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Veolia ondersteunt de herleving van culturele activiteiten
door te zorgen voor een optimale binnenluchtkwaliteit.
Om de culturele activiteiten aan de vooravond van de zomer weer op gang te brengen en het
grote publiek gerust te stellen over de luchtkwaliteit van de bioscopen, musea en theaters,
implementeert Veolia een oplossing om de binnenluchtkwaliteit te controleren, te bewaken en
te optimaliseren.
UGC Belgium vertrouwt Veolia en Bruno Plantin-Carrenard, Chief Operating Officer van de bioscopen,
om het publiek gerust te stellen door erop te wijzen dat, naast de traditionele maatregelen en
aangepaste schema's, "het ad hoc beheer van de HVAC-systemen (ventilatie en airconditioning)
wordt toevertrouwd aan het bedrijf Veolia, dat dezelfde protocollen zal aannemen als die welke in de
ziekenhuizen (en andere, Europese instellingen in het bijzonder) waarvoor zij verantwoordelijk zijn,
worden toegepast".
Schone ruimtes, operatiekamers en scholen: Veolia zet haar kennis over luchtbehandeling om
in de praktijk.
Om de lucht schoon te maken, worden tegenwoordig vaak gewoon ramen geopend. Dit kan het
probleem eenmalig oplossen als de buitenluchtkwaliteit goed is, maar het effect van deze actie is van
korte duur omdat het ‘blind’ openen van de ramen het probleem op de lange termijn niet oplost. Er
bestaan ook andere oplossingen. Veolia heeft technologieën die gebruikt worden in operatiekamers of
cleanrooms van ziekenhuizen aangepast aan de problemen van vandaag. Net zoals Veolia de
toegang tot drinkwater al meer dan 160 jaar tot een belangrijke motor van de volksgezondheid en de
levenskwaliteit maakt, heeft de Groep meer dan een jaar geleden besloten om zijn expertise en
oplossingen voor een betere binnenluchtkwaliteit in scholen in te zetten. Deze oplossing heeft haar
waarde bewezen en is nu van toepassing op al onze klanten.
Veolia is de eerste wereldwijde speler op het gebied van resource management die oplossingen biedt
om de kwaliteit van de binnenlucht in gebouwen en scholen te garanderen. Een reeks diensten - Air
Control, Air Performance en Air Human - die klanten in staat stellen de luchtkwaliteit te controleren en
de inzittenden te informeren.
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Over Veolia
De Veolia groep is wereldleider op vlak van geoptimaliseerd resource management. De groep is aanwezig op vijf continenten met meer
dan 171.000 werknemers en ontwerpt en gebruikt oplossingen voor water-, afval- en energiebeheer die bijdragen aan de duurzame
ontwikkeling van steden en industrieën. Via haar drie complementaire bedrijfsactiviteiten water, afval en energie, helpt Veolia de
toegang tot hulpmiddelen te verbeteren, de beschikbare middelen te behouden en ze te vernieuwen.
In 2018, bevoorraadde Veolia 95 miljoen mensen met drinkwater en 63 miljoen mensen met afvalwaterdiensten, produceerde 56
miljoen megawattuur en recupereerde 49 miljoen ton afval. In 2018 genereerde Veolia Environnement (genoteerd in Parijs Euronext
VIE) een geconsolideerde omzet van € 25,91 miljard euro. www.veolia.com
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