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2.1 Verspreiding van
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2.1 VerspreicJing van vluchtige organrsche
stoííen (VOS)
De NMVOS-emissie door verheer
& vervoer in zooz rag tt %lager
dan in zoor en
s5%lager dan in 199o. Het aandeer van de sector
verkàer & veivoer is nagenoeg
volledig toe te schrijven aan het
wegverkeer (96 z). vooraip"àr,".,rr.*o".
zorgt voor een belangrijke emissie (Sty").

voor de sector bevorhfng daalde de
NMVos-emissie in zooz met
4%t.o.v. zoor,
maar steeg metT % t.o.v. rggo. De
bevorking veroorzaakt voorar emissies
via
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gedaald in de periode lgg0-2000
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NMvOs-concentratfe in paling
uit oppervlaktewater

De aanwezigheid van
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(VOS)
\/t'rsprcidirrg vat'r vlrlchtige org'lnisclre stoffen

DeNMVoS-concentratieSinpalingvariëreninfunctievandestaalnameplaats.

Tussendeverschillenderivierbekkenszijndeconcentratiesinpalingvangeïnvan Diile-Zenne en
tuevolkte gebieden hoogst (bekkens
dustrialiseerau

"r,ài.t
agrarische
Nete). palingen afkomstig van een

Àgeving

(de A te Poppel) verto-
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Gevolgen vooï mens

NMvOs-concentratie in binnenruimten
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concentratie,dematevaninfiltratievanbuiten]ucht,deefficiëntievanventilatie en de reactiviteit van de polluenten'
DebelangrijkstebronnenvanNMVosindebinnenruimtezijnhetgebruikvan
verfproductenenlijmen'Anderebronnenzijn:bouwmaterialen'meubels'huisschoonmaakproducten' menselijke
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