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Newsletter

Bekijk de online versie

Beste wensen voor dit nieuwe jaar!

Het hele team van het Interreg ET'Air-project wenst je een schitterend 2022!

Al bijna 2 jaar gooit het coronavirus ons leven overhoop en maakt het ons duidelijk hoe
belangrijk een goede binnenluchtkwaliteit is om gezondheidsproblemen te voorkomen,
of die nu te wijten zijn aan verontreinigende stoffen van biologische- (bacteriën, virussen
zoals corona...), chemische- (VOS, koolmonoxide...) of organische aard (radon,
fijnstof...).

Ook in 2022 staan wij klaar om je bij bouw-en renovatieprojecten de sleutels aan te
reiken voor een betere BLK!

 

In de laatste rechte lijn van ons project staan nog op de agenda: de train de trainers
vorming rond BLK, meerdere webinars, de publicatie van handleidingen van  goede
praktijken... We houden je uiteraard op de hoogte in onze Nieuwsbrief!

Veel leesplezier!

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mjwwq.html?hl=fr
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Al onze video’s en replays van webinars op één plaats: het ET’Air
YouTube-kanaal!

Recent hebben we een YouTube-kanaal aangemaakt om alle video-inhoud van het
project te verzamelen: videopresentatie uit het project, webinars...

Momenteel zijn er 13 video's beschikbaar en we vullen deze pagina stelselmatig aan
naar aanleiding van de verschillende online evenementen.

Ontdek het ET'Air Youtube kanaal

https://www.youtube.com/channel/UC5SKDxUXcr1B-DafVoIp1QA
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Protocol Ventilatie RE2020

In Frankrijk heeft het Ministerie van Ecologische Transitie het ventilatieprotocol
RE2020 beschikbaar gesteld: controle, prestatiemetingen en vereisten voor
mechanische ventilatiesystemen in nieuwe residentiële gebouwen. Het document
stelt een methodologie voor om de prestaties van mechanische ventilatiesystemen in
nieuwe gebouwen te controleren en te meten. De vereisten en aanvullende niet-
verplichte punten worden er toegelicht.

Het artikel lezen

http://etair.eu/2022/01/protocol-ventilatie-re2020/
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Webinar : gevaar voor CO vergiftiging en afvoer van rookgassen

 

Elke winter, ook dit jaar weer, vallen er slachtoffers door koolstofmonoxide intoxicatie,
een gevaarlijk polluent in het binnenklimaat.

In februari organiseert ons ET'Air-project een webinar over dit fenomeen. De gevolgen
voor het menselijk lichaam, de oorzaken en de voorzorgen die we hiervoor kunnen
nemen komen hier uitgebreid aan bod.

Het artikel lezen

De impact van �ltering en luchtzuivering van de ingevoerde
buitenlucht in woongebouwen en de invloed ervan op de

binnenluchtkwaliteit

Het WTCB voert momenteel een proefproject uit in Brussel met metingen op de
werkelijke luchtverontreinigingswaarden in de stedelijke omgeving.

Dit project wordt gefinancierd door het “Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Innoviris via
het Prospective Research programma”.

Het artikel lezen

http://etair.eu/2022/01/webinar-etair-thema-co-en-afvoersystemen-van-rookgassen-02-2022/
http://etair.eu/2022/01/de-impact-van-filtering-en-lucht-zuivering-van-de-ingevoerde-buitenlucht-in-woongebouwen-en-de-invloed-ervan-op-de-binnenluchtkwaliteit/
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Impact van een energierenovatie en van het bewonersgedrag op de
concentraties van verontreinigende stoffen in woningen

In een wetenschappelijke studie, gepubliceerd in het tijdschrift Science of the Total
Environment, werd de invloed onderzocht van een energierenovatie en de
bewonersactiviteiten op de concentraties van verontreinigende stoffen in woningen.

De auteurs voerden in zeven Zweedse woningen metingen uit op bepaalde
verontreinigende stoffen zoals ultrafijn stof (UFP), fijnstof PM2.5 en zwarte koolstof/black
carbon (BC). 

De studie benadrukt de moeilijkheid om nauwkeurige metingen te verrichten en het
belang bij dit soort onderzoek van een nauwkeurige en gedetailleerde registratie van de
bewonersactiviteiten om zo de identificatie van de bronnen die bijdragen tot de
blootstelling aan fijnstof te garanderen.

Het artikel lezen

http://etair.eu/2022/01/impact-van-de-energierenovatie-en-bewonersactiviteiten-op-de-concentraties-van-verontreinigende-stoffen-in-woningen/
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De FAQ van onze site om u te begeleiden

Heeft u een BLK- vraag met betrekking tot materialen, BLK, ventilatie... in een bouw- of
renovatieproject? Raadpleeg onze FAQ om een antwoord te vinden op de vragen die
tijdens onze evenementen werden gesteld: http://etair.eu/begeleiding/veelgestelde-
vragen/

Komt uw vraag niet voor in de lijst? 
Aarzel niet ze ons door te mailen naar etairinterreg@gmail.com, en we trachten een
antwoord hierop te geven.

Vind de ET'Air toolbox: https://toolbox.etair.eu/

Andere bronnen zullen binnenkort beschikbaar zijn op de internetwebsite:
http://etair.eu

http://etair.eu/begeleiding/veelgestelde-vragen/
mailto:etairinterreg@gmail.com
https://toolbox.etair.eu/
http://xmxl.mj.am/lnk/AL8AAGq9J_UAAckmegQAAFLcC3cAAVPMBCsAI8IbAAB-swBeeHU1ath-jeGURAGBv7nDCEu0-wAAggg/6/FSvoaTXzEtL5r9R7wnp0VA/aHR0cDovL2V0YWlyLmV1Lw
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Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.

235 avenue de la recherche BP86 59373 Loos cedex FR
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