enkel de herleidde EU-richtwaarde m.b.t. individuele daggemiddelde 
éénmalig overschreden. Hierbij dienen we te vermelden dat in de periode jan, febr 
en maart 1999 geen gegevens voorhanden waren (door de invoering van het nieu
we datatransmissiesysteem) en dat voor de polluenten NO en NO2  bijgevolg geen 
volledig kalenderjaar kon worden beschouwd. Deze resultaten (voor NO en NO2 ) 
kunnen daarom ook slechts ais indicatief beschouwd worden.

De gemeten concentraties van de zware metalen in zwevend stof nl. Pb, Zn, Cu, 
Ni, Sb en As zijn in het kalenderjaar 1999 laag. De EU-grenswaarde voor lood wordt 
ruim gerespecteerd. Ook voor mangaan werd de WGO-richtwaarde gerespecteerd. 
Rekening dient gehouden te worden met het feit dat de gemiddelde Mn-concentra- 
tie slechts berekend werd op 2 0  metingen en niet over een volledig kalenderjaar 
zoals de richtwaarde vooropstelt.

•  Oostrozebeke
De gemeten S0 2 -concentraties kennen een stabiele tot dalende trend in het meteo
rologisch jaar 1999-2000. Het S0 2 -jaargemiddelde bedraagt in de beschouwde 
periode 15 gg/m^. Alle bestaande EU-grens- en richtwaarden worden gerespec
teerd. Er komen geen kortstondige piekconcentraties voor.

De NC^-concentraties zijn in het kalenderjaar 1999 stabiel tot licht gestegen t.o.v. 
1997. Het rekenkundig gemiddelde bedraagt 35 pg/irP. Alle EU-grens-en richt
waarden werden ruimschoots gerespecteerd.

Ook de PM10-concentratie is in 1999-2000 gedaald t.o.v. 1997-1998. Het reken
kundig gemiddelde bedraagt 32 pg /irA

Daar er voor PM 10 geen normen bestaan, gebruiken we, ais toetsingskader, de 
bestaande EU-grens-en richtwaarden m.b.t. zwevend stof. Daartoe dienen we deze 
normen te delen door de factor 1,2. Er worden voor PM10-stof geen (herleidde) 
richt- noch grenswaarden overschreden.

•  Kleiverwerkende nijverheid : Pittem  en Tielrode
Bij de interpretatie van de meetresultaten voor SO2  en PM10-stof op het meetsta
tion 40TR01 te Tielrode-Temse stellen wij in 1999 een gevoelige daling van de SO2 - 
concentraties vast. Deze daling is te verklaren door de emissiebeperkende maat
regelen die sedert maart 1999 door steenbakkerij AMT te Tielrode worden toege
past.

In Pittem liggen de gemeten SC>2 -concentraties eveneens laag. De concentratie- 
niveaus blijven er stabiel t.o.v. de meetperiode 1997-1998. De belangrijkste SO2 - 
bron in Pittem is de steenbakkerij Ampe die ten zuidwesten van het meetstation 
gelegen is.
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• Steenokkerzeel en Zaventem
De SC>2 -concentraties zijn zeer laag en worden niet door een lokale bron bepaald. 
De huisverwarming en de aanvoer van verafgelegen industriegebieden kunnen 
hoofdzakelijk ais bron beschouwd worden.

De luchtkwaliteit in Steenokkerzeel en omgeving wordt vooral beïnvloed door het 
verkeer. Dit blijkt o.m. uit de metingen van NOx. Op het meetstation 40SZ01 (waar 
rechtstreeks de emissies van het opstijgend vliegverkeer gemeten worden) worden 
kortstondige verhogingen van stikstofoxiden (vooral NO) vastgesteld. Ais we de NO 
en N0 2 -meetgegevens in hun geheel beschouwen moeten wij echter besluiten dat 
het wegverkeer ais de belangrijkste bron van de gemeten NO en NC>2 -concentra- 
ties moet aangewezen worden. Dit blijkt eveneens uit de pollutierozen en de dag- 
profielen in vergelijking met de tellingen van het weg- en luchtverkeer.

De PM10-concentraties op beide meetstations zijn sterk vergelijkbaar. Een beperkt 
aantal kortstondige hoge stofconcentraties werden veroorzaakt door het uitvoeren 
van grond- en wegenwerken op de luchthaven.

De BTEX-pollutie in de omgeving van de luchthaven wordt grotendeels veroorzaakt 
door het wegverkeer en ïn de tweede plaats door de gebouwenverwarming. Dit blijkt 
uit vergelijkingen met andere meetposten in Vlaanderen waar de BTEX-concen- 
traties dezelfde trends vertonen, zoals zomer-winter verschillen en week-weekend 
verschillen.

De PAK-concentraties zijn vergelijkbaar met deze gemeten in andere locaties in 
Vlaanderen. Het feit dat op de luchthaven iets hogere concentraties aan fluor- 
antheen werden gemeten dan in Steenokkerzeel, zou erop kunnen wijzen dat de 
vliegtuigemissies hogere concentraties aan vluchtige PAK bevatten. Een duidelijke 
beïnvloeding door het luchtverkeer kan niet vastgesteld worden.

In deze meetperiode werden geen overschrijdingen van de huidig geldende normen 
vastgesteld.

•  Tessenderlo
De gemeten SC^-concentraties in het meteorologisch jaar 1999-2000 te Tessen
derlo kennen een stabiele tot licht dalende tendens. Het jaargemiddelde blijft ech
ter beneden 15 pg/m^. De bestaande grenswaarde en de richtwaarde voor SO2 

worden in deze meetperiode gerespecteerd.

Uit de metingen van de dagconcentraties van vluchtige organische stoffen op bei
de meetposten in Tessenderlo blijkt dat in 1999 de belasting op jaarbasis relatief 
gering is. Toch worden voor vinylchloride en 1,2-dichloorethaan regelmatig ver
hoogde metingen geregistreerd. De grenswaarde (ais voorstel voor normering in 
Vlarem Titel II) voor vinylchloride evenals de WGO-richtwaarde voor 1,2-dichloor- 
ethaan worden desondanks gerespecteerd. Voor benzeen en tolueen blijkt de 
industriële bijdrage in Tessenderlo gering en is het verkeer de belangrijkste bron. 
Voor ethylbenzeen daarentegen wordt toch een kleine industriële bijdrage vastge
steld. Andere gemeten componenten zijn niet specifiek voor Tessenderlo.
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•  Wezel
De gemeten SC>2 -concentraties in het meteorologisch jaar 1999-2000 zijn in beide 
stations gestegen. De wettelijke grenswaarden evenals de richtwaarde m.b.t. het 
rekenkundig gemiddelde op basis van dagwaarden blijven echter ruimschoots geres
pecteerd. De onderste grens van de richtwaarde m.b.t. het individueel daggemid- 
delde werd in het station dat windafwaarts gelegen is meermaals overschreden. Het 
hoogste daggemiddelde in het station 40WZ01 bedroeg 592 pg/m3 en kwam voor 
op 18 november 1999; op het station 40WZ02 bedroeg dit 178 pg/m3 en werd op 29 
maart 2 0 0 0  vastgesteld. In deze periode komen eveneens meerdere kortstondige 
piekconcentraties voor. De hoogste halfuurgemiddelde SC>2 -concentratie werd 
gemeten op 18 november 1999 op het station windafwaarts van het bedrijf en 
bedroeg 4408 pg/m3. Ook op het andere station werden piekconcentraties boven de 
Nederlandse Emergency level van 830 pg/m3 gemeten. De hoogste piekconcentra- 
tie werd gemeten op 28 maart 2000 en bedroeg 1561 pg/m3. Deze kortstondige ver
hogingen zijn te wijten aan emissies van het bedrijf.

De gemeten N0 2 -concentraties in 1999 zijn stabiel tot licht dalend t.o.v. 1998. Het 
rekenkundig gemiddelde ligt op beide stations beneden 30 pg/m3. Alle grens- en 
richtwaarden werden ruimschoots gerespecteerd.

De gemeten PM10-concentraties zijn de laagste die In Vlaanderen in het meteo
rologisch jaar 1999-2000 gemeten werden. Het jaargemiddelde bedroeg 19 pg/m3. 
De omgerekende EU-grens- en richtwaarden worden in deze periode in Wezel allen 
gerespecteerd.

•  Landen en Boom
Uit de metingen in Landen blijkt dat een aantal componenten, vooral tolueen, di- 
chloormethaan, 1 ,2 ,-dlchloorethaan, aceton en ethylacetaat typisch zijn voor het 
bedrijf CONTI, gelegen in het industriegebied. In 1999 werden voor al deze com
ponenten lagere maxima gemeten dan in 1998, behalve voor ethylacetaat. De piek
concentraties wijzen op mogelijke geurhinder in omgeving.

Uit de metingen in Boom blijkt dat diisopropylether een indicator is voor mogelijke 
geurhinder. Deze component is afkomstig van het bedrijf Prayon-Rupel. In 1999 
werden hogere piekconcentraties gemeten dan in 1998.

•  Biologisch onderzoek van de verontreiniging van het m ilieu door zware  
m etalen in Hoboken en Tessenderlo, groeiseizoen 1999

Van de onderzochte elementen blijven, zoals vroeger reeds werd vastgesteld, cad
mium, koper, lood en kwik de belangrijkste vervuilers in de omgeving van Hoboken. 
Er is tevens een zeer duidelijke arseen- en nikkelvervuiling aanwezig terwijl de ver
vuiling door zink en chroom relatief laag is. Er wordt geen mangaanvervuiling geno
teerd. De antimoonvervuiling is gedurende een groot gedeelte van het groeiseizoen 
verwaarloosbaar geworden op de verst gelegen proefvelden.

De verspreiding van de vervuiling wordt duidelijk beïnvloed door de overheersende 
zuidwestenwinden. In Kruibeke, gelegen ten westen, en in Hemiksem, gelegen ten 
zuiden van het non-ferro-bedrijf, is de vervuiling over het algemeen laag. Toch wor
den er zelfs op de verst afgelegen proefvelden geregeld periodes van duidelijk ver
hoogde vervuiling waargenomen. Gedurende enkele periodes was er een forse ver
ontreiniging in Kruibeke.

vivHSP



De loodcontaminatie blijft relatief hoog in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf. 
Toch is er vanaf 1996 een duidelijke dalende tendens in de gemeten looddeposities 
in Hoboken. In Kruibeke is er weinig gunstige evolutie vast te stellen.

De cadmiumvervulling is het afgelopen jaar vrijwel overal toegenomen vooral in 
Kruibeke.

Voor arseen is de contaminatie t.o.v. 1998 verder gedaald.

Op basis van resultaten van de bio-monitoring met grasculturen van de invloed van 
luchtvervuiling te Tessenderlo kan besloten worden dat de kwikvervuiling van de 
grasculturen in 1999 ten opzichte van de voorgaande groeiseizoenen nagenoeg 
ongewijzigd bleef. De kwikvervuiling situeert zich vooral op het proefveld Dennen
hof. Op alle andere proefvelden is de verontreinigingsgraad laag te noemen.

Op basis van de doorgevoerde immissiemetingen werd vastgesteld dat vooral gas
vormig kwik in de lucht aanwezig is in de omgeving van Tessenderlo. Het aandeel 
van kwik in het zwevend stof is doorgaans lager dan 10% op de proefvelden Rode- 
heide en Tervuren en zelfs lager dan 5 % op het proefveld Dennenhof.

Op basis van de relatie tussen de depositie van chloor en de Immlssieconcentratie 
van chloor kan opgemaakt worden dat, met het huidige depositieniveau, chloride- 
concentraties in de omgevingslucht voorkomen die lager zijn dan 2 pg/m^ ais dag- 
gemiddelde.

De depositie van zwaveloxiden is in het groeiseizoen 1998 verder gedaald voor de 
proefvelden rond Tessenderlo. Sedert het begin van de metingen worden de laag
ste deposities ooit gemeten. Voor het proefveld Kwaadmol is er geen duidelijke ver
betering sedert 1994.

Geregeld worden ook deposities van bromiden gevonden. Deze zijn echter vrij laag 
te noemen en in vergelijking met voorgaande jaren zijn ze verder gedaald.
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Lexicon

deze koolwaterstoffen worden gemeten door waterstof vlamionisatie detectie (FID- 
Flame Ionization Detector). Bij de verbranding van koolwaterstoffen in een met 
waterstof oververzadigde vlam worden positief geladen koolstofionen en elektronen 
gevormd. De belangrijkheid van de ionisatie is proportioneel aan het totaal aantal 
koolstofatomen. De resultaten weergegeven door de totaal koolwaterstofmonitoren 
worden uitgedrukt in equivalenten methaan (1 koolstofatoom) of propaan (3 kool
stofatomen).
Het grootste probleem vormt de respons voor methaan, dat van natuurlijke oor
sprong is en niet fotochemisch actief is, en in overmaat aanwezig is, en dus dient 
gemeten en afgetrokken te worden ofwel verwijderd te worden. Door dit meetsys
teem meet men het totaal aan koolwaterstoffen minus methaan 
(^n ^m  = CnHm (totaal) " 4)-

e x Hy :
deze koolwaterstoffen worden gemeten door foto-ionisatie (PID - Photometric Ioni
zation Detector). Foto-ionisatie treedt op wanneer een molecule licht met voldoen
de energie absorbeert en een positief geladen ion ontstaat dat door een collector 
opgevangen wordt. Deze techniek meet vnl. moleculen die een dubbele binding 
bevatten zoals onverzadigde moleculen en aromaten. Deze zijn fotochemisch de 
meest actieve groep koolwaterstoffen.

Dioxinen :
is de verkorte aanduiding voor de polychloordibenzo-para-dioxinen (PCDDs) en de 
polychloordibenzofuranen (PCDFs) met 4 tot 8 chlooratomen per molecule. Het 
meest bekende is het 2,3,7,8-tetrachloordioxine (2,3,7,8-TCDD) dat soms kortweg 
wordt aangeduid ais “dioxine”.

= = ■  231 i
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Emissie :
luchtverontreiniging zoals die wordt uitgeworpen door de bronnen van polluenten 
(schoorstenen, uitlaat).

Geometrisch gemiddelde (Gm - geometrie mean) :
de N-wortel van het product van N aantal meetwaarden X¡.

G m - " ]X ,* X 2*..J<N - e x ^ l ^ l n X . j

Geometrische standaardafwijking (Gsd - geometrie standard deviation) :

Gsd= exp (ln X, -  In Gm)

Voortschrijdend gemiddelde :
het glijdend gemiddelde van een tijdreeks visualiseert de algemene trend van een 
fenomeen met uitvlakking van de piekconcentraties.

Het glijdend jaargemiddelde wordt ais volgt berekend :
Voor een tijdreeks X-|, X2, X3 ,... wordt het glijdend gemiddelde van de orde P bere
kend door de sequentie van de opeenvolgende rekenkundige gemiddelden.

1  P  1  P+1 1  P+2  1  P + A f - 1

..................

Ais Xi maandgemiddelden zijn dan wordt het glijdend gemiddeld van orde 12 (glij
dend jaargemiddelde) berekend op basis van opeenvolgende reeksen van 12 data 
(vb. van januari 90 tot december 90, van februari 90 tot januari 91, enz...). De bere
kende waarden worden geassocieerd met de laatste maand (december 90, januari 
91, enz.)

Immissie :
luchtverontreiniging in de omgevingslucht na verspreiding van polluenten die door 
één of meerdere bronnen geëmitteerd werden.

Luchtkwaliteitsnormen :
doelstellingen voor de luchtkwaliteit die wettelijk zijn vastgelegd. Deze concentra
ties (van polluenten, over een bepaalde periode b.v. 1 uur, 24 uur) mag normaal 
gezien niet overschreden worden. Overschrijding van een luchtkwaliteitsnorm 
vraagt onmiddellijke actie zoals rapportering, reden opzoeken, e.d.

Mediaan van een reeks metingen :
de middelste waarde ais alle waarden die uit de metingen bekomen werden in 
opklimmende volgorde (van de laagste tot de hoogste) worden gerangschikt. Dit 
houdt dus in dat er 50 % van de waarden kleiner zijn dan de mediaan, en 50 % gro
ter zijn dan de mediaan. Men spreekt dan ook van het 50s*e percentiel.

PAK :
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Deze klasse van componenten, waar
van de structuur gebaseerd is op gecondenseerde benzeenkernen, behoort tot de 
groep luchtverontreinigende stoffen met hoge prioriteit omwille van hun kankerver
wekkend en mutagene eigenschappen. Ze zijn in hoofdzaak afkomstig van ver
brandingsprocessen van fossiele brandstoffen. Belangrijke bronnen zijn o.a. het
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verkeer, de huisverwarming en de industriële verbrandingsprocessen voor energie
productie. Belangrijke PAK’s zijn fluorantheen, pyreen, benzo(a)antraceen, chry- 
seen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, dibenzo- 
(a.h)antraceen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen.

Percentiel P :
is die waarde waarbij P% van het totaal aantal meetwaarden lager zijn en (100-P%) 
van de waarden hoger zijn. Het 98ste percentiel bijvoorbeeld is die waarde waarbij 
98% van de meetwaarden lager zijn en 2% van de waarden hoger zijn. De percen- 
tielen worden meestal berekend over relatief langere perioden (6  maanden, 1 jaar). 
Voor een gegeven polluent op een bepaalde locatie wordt een lijst opgesteld van 
alle waarden in oplopende volgorde :

XX X ¡ {  X 3 { . . . {  X N

Het percentiel P is de waarde van het element met rangnummer k, waarbij k ais 
volgt wordt berekend :

Hierbij is N het aantal werkelijk gemeten waarden. De waarde van k wordt afgerond 
tot het dichtsbijzijnde gehele getal.

Pg TEQ :
de toxiciteit van dioxinen wordt uitgedrukt t.o.v. 2,3,7,8-tetrachloordioxine (= de 
meest bekende dioxine) in picogram Toxicologische Equivalenten, rekening hou
dend met toxicologische equivalentiefactoren.

PM10-fractie :
Particulate matter kleiner dan 10 pm. Stofdeeltjes die op een grootte selecterende 
instroomopening passeren met een efficiëntiegrens van 50% bij een aërodynami
sche diameter van 10 pm. Met andere woorden de metingen van PM10-stof 
bemonsteren 50% van de deeltjes met een aërodynamische diameter van 10 pm.

Pollutieroos :
grafische voorstelling die, per herkomstrichting van de wind, de gemiddelde con
centratie van een polluent (verontreinigende stof) aangeeft; elk segment wijst in de 
richting van herkomst van de overeenkomstige wind, zodanig dat de grootste seg
menten wijzen in de richting van herkomst van wind die de grootste verontreiniging 
voor de betrokken polluent met zich brengen.

deeltje per miljard; dit is de meeteenheid die de concentratie van polluenten aan
duidt in eenheid van volume per eenheid van volume. 1 ppb van een polluent X is 
gelijk aan 1 deeltje in een mengsel van 1.109 deeltjes m.a.w. 1 mm van polluent X 
is aanwezig in 1 m omgevingslucht.

deeltje per miljoen; dit is de meeteenheid die de concentratie van polluenten aan
duidt in eenheid van volume per eenheid van volume. 1 ppm van een polluent X is 
gelijk aan 1 deeltje in een mengsel van 1.106 deeltjes m.a.w. 1 cm van polluent X 
is aanwezig in 1 m omgevingslucht.

ppb :

ppm :
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Precursor :
polluent waaruit achteraf door atmosferische reacties secundaire polluenten ont
staan.

Rekenkundig gemiddelde (Am - aritmethic mean)
som van de waarden die bij de metingen werden opgetekend, gedeeld door hun 
aantal.

X, + x 2+...+ x N i ^
X  Ñ / v £ X'

Rekenkundige standaardafwijking (Asd - arithmetic standard deviation)

4SD=
N

Richt- en streefwaarde :
doelstellingen voor de luchtkwaliteit op lange termijn. Bij overschrijding is geen 
onmiddellijke actie voorzien.

TEOM :
rechtstreekse meting van de stofmassa d.m.v. een oscillerende microbalans. 

Thermische inversie :
Tijdens bepaalde atmosferische omstandigheden is de luchttemperatuur van de 
hogere luchtlagen hoger dan deze van de onderste luchtlagen. In plaats van af te 
nemen met de hoogte, zal de temperatuur van de lucht dus eerst toenemen ter 
hoogte van de thermische inversielaag. De luchtlagen met de grootste dichtheid 
bevinden zich dan tegen de bodem zodat de verontreinigende stoffen zich niet naar 
de hogere atmosferische luchtlagen verspreiden, maar zich opstapelen in de lager 
gelegen luchtlagen.

VOS :
Vluchtige Organische Stoffen die in de fotochemische luchtverontreiniging ais pre- 
cursoren belangrijk zijn. Ze worden ook wel aangeduid als VOC (Vluchtige Organi
sche Componenten).

x-mean (virtueel station) :
om een verantwoorde middelingsmethode over alle reële meetstations toe te laten 
van beschrijvende statistische parameters andere dan het eenvoudig rekenkundig 
gemiddelde (bv maxima, percentielen, geometrisch gemiddelde,...) wordt tijdens de 
dataverwerking een imaginair station gecreëerd dat voor elk halfuur de gemiddelde 
waarde aanneemt van de meetresultaten van alle meetstations (indien daarvan 
minstens de helft aanwezig is).

Het ‘x-mean’ station is dus ais dusdanig geen ruimtelijk gemiddelde halfuurwaarde 
van een polluent over Vlaanderen. Het laat wel toe alle statistische grootheden van 
een bepaalde meetplaats te evalueren ten opzichte van de volledige groep van 
meetplaatsen die door x-mean wordt vertegenwoordigd.

Zwarte rook :
Onder de aangenomen voorwaarden van monsterneming en metingen, wordt de 
term ‘rook’ gebruikt in de zin van fijn verdeeld zwart stof waarvan de deeltjes vol
doende kleine afmetingen hebben om zich in werkelijkheid in suspensie in de lucht 
te bevinden. Ze zijn voornamelijk samengesteld uit verbrandingsresten.

VMM"



[jg/m3 :
microgram per kubieke meter. Meeteenheid die de concentratie van polluenten 
aanduidt, uitgedrukt in een miljoenste deel van een gram in een kubieke meter 
omgevingslucht dus in eenheid van massa per eenheid van volume.

Om rekeningsfactoren ppb naar pg/m 3  bij 293°K en 1013 m bar voor NO 2 , NO 
en O 3  en bij 298°K en 1013 m bar voor SO 2

polluent omrekeningsfactor ppb —►  pg/m^
S02 2,62

no2 1,25

NO 1,91

O3 2

Vanaf 1 januari 2000 dienen de metingen van SO2 eveneens gestandariseerd te 
worden bij 293°K en 1013 mbar. Dit overeenkomstig de nieuwe richtlijn 
1999/30/EC. De omrekeningsfactor die vanaf 1 januari 2000 gebruikt wordt, 
bedraagt 2 ,6 6 .
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