
Niet alleen de mineraalwaterbottelarij 
liep schade op, ook medewerkers werden 
zwaar getroffen door het noodweer. “De 
gemeente Chaudfontaine is de thuisbasis 
van het Belgische mineraalwatermerk, en 
Coca-Cola en de bottelarij van Chaudfon-
taine hebben zich onmiddellijk ingezet 
voor de gemeenschap. Er werd 1 miljoen 
euro vrijgemaakt om de gemeenschap te 
steunen en Chaudfontaine op een duur-
zame manier opnieuw op te bouwen. De 
medewerkers hebben voor meer dan 
250  dagen aan vrijwilligerswerk gedaan 
om Chaudfontaine er weer bovenop te 
helpen”, aldus Koen Saels, Senior Sustai-
nability Manager bij Coca-Cola Europacific 
Partners (CCEP) België – Luxemburg.
Een maand na de overstromingsramp kon 
de productie van Chaudfontaine herop-
starten en twee maand erna werden de 
leveringen aan klanten hervat. CCEP ver-
leende ook financiële steun voor de her-
opbouw van de gemeente en werkte sa-
men met organisaties zoals River Cleanup, 
Croix-Rouge, Be WaPP en de gemeente-
school van Chaudfontaine.

Verpakkingsfolies en petflessen 
100% duurzaam
De stevige ambities van CCEP op het 
vlak van duurzaamheid blijven ongewij-
zigd. Tegen 2040 wil het bedrijf volledig 
klimaatneutraal zijn. Voor de Belgische 
Chaudfontaine-vestiging is en blijft een 
hoofdrol weggelegd in deze internatio-
nale strategie. De mineraalwaterbottelarij 
heeft de ambitie om tegen 2023 klimaat-
neutraal te worden. “We gaan voor maxi-
male CO2-reductie met plannen om het 
gebruik van fossiele brandstoffen sterk te 
verminderen of te elimineren”, aldus Saels. 

“Ook alle verpakkingsfolies en petflessen 
bestaan uit 100% gerecycleerd plastic (ex-
clusief dop en etiket), waarmee we meer 
dan 45% CO2  uitsparen. Daarnaast blijven 
we inzetten op onze glazen flessen die 
we tot 50  keer hergebruiken. Ook in de 

mineraalwaterbottelarij zelf wordt stevig 
ingezet op duurzaamheid. Dankzij een in-
genieus systeem wordt de site verwarmd 
via de warmte van het Chaudfontaine wa-
ter. Boven op de Chaudfontaine-vestiging 
ligt een uitgebreid zonnepanelenpark van 
1000m².

Naar PAS 2060
Met haar klimaatneutraliteitsstrategie 
is CCEP trouwens één van de eerste pio-
nier-bedrijven op wereldschaal die de BSI 
PAS 2060, een internationale standaard 
die zeer strenge voorwaarden inzake kli-
maatneutraliteit oplegt, nastreven. Deze 
standaard wordt opgelegd door British 
Standards Institution (BSI).
Door Philip Declercq
Foto’s Coca-Cola
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Klimaatambities mineraalwaterbottelarij Chaudfontaine intact

Op 14 juli werd het zuidoosten van België getroffen door zware overstromingen. Ook in de 
omgeving van Chaudfontaine drong het water van de Vesder huizen en gebouwen – waaronder de 

mineraalwaterbottelarij Chaudfontaine – binnen. Medewerkers hielpen het bedrijf én de buurt bij de 
heropbouw. Na één maand kon worden heropgestart. De ambitie om tegen 2023 klimaatneutraal te 
worden blijft overeind.

01. Coca-Cola medewerkers deden voor meer dan 
250 dagen aan vrijwilligerswerk om Chaudfontaine er 
weer bovenop te helpen
02. “Verpakkingsfolies en petflessen bestaan uit 
100% gerecycleerd plastic (excl. dop en etiket), waar-
mee we meer dan 45% CO2  uitsparen. De ambities 
op het vlak van duurzaamheid blijven ongewijzigd”
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