
 
  
  
  
 
    

 
 
 

 
 
 

  

  
   

 
   

 

 

 

 

Met de steun van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling 

PERSUITNODIGING
06 september 2022

VOOR EEN GEÏNFORMEERDE 
BEVOLKING, BETROKKEN BIJ DE VERBETERING 
VAN DE LUCHTKWALITEIT, OVER DE GRENZEN HEEN

TRANSFAIR: 

 
Het TransfAIR-project, ontwikkeld in de grensregio Vlaanderen–Hauts-de-France–Wallonië, werkte aan 
het harmoniseren van de communicatie over de luchtkwaliteit en voerde acties uit om deze te verbeteren. 
Daarbij werden burgers aangespoord een rol te spelen bij de verbetering van de luchtkwaliteit en hun eigen 
blootstelling. 
Drie en een half jaar hebben de projectpartners hun expertise gebundeld om instrumenten te ontwikkelen 
waarmee de bevolking in de drie regio’s duidelijker en consistenter kan worden geïnformeerd. Deze 
instrumenten maken het mogelijk om de luchtkwaliteit beter in kaart te brengen en de uitdagingen voor 
verbeteringen scherper te stellen. 

Maak kennis met de organisaties die waken over de luchtkwaliteit en ontdek de 
grensoverschrijdende (Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen) acties, tijdens de 

slotconferentie op: 

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2022, 
IN LA SERRE NUMÉRIQUE IN VALENCIENNES, VAN 10U TOT 16U30 

OP HET PROGRAMMA : 
De hoekstenen van het project - plenair, voormiddag 

Met in het bijzonder de presentaties over de nieuwe luchtkwaliteitsvoorspellingsmodellen en 
de instrumenten om de burger te betrekken. 

Demonstratieruimte voor instrumenten en resultaten - vanaf de middag 
Voor een onderdompeling in TransfAIR: voorstelling van de grensoverschrijdende 

luchtkwaliteitskaarten, van de gebruikte meettoestellen (ministations, microsensoren, passive 
samplers), het Aerohelden-avontuur voor burgers en de TransfAIR© serious game. 

Participatieve workshops - namiddag 
Waar het publiek (burgers, ambtenaren, lokale politici) ideeën kan uitwisselen over 

burgerparticipatie bij het verbeteren van de luchtkwaliteit en welke acties hiervoor mogelijk zijn. 

U vindt het gedetailleerde programma als bijlage. 
Heeft u een vraag? Stel ze tijdens de lunchpauze gerust 
aan de projectpartners in de demonstratieruimte. 

TransfAIR is een project dat medegefnancierd wordt door het Europese Interreg-programma 
France – Wallonie – Vlaanderen waarbij vijf actoren op het gebied van luchtkwaliteitsbeheer 
betrokken zijn: ISSEP, AwAC, Atmo Hauts-de-France, VMM en IRCEL. 

CONTACTEN: 
Contact Hauts-de-France: 

l.vovard@atmo-hdf.fr 
Contact Flandre: 
k.smet@vmm.be 

Contact Wallonie: 
l.haouche@issep.be 
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