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Schoon en duurzaam! Deze 
woorden typeren WALO 
Hygiëne- en Reinigings-
systemen al meer dan 20 jaar. 
WALO is dé totaal-leverancier 
op het gebied van reinigings-
systemen. Wij leveren en ver-
huren nieuwe en gebruikte 
reinigingsmachines, hygiëne-
systemen en reinigingsmidde-
len voor industrie, midden- 
en kleinbedrijf. Van schrob-
zuigmachines en stofzuigers 
tot straatveegmachines en 
sanitaire reinigingsproducten. 
Bedrijven uit de AGF sector 
maken dagelijks met veel ple-
zier gebruik van onze reini-
gingsmachines en verscheide-
ne producten op het gebied 
van handhygiëne. Dankzij 
onze kwalitatief hoogstaande 
en duurzame producten ope-
reren we aan de bovenkant 
van de reinigingsmarkt. 
Omdat we een echt familiebe-
drijf zijn, hechten we veel 
waarde aan persoonlijke 
klantcontacten. Daarnaast 
staan duurzaamheid en maat-
schappelijk ondernemen bij 
WALO hoog in het vaandel. 
De Aardappeldemodag bete-
kende voor ons bedrijf een 
prachtige mogelijkheid om in 
gesprek te gaan met aardap-
peltelers en –verwerkers, om 
hen te informeren over de 
mogelijkheden van duurzame 
oplossingen wat betreft stof-
reductie en het reinigen van 
vloeren zonder chemie .”  

Wat houdt voor uw bedrijf ‘duur-
zaam naar topopbrengst’ in?
“Voor veel mensen staat 

duurzaamheid gelijk aan ide-
alisme. Aan het streven naar 
een onbereikbaar doel, name-
lijk het verbeteren van het 
milieu. WALO gelooft echter 
onwrikbaar in het aloude 
devies ‘verbeter de wereld, 
begin bij jezelf’. Wij verkopen 
en verhuren daarom alleen 
producten waarvan het 
gebruik kwalitatief hoogwaar-
dig en zeer duurzaam is. 
Ondanks dat binnen onze sec-
tor het gebruik van chemicali-
en in schoonmaakmiddelen 
en reinigingsapparatuur hoog 
is, streven wij naar het 
gebruik van chemicaliën zo 
minimaal mogelijk te houden. 
Daarnaast zijn de Tennant 
veegzuigmachines door het 
unieke filtersysteem zo ont-
wikkelt  dat enorme stofre-
ducties op de vloer mogelijk 
zijn. Dat betekent voor de 
werknemers op de werkvloer 
dat deze direct beschermd 
worden tegen de schadelijke 
invloed die stof op de longen 
kan hebben. Onze inspannin-
gen zijn in 2009 ruimschoots 
beloond met een MVO & 
Duurzaamheidsaward in de 
provincie Zeeland. Een jaar 
later kreeg WALO dezelfde 
award toegekend, echter nu 
voor zowel zuid west 
Nederland als Vlaanderen 
(België).  Omdat wij in onze 
hele bedrijfsvoering maat-
schappelijk verantwoord wil-
len handelen, komt ons duur-
zame karakter in alles terug. 
Zo krijgt een klant krijgt nooit 
zomaar een machine of reini-
gingsmiddel aangereikt. We 

Op 22 augustus 2012 vond in Westmaas 
de Aardappeldemodag plaats. Het thema 
van deze alweer tiende editie luidde: 
‘Duurzaam naar topopbrengst’. Een zeer 
actueel onderwerp, waar veel onderne-
mingen in de sector al mee aan de slag 
zijn. In Aardappelwereld magazine beste-
den we de komende maanden aandacht 
aan duurzaamheid. In drie vragen aan de 
hoofdsponsoren zullen we duidelijk maken 
in hoeverre diverse bedrijven in de aard-
appelsector met het thema aan de slag 
zijn. Deze maand is het woord aan Cees 
Lodder van WALO. 
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verdiepen ons in de vraag van 
de klant en komen met een 
(soms afwijkend) advies, 
waarbij we rekening houden 
met de belasting van mens én 
milieu. De tijd van grote hoe-
veelheden reinigingsmiddelen 
is voorbij. Het gaat erom dat 
de klant dat beseft, en daar 
zelf ook in gelooft. Dat levert 
uiteindelijk meer winst op, 
dan het rücksichtlos streven 
naar een hoge omzet.” 

Kunt u een praktijkvoorbeeld 
van duurzame oplossingen 
geven?
“Duurzaamheid staat hoog op 
de agenda bij veel bedrijven. 
Het gaat er om dit ook in de 
praktijk uit te dragen. WALO 
is zeer vooruitstrevend als het 
gaat om het ontwikkelen van 
duurzame producten. Zo heb-
ben we de MVO & 
Duurzaamheidsaward gewon-

nen met de Tennant schrob-
zuigmachine die voorzien is 
van het zogenaamde Ec-H2o 
system. Deze machine maakt 
schoon met alléén water en 
springt daar ook nog eens 
zeer zuinig mee om. De plus-
punten van deze reinigings-
technologie zijn dat ze het 
gebruik van chemische reini-
gingsmiddelen volledig over-
bodig maken. Daarnaast 
resulteert het gebruik van een 
machine met deze technologie 
in een tot 70% lager waterver-
bruik.  Daarnaast krijgen die-
zelfde machines in veel geval-
len een tweede leven door 
recycling van onderdelen. 
Naast de verkoop en verhuur 
van deze duurzame produc-
ten is het belangrijk dat in 
alle bedrijfsactiviteiten reke-
ning wordt gehouden met 
duurzaamheid. Voorbeelden 
hiervan zijn volledig geschei-

zichtbaar zijn. Want duur-
zaam is simpelweg doen.”

Wat was uw belangrijkste 
boodschap tijdens de aardap-
peldemodag?
“Stofbeheersing is momenteel 
een hot item in de industrie. 
Stoflongen is een vaak terug-
kerende beroepsziekte. Met 
de Tennant veegmachines is 
de stofbeheersing op de werk-
vloer optimaal. 
Wij leveren complete concep-
ten waardoor men sneller, 
makkelijker, goedkoper en 
duurzamer te werk kan gaan 
bij stofreductie. Op die manier 
houden we niet alleen reke-
ning met het milieu, maar ook 
met de mens in dat milieu. 
Daarnaast hebben de appara-
ten een zeer lange levensduur, 
lage onderhoudskosten en een 
hoog rendement. Gebruik van 
de Tennant veegmachine bete-
kent daarom ook duurzaam-
heid op de lange termijn.” ●

den afvalstromen, gebruik 
van duurzame voertuigen en 
het hergebruik van verpak-
kingsmaterialen. Wanneer je 
als bedrijf beslist volledig 
maatschappelijk verantwoord 
te ondernemen, moet dat tot 
in de poriën van je bedrijf 
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