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ENERGIEZUINIG KOELEN
VOOR EEN AANGENAAM 
WERKCOMFORT
Meer dan een eeuw aan knowhow en expertise. Een jaarlijkse productie van meer dan 100.000 ton saus. De dage-
lijkse inzet van bijna 300 medewerkers. Het zijn de pijlers die van Pauwels één van de grootste sauzenfabrikanten in 
Europa maken. Daarom blijft het bedrijf uit Oelegem investeren in zijn personeel. Om een zo aangenaam mogelijke 
werkomgeving te creëren ging men in zee met Colt International. Het principe van natuurlijke koeling zorgt er nu 
voor verse lucht in de productiehal en verkoeling bij zomerse temperaturen.

In 1909 start Auguste Pauwels met de produc-
tie van mosterd: drie soorten, zodat iedereen 
zijn gading vindt in zijn aanbod. Met paard 
en kar brengt hij zijn waren aan de man bij 
 Antwerpse visboeren, slagers en kruideniers. 
De kwaliteit valt in de smaak en het gamma 
kent al gauw uitbreiding met mayonaise en la-

ter extra fijne olie en azijn. Meer dan honderd 
jaar later valt de productie uiteraard in niks 
meer te vergelijken met toen, maar de zin voor 
kwaliteit, flexibiliteit en een uitgebreid aanbod 
vormen nog steeds de manier waarop Pauwels 
het verschil maakt. Plant manager Paul Smet: 

“Sedert 1988 werken we vanuit een moderne 

fabriek in Oelegem. We produceren er niet 
 alleen ons eigen merk voor de horeca- industrie, 
maar ook A-merken voor multinationals via 
co-packing en private label. We zijn er dan 
ook zeer trots op dat onze producten zowel in 
foodservice gebruikt worden, alsook in de rek-
ken liggen bij alle grote retailers in Europa.  

’s Nachts kan de temperatuur in de productiehal nog wat lager gebracht worden, zodat de ochtendploeg in een frisse ruimte kan beginnen.

Energiezuinig koelen voor een aangenaam werkcomfort
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Om die sterke positie te behouden in de markt 
van vandaag moeten we vooral kort op de bal 
 kunnen  spelen.”   

Aandacht voor welzijn medewerkers
“Retailers willen hun huismerken immers naast 
A-merken kunnen plaatsen”, gaat Smet ver-
der. “Dat vraagt om een hogere complexiteit 
en kwaliteit. Met onze ervaring en ons geau-
tomatiseerd productieapparaat kunnen we 
daarin het verschil maken en tegelijkertijd te-
gemoet komen aan de gevraagde volumes en 
de gezochte variëteit.” Pauwels investeert fors 
om volautomatisch en aan hoge snelheden de 
sauzen af te vullen, maar het bedrijf heeft even 
veel oog voor zijn operatoren in dit verhaal. 

“We willen hen in een zo aangename omgeving 
kunnen laten werken. Dit traject hebben we al 
enkele jaren geleden aangevat. Zo gingen we 
op zoek naar een oplossing om de temperatuur 
in de productiehallen terug te dringen, zodat 
het comfort voor onze mensen te allen tijde 
gegarandeerd blijft.” De keuze viel op Colt 
International en hun oplossing met natuurlijke 
koeling. De warme lucht wordt via ventilatie-
roosters in het plafond afgevoerd. Tegelijkertijd 
wordt verse, op natuurlijke wijze met water ge-
koelde lucht in de ruimte gebracht. “Daarnaast 
hebben we lichtstraten in het dak geplaatst om 
het daglicht in de fabriek binnen te brengen. 
Dat brengt extra warmte met zich mee. In de 
studie van Colt werd ook hiermee rekening ge-
houden om een totaal werkende oplossing te 
bekomen, met als doel het comfort van onze 
mensen continu te garanderen.”

Oplossing voor elk seizoen
Smet: “Colt International heeft in het verleden 
geleden al tot onze grote tevredenheid voor 
een oplossing gezorgd met luchtkanalen in 
een ruimte waar er te veel vocht en conden-
satie is. De twee productiehallen die we nu 
wilden aanpakken, boden echter een volledig 
andere omgeving. Daar stond vooral het ver-
beteren van het thermisch comfort centraal en 
het binnenbrengen van zuurstofrijke lucht. Ook 
hier lukte het Colt om een perfecte oplossing 
op maat te ontwikkelen voor elk seizoen.” In 

de zomer wordt de warme lucht weggevoerd, 
gekoeld en samen met verse lucht weer in de 
productiehal binnengebracht. Via het op maat 
gemaakte luchtverdeelsysteem komt de koele 
lucht net daar waar ze nodig is. ’s Nachts kan 
de temperatuur in de productiehal nog wat la-
ger gebracht worden, zodat de ochtendploeg 
in een frisse ruimte kan beginnen. In de winter 
daalt de behoefte aan ventilatie maar zal het 
systeem zijn nut bewijzen door de warme lucht 
die zich accumuleert aan het dak weer homo-
geen door de ruimte te verspreiden voor een 
behaaglijk gevoel, terwijl er tegelijkertijd een 
minimaal percentage verse lucht binnenkomt 
om het zuurstofgehalte op peil te houden. In 
het voor- en najaar ten slotte zal het systeem 
automatisch een permanente toevoer van verse 
lucht regelen.

Puzzel voortreffelijk gelegd
Pauwels was door het uitstekende voorberei-
dingswerk van Colt overtuigd van het concept. 
De praktijk bracht echter nog wat kopzorgen 
met zich mee. Smet: “De grootste uitdaging 
zat hem in de positionering, waarbij men ener-
zijds rekening moest houden met wat al aan-
wezig was en men anderzijds geen te grote 

luchtverplaatsingen mocht veroorzaken. Colt 
heeft deze puzzel voortreffelijk gelegd. Het 
beste bewijs daarvoor horen we van mensen 
die in andere productiehallen werken en die 
ons vragen wanneer zij aan de beurt zijn voor 
een gelijkaardige investering in hun wekruimte. 
Ons machinepark is overigens ook gebaat met 
de veranderingen. Hoewel we nog niet over 
exact cijfermateriaal beschikken, zijn er toch 
opvallend minder storingen in de zomer. ” De 
bediening van het systeem loopt van een leien 
dakje en kan vanaf elk medium gebeuren. “Al-
les is gecentraliseerd binnen één systeem voor 
monitoring en wijzigingen waar één persoon 
voor bevoegd is. Eigenlijk maken we er weinig 
gebruik van, omdat de installaties al optimaal 
afgeregeld staan.” Ook over de samenwerking 
was Smet bijzonder te spreken. “Het gros van 
de werkzaamheden gebeurde in het week-
end, om geen enkel risico te nemen voor de 
voedselveiligheid. De filters en het systeem die 
ze gebruiken zijn geschikt voor een HACCP- 
omgeving. Dat is de flexibiliteit die je zoekt in 
een partner”, besluit Smet.    ■

Belevingstunnel 
Wie het principe van natuurlijke koeling in de 
praktijk wil bekijken en ervaren, is van harte 
welkom op Empack 2018 op 3 en 4 oktober 
in Brussels Expo, waar Colt op stand A030 een 
drie meter lange belevingstunnel opbouwt, 
met aan het eind de geïnstalleerde koeling. 
Het Colt team zal u ter plaatse graag de 
gepaste toelichtingen geven.

Ook over de samenwerking met Colt International, 
met name technisch adviseur Rachid El Arfaoui (r) 
en projectverantwoordelijke Dave Mees was plant 
manager Paul Smet (l) bijzonder te spreken.

‘De grootste uitdaging zat hem in de positionering, 
waarbij men enerzijds rekening moest houden met 

wat al aanwezig was en men anderzijds geen te grote 
luchtverplaatsingen mocht veroorzaken’

De zin voor kwaliteit, flexibiliteit en een uitgebreid 
aanbod vormen nog steeds de manier waarop 
Pauwels het verschil maakt.


