
  

Milieuverantwoordelijkheid bij MEWA 

Het sparen van energiebronnen wordt in hoofdletters geschreven 

Wiesbaden, juni 2021: Wie jaarlijks tot meerdere miljoen liter stookolie bespaart door 

warmterecuperatie en de eigen energiebehoefte grotendeels afdekt met uitgewassen 

afvalstoffen, denkt al langer na over een zorgvuldig energieverbruik. Sedert meer dan dertig jaar 

komen het sparen van energiebronnen en milieubescherming bij MEWA Textil-Management op 

de eerste plaats. Met eigen technische ontwikkelingen heeft MEWA meegewerkt aan de 

continue verbetering van de stand van milieutechnologie in de sector.  

MEWA biedt klanten uit industrie, ambachten en handel in 21 Europese landen bedrijfstextiel 

in full-service. „We adviseren onze klanten welk textiel voor hen het juiste is, maken het eerste 

uitrustingspakket klaar en zorgen ervoor dat doeken, matten en kleding schoon en verzorgd 

blijven. En dit bij een minimaal verbruik van schoon water en primaire energie“, verklaart 

Ulrich Schmidt, bestuurslid van de MEWA ondernemingsgroep. „We houden ons doorlopend 

bezig met de vraag, hoe we steeds energiezuiniger, m.a.w. met een steeds lager stroom-, water- 

en wasmiddelverbruik een optimaal resultaat kunnen realiseren.“ 

Verbruik van schoon water gehalveerd 

In vergelijking met traditionele wasprocédés bespaart MEWA op basis van haar technische 

knowhow tot 50 % water dankzij een speciaal recyclagesysteem voor spoel- en waswater. De 

zogenaamde „watervaltechnologie“ filtert nog bruikbaar waswater uit de laatste spoelgangen. 

Gerecycleerd kan het voor volgende wasbeurten gebruikt worden. Er wordt gewassen met 

biologisch afbreekbare was- en washulpmiddelen in een zo gering mogelijke dosering. „Al 

onze installaties werken met automatische processturingen. We laten de samenstelling en de 

hoeveelheid wasmiddel nodig om een optimale reinheid te bereiken, niet over aan het toeval. 

We werken met geteste en gedocumenteerde empirische waarden“, aldus Ulrich Schmidt. 

Tegenover traditionele wasmethodes betekent dat een lagere belasting van het milieu tot 85 %.  

 
Energie winnen uit uitgewassen afvalstoffen 

Door een meerfasige recuperatie van de warmte uit de was- en drooginstallaties door middel 

van warmtewisselaars daalt het energieverbruik voor het verwarmen van water en 



  

bedrijfsgebouwen. Daardoor spaart MEWA jaarlijks tot 7 miljoen liter stookolie. Dankzij het 

thermisch benutten van uitgewassen afvalstoffen – hoofdzakelijk oude oliën uit poetsdoeken – 

dekt MEWA tot 80 % van de energiebehoefte van droog- en wasstraten voor poetsdoeken. Uit 

milieubeschermingsoverwegingen zijn de daarvoor noodzakelijke stoomketelinstallaties 

uitgerust met hoge-temperatuur verbrandingskamers en rookgaswassers. De uitgaande lucht 

wordt pas na grondige zuivering afgeleid. Dit thermische gebruik van afgewerkte olie spaart 

primaire energie. 

Afvalwater met een reinigingsgraad van 99,8 % 

In de afvalwaterverwerking haalt MEWA met 99,8 % een reinigingsgraad hoger dan wettelijk 

voorgeschreven. Reeds in 1975 trad bij MEWA de eerste in eigen beheer ontwikkelde installatie 

voor afvalwaterverwerking in werking. „Milieu-investeringen zijn evenwaardig aan groei-

investeringen“ luidde toen al het devies van de bedrijfsleiding. Even snel en intensief 

ontwikkelde zich de interne technische knowhow: de meeste process- en milieu-installaties in 

de bedrijven, zoals wasstraten, drogers, zones voor kwaliteitscontrole, afvalwaterinstallaties en 

de verbranding van afgewerkte oliën, zijn ofwel eigen ontwikkelingen ofwel op basis van 

MEWA-knowhow door bekende machinebouwers verder ontwikkelde installaties.  

Recyclage van grondstoffen bij poetsdoeken 

Duurzaam en bewust ondernemen begint bij MEWA reeds bij de productie. „Onze doeken zijn 

voor circa 50 % samengesteld uit gerecycleerde garens“, zegt Ulrich Schmidt. Zelfs de 

katoenvezels die bij het weven van de doeken vrijkomen, worden opnieuw gebruikt. Ze 

worden verzameld en verwerkt tot isolatiemateriaal, dat bijvoorbeeld wordt ingezet in de 

automobielproductie. En ten slotte is ook de dienstverlening van het bedrijf zelf 

milieubescherming in de praktijk, aangezien MEWA-doeken tot 50 keer gewassen en 

hergebruikt worden. Papieren doeken of vodden in stof daarentegen belanden na één keer bij 

het afval. „Als het MEWA-doeksysteem er niet zou zijn, en zouden enkel wegwerpmaterialen 

gebruikt worden, dan zouden aanzienlijk grotere hoeveelheden gevaarlijk afval ontstaan“, 

verklaart Ulrich Schmidt.  

 

 

 



  

MEWA Textil-Management 

MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 45 vestigingen van beroeps- en 
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging 
in full-service. Aanvullend kunnen ook artikelen voor arbeidsveiligheid onder het merk „World Wide 
Work by MEWA” besteld worden. Ongeveer 5.700 medewerkers bedienen circa 190.000 klanten uit 
industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2020 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 745 
miljoen euro. MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-
Management). In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse 
Duurzaamheidsprijs, in de categorie „Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen”. In 2016 
werd de onderneming door Verlag Deutsche Standards voor de derde keer als „Merk van de Eeuw” 
bekroond en in 2015 voor de tweede keer tot „wereldmarktleider” uitgeroepen. 
 
 

 

 

 
 
 

 

   MEWA Textil-Management op film: www.youtube.com/user/mewaBE 

 

MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_be  

  www.facebook.com/MEWANL 

  www.instagram.com/mewatextilmanagement 
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VPR Consult, Heidi Smitt,  
Tel: +32 (0)3 777 97 17, e-mail: heidi.smitt@vprconsult.be 
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