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Binnen het ‘Project zuivere lucht’ willen we de impact van
schadelijke stoﬀen op de binnenluchtkwaliteit beperken.
We ontwikkelen een innova�eve luchtzuiveringstechniek
en testen deze in voorzieningen voor gevoelige groepen.
We helpen de burger ook om de luchtkwaliteit te meten
en doelgerichte lokale oplossingen te bedenken.

NIEUWE LUCHTZUIVERINGSTECHNIEK
Bestaande luchtzuiveringstechnologieën gebruiken meestal mechanische
ﬁltering met meerdere soorten ﬁlters. Hierbij worden de deeltjes en gassen
verzameld in de ﬁlter (collector) maar niet vernie�gd. Dit vraag inspanning naar
onderhoud (bijvoorbeeld het vervangen van ﬁlters). In ons projectonderzoeken
we de combina�e van twee innova�eve technologiën: elektrosta�sche ﬁltering
en fotokatalyse.

De deeltjes in de lucht krijgen een lading doordat ze een reactor passeren
met een elektrisch veld (ionisa� e+ESP). Daarna worden geladen deeltjes
aangetrokken tot de collectorplaten (ESP). Deze platen zijn bedekt met een
speciale laag (fotokataly� sche coa� ng) en worden belicht met een UV-lamp.
Deze laag zal in meer of mindere mate deeltjes a� reken en omze� en tot
water en CO2. De gereinigde lucht verlaat aan het einde van de luchtreiniger.
Hierdoor komen we tot een op� male ﬁ ltering en luchtreiniging, lage
onderhoudskosten en een gebruiksvriendelijke oplossing. Deze technologie
gaan we testen in een kinderdagverblijf in Antwerpen en in een school in Den
Haag.

www.projectzuiverelucht.eu
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IEDEREEN AAN DE SLAG
Er is een s�jgende interesse in het zelf meten
van de luchtkwaliteit. Daarom ontwikkelden
we binnen dit project een digitaal stappenplan
hoemee�klucht.eu. Hiermee kan iedereen zelf
op een correcte, wetenschappelijke manier de
luchtkwaliteit leren meten. Je vindt er heel
wat informa�e over bestaande technieken en
projecten.
We gaan ook samen met burgers aan de slag in zogenaamde ‘living labs’. Dit zijn
kleinschalige experimenten waarin de burger zelf maatregelen kan bedenken
om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen worden uitgevoerd en
geëvalueerd.

EUROPESE SAMENWERKING
Project zuivere lucht bestaat uit vijf partners in Vlaanderen en Nederland. Het
is geﬁnancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, een
grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met ﬁnanciële steun van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
België: Vlaamse Milieumaatschappij, Stad Antwerpen en Universiteit Antwerpen

Nederland: VFA Solu�ons B.V. en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden
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