ABONNEE WORDEN? KIES JE LEESFORMULE

Luchtmonitoren in alle klassen van Destelbergen: mannetje
rood? Ramen open!
10/11/2020 om 12:43 door Geert Herman

Norah en Cleo zijn ondertussen vertrouwd met de Upzio AirQ ( FOTO: GHL)

DESTELBERGEN - Voldoende ventilatie, het is één van de cruciale factoren om het
coronavirus buiten te houden. In de 80 klassen van de zes lagere scholen van Destelbergen
staan vanaf maandag luchtmonitoren die de luchtkwaliteit in de gaten houden, en een
beteuterd gezicht opzetten als er dringend moet verlucht worden.
In het zesde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool op de Dendermondesteenweg stond er al
meer dan een maand ééntje te flikkeren, na de verlengde herfstvakantie staan ze in alle klassen van
alle scholen van de gemeente: de luchtmonitoren – Upzio AirQ’s heten ze officieel – van de firma
FixSus. Ze geven met een groene, oranje en rode smiley aan of het al dan niet snor zit met de
hoeveelheid CO2 die er in de ruimte aanwezig is, én zorgen terzelfder tijd voor een indicatie van de
hoeveelheid vluchtige organische stoffen (voc), zoals benzeen. (lees verder onder de foto)

Tien smileys, vijf verschillende stemmingen over de luchtkwaliteit in de klas (FOTO: GHL)

“De reden waarom de gezichtjes al vlug rood aanlopen als er met ontsmettingsmiddel wordt gewerkt
in de klas”, zeggen Norah (10) en Cleo (10), twee zesdeklassers voor wie het toestelletje al een
tijdje hun vertrouweling is in de klas in deze coronatijden. “Wij zijn het ondertussen al gewoon, maar
vooral de jongens slaan wel eens in paniek wanneer de digitale gezichtjes op oranje of rood
springen”, lachen ze.

“Win-winsituatie”
“Het voorstel van de milieudienst om deze toestellen na een grondige vergelijking voor alle scholen
en alle klassen aan te kopen (125 euro is de basisprijs per stuk, nvdr.) konden wij alleen maar als
een win-winsituatie beschouwen”, zegt schepen van Leefmilieu Michaël Vercruyssen (Open VLD).
“Het kadert ook in het MOS-project waarin wij actief zijn, want voor de kinderen zit er natuurlijk een
educatief tintje aan vast. Luchtkwaliteit is voor kinderen een erg abstract begrip, je voelt, proeft of
ruikt het niet, maar het is essentieel. Niet alleen in deze coronatijden, maar ook in het later leven
van de jongeren. Bovendien is het ook met de winter voor de deur ideaal om te weten wanneer er
moet verlucht worden om het kostenplaatje van de verwarming onder controle te houden.” (lees
verder onder de foto)
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