
               

 

 

CERTIFICAAT 

 SCHONE LUCHT  

 
OC Verhulst heeft aangetoond te voldoen aan de Viridi Air beoordelingscriteria omdat zij een significante 
bijdrage leveren aan schone binnenlucht. In samenwerking met Viridi Air is in 2021 ook een bijdrage geleverd 
aan schone buitenlucht door het plaatsen van 800 luchtzuiverende bomen in enkele Viridi Air 
buitenfilterprojecten. Door het voldoen aan de beoordelingscriteria en het aandeel in het buitenfilterproject 
worden zij een Viridi Air Partner (Platina XL).  
 
Certificaathouder 
OC Verhulst  
Albert Einsteinweg 10  
5151DL Drunen 
Nederland 
 
Het Viridi Air Partnership en het Schone Lucht-certificaat zijn toegekend door Viridi Air. Er vindt een jaarlijkse 
hertoetsing plaats op de beoordelingscriteria. Het complete certificatie dossier is openbaar inzichtelijk op 
www.viridiair.nl. Binnen het Partnership is het OC Verhulst toegestaan om het Schone Lucht-certificaat en 
Schone Lucht-label te gebruiken voor commerciële doeleinden.  
 
Geldigheidsperiode 
4 januari 2022 t/m 4 januari 2023 
 
Namens Viridi Air             
                                                          
 
………………………….  
Dhr. J.J.A.J. van de Riet   
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ANNEX: Locatiegegevens en plattegrond 

Viridi Air heeft op 30 januari 2021 in het buitenfilterproject fase 2 “Viridi Air - Landgoed De Beylevelden”,      
300 groene filters geplant. De groene filters zijn terug te vinden middels de codering en de plattegrond op 
https://viridiair.nl/gerealiseerde-projecten. De volgende groene filters met bijbehorende unieke codering zijn 
geplant in de filterstroken van Sectie D-E-F: 

 Sectie D: 20210111.01 t/m 20210111.100 
 Sectie E: 20210111.101 t/m 20210111.200 
 Sectie F: 20210111.201 t/m 20210111.300 

 
Viridi Air heeft op 5 november 2021 in het buitenfilterproject fase 2 “Viridi Air - Landgoed De Beylevelden”,      
405 groene filters geplant. De groene filters zijn terug te vinden middels de codering en de plattegrond op 
https://viridiair.nl/gerealiseerde-projecten. De volgende groene filters met bijbehorende unieke codering zijn 
geplant in de filterstroken van Sectie G-H-I-J-K-L-M: 
 

 Sectie G: 20210111.301 t/m 20210111.336 
 Sectie H: 20210111.337 t/m 20210111.367 
 Sectie i:  20210111.368 t/m 20210111.403 
 Sectie J: 20210111.404 t/m 20210111.627 
 Sectie K: 20210111.628 t/m 20210111.638 
 Sectie L: 20210111.639 t/m 20210111.669 
 Sectie M: 20210111.670 t/m 20210111.705 

 

Viridi Air heeft 95 luchtzuiverende bomen geplant in het buitenfilterproject “Holten (nabij snelweg A1)” op 11 
december 2021. De luchtzuiverende bomen zijn terug te vinden binnen sectie C middels de codering en de 
plattegrond op https://viridiair.nl/gerealiseerde-projecten: 

 20210111.706 t/m 20210111.800  
 

 
 


