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vrijdag 15 februari 2019

Hogeschool UCLL en Stad Hasselt installeren eerste ‘snuffelpaal’
Meten luchtkwaliteit is eerste stap in UCLL-project Astmapping

vrijdag 15 februari installeren hogeschool UCLL en Stad Hasselt de eerste van 37
snuffelpalen. Dit netwerk van sensoren zal de luchtkwaliteit binnen de Grote Ring meten.
UCLL en Hasselt zorgen daarmee voor een primeur in Vlaanderen: geen enkele andere
stad beschikt momenteel over een installatie die de luchtkwaliteit op lange termijn meet
en de klok rond registreert.
Op

PROGRAMMA 11u-12u
 Toelichting door
1.
Joost Venken, Schepen voor

Duurzame Stad, Stad Hasselt:

belang van project voor de Hasselaar; Hasselt als stad van de toekomst
2.

Pieter Willems, Directeur UCLL Research & Expertise

3.

Ilse Vermeulen, Projectleider Astmapping, UCLL Research & Expertise

fases project Astmapping; partnerschap kennisinstelling & stad

de snuffelpalen; samenwerking Hasselair, astma-patiënten; opvolging resultaten

 Pieter Willems en Joost Venken installeren de eerste snuffelpaal in het stadspark.
 Afhankelijk van het weer is er mogelijkheid tot interviews voor of na de installatie van
de snuffelpaal. De operationele partners in het project – Jessa Ziekenhuis, Telenet –
zullen ook aanwezig zijn. Dokter Marc Raes van Jessa kan uw vragen beantwoorden
over de medische aspecten van dit project.
PRAKTISCH
Vrijdag 15 februari 2019, 11u-12u
Lokaal dienstencentrum Hogevijf/stadspark, Casterstraat 77, 3500 Hasselt
1.01)

(1e verdieping, lokaal

Het stadspark is een eindje stappen van het station van Hasselt, maar u geraakt er vlot met een Blue
Bike of de bus. Komt u met de wagen? Dan is er parking voorzien in de Plankeweidelaan (het
gedeelte grenzend aan het stadspark).

PERSCONTACT
Jan Withofs, hoofd Communicatie, hogeschool UCLL
jan.withofs@ucll.be • 0473 73 69 19
Dimitri Meus, Kabinet schepen Joost Venken, Stad Hasselt
dimitri.meus@hasselt.be • 011 23 90 42 • 0495 87 59 34

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met zo'n 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de
interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar
onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op
persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent
en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit

University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik
naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
De 8 expertisecentra van UCLL Research & Expertise zijn bemand met multidisciplinaire onderzoekers die de
handen in elkaar slaan in functie van vragen uit de (commerciële) businesswereld, verzoeken van vzw’s, hete
hangijzers in beleidsvorming etc. Wat al die expertisecentra gemeen hebben? Een academisch gedreven streven
naar excellentie. Bij Hogeschool UCLL onderscheiden we ons van typische research & development-instellingen
dankzij onze expertise, kennis die we graag delen. Conceptontwikkeling is daarbij een van de basisopdrachten, al
zit de echte meerwaarde vooral in praktijkoplossingen en multidisciplinariteit. Dankzij deze aanpak kunnen we
ook onze dienstverlening naar diverse private en publieke spelers op punt houden.
Meer info op www.ucll.be.

