Meten, weten en maatregelen bij Joaquin partners in België
IRCEL: http://www.irceline.be
In België werd in dit kader op 2 september 2008 tussen de drie ministers van Leefmilieu van de drie gewesten
en IRCEL een protocol afgesloten voor wat betreft de coördinatie van de smogepisodes. Dit protocol is van
toepassing op smogepisodes van fijn stof (PM10) en ozon in België.
Bij voorspelde of verhoogde concentraties van PM10 in België, of verhoogde stikstofdioxide concentraties in
Brussel, zal IRCEL waarschuwingsberichten verspreiden. In België treden verschillende actieplannen
(Vlaanderen, Wallonië en Brussel) in werking tijdens een smogepisode. Een smogepisode wordt afgekondigd
als de voorspelde PM10-concentraties minimum 70 µg/m³ bedragen gedurende minstens twee dagen of
uurwaarde NO2 groter dan 150 µg/m³ in Brussel. . De maatregelen betekenen concreet dat:

•
In Vlaanderen de snelheid op bepaalde secties van ringwegen en autosnelwegen beperkt
wordt tot 90 km/u. Dit wordt aangegeven via vaste en, op sommige plaatsen, dynamische
verkeersborden met de boodschap ‘90 km/u SMOG’.
•
In Brussel een snelheidsbeperking in de Brusselse binnenstad geldt tot 50 km/u op die
plaatsen waar in het gewest normaal 70 km/u mag gereden worden. Verder zullen er in het Brussels
hoofdstedelijk gewest extra snelheidscontroles plaatsvinden.(niet volledig: zie Figuur 1)
•
In Wallonië de snelheid op bepaalde secties van autosnelwegen beperkt wordt tot 90 km/u.
Dit wordt aangegeven via 476 vaste gecombineerde borden met de boodschap ‘vitesse maximale 90
km/h – danger – SMOG’ (niet volledig: zie Figuur 1).
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Meetresultaten VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)
•

Actuele meetresultaten op kaart van Vlaanderen: http://www.vmm.be/lucht/meetresultaten

•

Actuele luchtkwaliteit in uw eigen omgeving: http://luchtkwaliteit.vmm.be/

•

Benaderend beeld van de luchtkwaliteit op gemeenteniveau ( 4 x 4 km):
http://geoloket.vmm.be/RUP/

•

http://www.lne.be/themas/luchtverontreiniging

Beleid

De stad Antwerpen neemt zelf lokale maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren:
•

www.antwerpen.be:
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/81/20/677.Y29udGV4dD04MDMzOTAz.html
http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Sociale_zaken/SZ_Milieu/gezondheid/Studie
%20stad%20Antwerpen%20-%20Maatregelen%20luchtkwaliteit%20en%20geluidshinder%20%20Eindrapport%20-%20def_klein.pdf

•

www.eha.be > Bewoners > Milieu & Gezondheid > Luchtkwaliteit

•

www.eha.be > Plannen en presentaties > LEZ Haalbaarheidsstudie
http://ecohuis.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Stadsontwikkeling/SW_Ecohuis/plannen_
presentaties/20121121_TM_LEZHaalbaarheiddstudie_DEFklein.pdf

•

In samenwerking met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse
overheid werd voor stad en haven een actieplan opgemaakt in verband met NO2 en fijn stof:
http://www.lne.be/themas/luchtverontreiniging/200808actieplan_stad_en_haven_antwerpe
n_vl_gha_stad.pdf

Luchtkwaliteit en gezondheid
•

www.mmk.be

•

www.zorg-en-gezondheid.be

Sensibiliserende campagnes
•

www.stookslim.be

•

http://www.weekvandemobiliteit.be

•

www.ikbenrob.be

•

http://www.duurzame-mobiliteit.be/

•

www.ecoscore.be

•

http://www.mobiel21.be/nl

•

www.slimweg.be

•

http://www.s-move.be/

