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Van airco naar complete luchtverversing
met luchtreiniging

Op 16 maart 2020 kregen wij via de persconferentie te horen dat wij even niet mochten zingen.
Hierop zijn wij meteen gaan kijken wat er voor aanpassingen aan de bestaande airco gedaan
konden worden om onze zaal zo spoedig mogelijk tot een veilige omgeving te maken. De airco
bleek dusdanig verouderd dat dit geen haalbare kaart was. Gezien de geluiden die in de
wandelgangen al de ronde deden over aanpassingen van het bouwbesluit en de eisen die via het
RIVM gingen komen, moest je al meer gaan denken aan een luchtverversingssysteem. Er is toen
een commissie samengesteld (René Vestering, Leo van der Pieterman en Jan Koet) die een
aantal leveranciers van luchtverversings-installaties uitgenodigd heeft voor een gesprek. Na
meerdere gesprekken met de leveranciers en het bestuur hebben we besloten om voor de firma
MIWO te kiezen die samen met de huidige leverancier van de airco de firma Poolster een
luchtverversings-installatie hebben geplaatst.
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Maandag 3 oktober 2020 was de aftrap van een flinke verbouwing. De firma GJK
Elektrotechnisch Installatiebedrijf begon met het verwijderen van de oude
plafondverlichting en de verouderde plafondplaten.

Direct na dat de verlichting en de plafondplaten verwijderd waren is de firma MIWO aan
de slag gegaan. De oude airco, met al zijn leidingen en kanalen, zijn uit het plafond
verwijderd. Meteen daarna zijn de nieuwe kanalen geplaatst. Iedere dag zag ik weer een
nieuwe voorraad aan pijpen en pir materiaal binnenkomen. Waar moet dit allemaal heen.
Het antwoord was duidelijk, daar boven in het plafond.

Overal zag je de nieuwe kanalen hun plaats krijgen. In de hal en het
trapgat op de hedendaagse industriële wijze en in de zaal zo
onzichtbaar mogelijk.
Onze vaste stelregel was en is; onze zaal moet zijn uitstraling houden
zoals hij al jaren heeft.

Even het grotere werk.
Met een kraan werd alles op het dak getild.

Stukje bij beetje komt er vorm in de legpuzzel. Maar goed dat we nog wat
ruimte hadden op het dak.

Binnen hangen alle kanalen op zijn plaats. Dit was weer het
moment voor de elektricien om de nieuwe plafondverlichting te
plaatsen.
Deze nieuwe armaturen zijn voorzien van Led lampen die een
grotere lichtopbrengst geven dan de oude lampen maar ook
volledig dimbaar zijn.

Wichard Bos en Nico Mooij hebben geholpen om het
plafond te voorzien van nieuwe akoestische platen.

Dit is de UV-C lamp die 99,9% van alle
virussen en bacteriën dood. Deze hangt
is de zaal rechts boven de ingang naar
de garderobe.

Hoe werkt het systeem ?
Even in het kort.
In zeven “pilaren” zitten roosters, zoals afgebeeld op de foto hiernaast. Het zijn de beide
pilaren links en rechts van de schouw. Het zijn de beide pilaren boven het podium. Links en
rechts van de middelste vaandelkast zijn twee pilaren gemaakt en als laatste in de pilaar in de
hoek naast de garderobe. De grote afmeting van de roosters 2000 x 320 mm. is bewust
gekozen. De toegevoerde lucht krijgt een betere verdeling en het geluid van aanvoer wordt
hierdoor aanzienlijk gereduceerd. Als het systeem aan staat moet je dat echt met je hand
voor het rooster gaan voelen. De schone lucht komt via de roosters de zaal binnen. De
stroming gaat van onderuit en volgt zijn weg door de zaal. Doordat er op verschillende punten
een rooster geplaatst is komt de verse lucht elkaar overal in de zaal tegen. Door onze eigen
lichaamstemperatuur zal de lucht eerder de weg naar ons vinden waardoor wij eigenlijk
constant in een schone omgeving staan. Via de roosters in het plafond wordt de lucht weer
afgezogen.

Een bijkomend voordeel is dat de opgezogen warme lucht weer
teruggewonnen wordt zodat we altijd een aangename temperatuur
hebben. In de zomer werkt dit hetzelfde met gekoelde lucht.
In de hal, het trapgat, mindervalide toilet, het opkamertje en de garderobe
wordt de schone lucht ingeblazen via de witte ventielen en de afzuiging
gaat via de roosters in het plafond. Deze is hier krachtig genoeg voor.

Het RIVM geeft als advies voor de grote van onze zaal 2 x per uur verversen, ZV heeft gekozen voor 4 x per uur

In de zaal zijn zeven inblaaspunten gekomen. Uitgangspunt was om deze zo goed als mogelijk uit
het zicht te houden. In de pilaren of erachter zijn de kanalen weggewerkt. De roosters zijn nagenoeg
onzichtbaar verwerkt in de kolommen. Aan de kant van de schouw zijn ze weggewerkt achter de
muur in de holle ruimtes. Naast de middelste vaandelkast zijn twee nieuwe pilaren gemaakt. Boven het
podium zijn de kanalen verwerkt in de bestaande pilaren en naast de garderobe is het laatste kanaal
geplaatst. De afmeting van het rooster is bewust van deze afmeting. Als het systeem aan staat dan
moet je echt met je hand naar het rooster gaan om te voelen dat het systeem aan staat. Tevens is dit
ook voor de geluidsreductie. De verse lucht komt via de onderkant van de roosters ze zaal in. Deze lucht
wordt 7 meter naar binnen geblazen. Dit betekend dat de luchtstromen uit de zeven kolommen elkaar
overal passeren. Binnen het kwartier is alle lucht weer opgezogen door de zes
plafondroosters. Een rooktest, die gehouden is voor de oplevering van het
systeem, toonde aan dat binnen het kwartier alle rook uit de zaal was
verdwenen. En dat vier keer per uur.

HET LAATSTE NIEUWS VAN
MAART 2021
Al ons werk wordt beloond.√
Na al het werk wat er verricht is zijn wij getoetst door de firma VIRIDI-Air aan een lijst met criteria om te kijken of wij voldoen aan
alle gestelde luchtverversingseisen. Wij voldoen aan alle eisen en zijn beloond met het keurmerk Schone Lucht !
Het onderstaande beeldmerk krijgt een prominente plek aan de gevel. Het certificaat zullen wij met trots laten zien. Wij hebben ook
een plek of de website van VIRIDI-Air en van MIWO B.V.
Tevens doen wij ook mee aan een buitenfilterproject. De buitenlucht is ernstig vervuild met o.a. fijnstof, NOx, ozon en CO2. Om de

vervuiling in de buitenlucht te verminderen creëert Viridi Air buitenfilterprojecten om de buitenlucht te filteren. De projecten
worden samen met cliënten van Zorgboerderijen aangelegd en bevinden zich op privé eigendom bij Zorgboerderijen. Ze zijn
uitsluitend op afspraak met Viridi Air te bezoeken. Bij het aanplanten mag u uiteraard met collega’s een handje komen helpen. Het
filteren van de buitenlucht verloopt met een unieke filtertechniek: Bij een van de zorgboerderijen zal een boompje van ons gepland
gaan worden. Zo snel wij hier meer van weten laten wij dat meteen weten via de nieuwsbrief.

Als afsluiter
Jan van Leeuwen heeft de letters op de steen boven de ingang
voorzien van een laag bladgoud.
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