
 

   

 
 

Modelprojecten met 
betrekking tot de binnenluchtkwaliteit 

Neem deel ! 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

In het kader van het Europese Interreg project Va FWVl ET'Air, voor 

Grensoverschrijdende economie en binnenluchtkwaliteit, willen we een bustocht 

organiseren langs openbare en particuliere gebouwen die een voorbeeld zijn op het 

gebied van binnenluchtkwaliteit (BLK). We willen nadien ook een reisverslag 

samenstellen en verspreiden waarin deze modelprojecten worden beschreven. 

BLK wordt inderdaad een belangrijk bezorgdheid in het bouwproces en de 

vraag naar "energie-efficiënte en gezonde gebouwen" blijft groeien. Daarom zijn de 

keuze van onder andere materialen met lage emissie en een hoogwaardige ventilatie 

onmisbare elementen voor de verbetering van de BLK in geïsoleerde en luchtdichte 

gebouwen. Het omvat ook het beheer van verontreinigende stoffen zoals schimmels, 

vluchtige organische stoffen (VOS), radon, koolmonoxide (CO), asbest en lood. 

Daarom wenden wij ons tot u: kunt u ons informeren over openbare en 

particuliere gebouwen (woningen, kinderdagverblijven, scholen, enz.) die deze 

verschillende BLK-criteria hebben geïntegreerd in hun bouw-/renovatiefasen, van 

projectplanning tot onderhoud van gebouwen? 

We zijn in de eerste plaats op zoek naar modelgebouwen in het geografische 

gebied waarop het Interreg ET'Air-project* gericht is (in Wallonië, Vlaanderen, 

Hauts-de-France en Grand-Est), maar aarzel niet om ons ook te informeren over 

gebouwen buiten dit gebied als ze opmerkelijke BLK-voorbeelden zijn. 



 

   

 

Wij danken u voor het verzenden van uw referenties van BLK-

modelgebouwen (via deze link) uiterlijk tegen 30 oktober 2019 via het 

hieronder vermelde e-mailadres. Wij blijven tot uw beschikking voor verdere 

informatie. 

Namens alle Interreg FWVl ET'Air-projectpartners bedanken wij u bij voorbaat. 

Voor het ET'Air project 

Denis Vasilov 

com@ecoconstruction.be 

Cluster Eco-construction ASBL 

rue Eugène Thibaut 1C, 5000 Namur 

Tél. : +32 (0)81 810 318 

www.etair.eu 

 

 
* Geografische zone waarop het Interreg project FWVl ET’Air zich richt 

Frankrijk : Avesnes-Sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Lille, Valenciennes, Arras, Béthune, 
Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer, Château-Thierry, Laon, Saint-
Quentin, Soissons, Vervins, Beauvais, Clermont, Compiègne, Senlis, Abbeville, Amiens, Montdidier, 
Péronne, Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, Vouziers, Châlons-en-Champagne, Epernay, Reims, 
Sainte-Menehould, Vitry-le-François 

Wallonië : Ath, Charleroi, Mons, Mouscron, Soignies, Thuin, Tournai, Dinant, Namur, Philippeville, 
Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Virton 

Vlaanderen: Brugge, Kortrijk, Diksmuide, Oostende, Roeselare, Tielt, Veurne, Yper, Gent, 

Oudenaarde 

Partenaires opérateurs / Projectpartners : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdocqCEhG3YymzSbi_PaASA2XrRDTJgMwIaUqyR8yXlqBNE3A/viewform
http://www.etair.eu/

