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De carrousel draait op volle snelheid rond 
terwijl de glazen �esjes van 0,33 centiliter 
een ‘douche’ krijgen. Eerst worden ze afge-
spoeld met mineraalwater om vervolgens te 
worden afgevuld met datzelfde zuivere 
water. “In verband met de kwaliteit is het 
een te groot risico om ze met kraanwater te 

spoelen. We hebben voldoende Spa Reine”, 
zegt Eric Kazmierczak, kwaliteitsmanager 
bij Spadel, het concern dat onder andere het 
merk Spa produceert. De Spafabriek staat in 
het gelijknamige Belgische plaatsje in een 
bosrijk gebied waar ook de bronnen zich 
bevinden waaruit het natuurlijk mineraal-
water voor de Spa-producten wordt gewon-
nen. De afgevulde �esjes mineraalwater 
voelen koel aan. “10 graden Celsius om pre-
cies te zijn”, reageert de kwaliteitsmanager. 

Vierentwintig uur per dag wordt mineraal-
water uit de bu�ertanks door de leidingen 
in de fabriek gepompt. Er zijn vier tanks 
met Spa Reine, twee met Spa Basisart (Spa 
Rood met toegevoegd koolzuur) en ten slot-
te één met Spa Marie Henriëtte (water met 
natuurlijk koolzuur dat lichtbruisend is). 

Het weekeinde wordt benut om de bu�er-
tanks weer aan te vullen met het natuurlijke 
(bruisende) mineraalwater uit de omliggen-
de bronnen. 

Goede van water
Spa grijpt iedere mogelijkheid aan om te 
wijzen op het goede van water. Graag ver-
wijst het bedrijf naar door EFSA goedge-
keurde gezondheidsclaims over water zoals: 
‘Water draagt bij aan het behoud van nor-

Door een prijsgeschil verdwenen Spa-producten medio 2012 uit 
de bij inkooporganisatie Superunie aangesloten supermarkten. 
Vorig jaar keerden de producten geleidelijk aan terug in het 
schap en sindsdien is de weg naar boven weer gevonden. Het 
Belgische familiebedrijf is van plan sterker terug te keren dan 
ooit. “De terugkeer van het volledige Spa-assortiment is voor 
iedereen een win-winsituatie.”

Terug op schap, focus op duurzaamheid en innovatie

Spa’s comeback

Op verzoek van Spadel ontwerpt de Franse tekenaar Jean D’Ylen 

in 1923 de mascotte Pierrot.

‘We werken aan de ontwikkeling  
van een methode die de graad van 
natuurlijkheid meet’
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male fysieke functies.’ Het water mag dan 
wel uit een bron komen, maar het is geen 
bronwater. Spa mag de claim ‘100% natuur-
lijk mineraalwater’ voeren omdat de posi-
tieve invloed op de gezondheid is erkend 
door EFSA en het water een ‘Originele zui-
verheid’ hee�. Dat willen zeggen: het bevat 
geen contaminanten van menselijke oor-
sprong en hee� een vaste samenstelling. De 
normen voor bronwater zijn iets minder 
strikt: menselijke contaminanten zijn toe-
gestaan onder bepaalde normen zoals bij 
kraanwater. Spa brengt graag onder de aan-
dacht dat het samen met overheden zijn 
bronnen beschermd tegen vervuiling. Afge-
lopen zomer opende het bedrijf bezoekers-
centrum ‘L’eaudyssee Spa’ om vooral het 
duurzaamheids- en gezondheidsaspect van 
de Spa-producten voor het voetlicht te 
brengen. Familiebedrijf Spadel straalt zelf-
vertrouwen uit. Een jaar geleden lag dat nog 
anders. De bij inkooporganisatie Superunie 
aangesloten supermarkten gingen niet 
akkoord met een verhoging van de prijzen 
die Spa bekendmaakte. Een groot deel van 
de Spa-producten verdween een aantal 
maanden van het schap. De producten lig-
gen nu weer in de winkels en langzaam 
kruipt de distributie weer naar 100%. “De 
terugkeer van het volledige Spa-assortiment 
is voor iedereen een win-winsituatie: voor 
de consument, de retailer en Spa zelf ”, ver-
telt communicatiedirecteur Jean Benoît 
Schrans van de Spadel Groep. Het zal lastig 
zijn om de consumenten die we zijn kwijt-
geraakt terug te winnen, vult Rutger van 
Dijk, salesdirecteur out-of-home, aan. 

Volumes herstellen
De vooruitgang is daar, weet Schrans. “We 
blijven acties ondernemen en in de retail 
investeren om op het oude volumeniveau 
terug te komen.” Daartoe versterkte Spa bij-
voorbeeld zijn trademarketing afdeling. 
“Onze buitendienst is zelfs verdubbeld.” 
Verder blij� Spadel in samenwerking met 
de handelspartners investeren in het Spa-

merk op de winkelvloer en in de categorie 
mineraalwater. Spadel startte een nieuw 
model met als doel een compleet assorti-
ment af te stemmen op de klant en zijn 
shopperspro�el. Zo wil het bedrijf ‘nee-ver-
koop’ tot een minimum beperken. “Dit 
model biedt ons de mogelijkheid om onze 
buitendienst doelgericht af te stemmen op 
lokaal niveau, want de lokale behoe�en 
kunnen immers verschillen. Dat bleek in 
2012. Toen liet Spa weten de 1,5 liter�es 
Spa Rood in Nederland te vervangen voor 
een liter�es. Zo’n �es sluit aan bij de ‘noma-
dische levensstijl’ van de consument, dach-
ten ze in België. De Consumentenbond rea-
geerde furieus. “Tot voor kort kostte de 1,5 
liter�es net zoveel als nu 1 liter, ongeveer 
€0,54. Omgerekend naar de prijs per liter is 
hier sprake van een prijsverhoging van 
50%.” Spadel keerde op zijn schreden terug 
en bracht vorig jaar de 1,5 liter�es Spa 
Rood weer op de markt. “Een kleine ver-
pakking is nu eenmaal relatief duurder dan 
een grote”, verklaart Schrans.

Duurzame verpakkingen
Overigens blij� Spa zich richten op het ver-
der doorontwikkelen en verduurzamen van 
verpakkingen. Voor ieder gebruikersmo-
ment een bijpassende �es, is het streven. Zo 
zijn er sport�acons van 0,75 liter, een reis-
�es van 0,5 liter en een kinder�es – die 
goed in de kinderhand past – van 0,33 liter. 
De verduurzaming van de verpakkingen 
schrijdt voort. Op dit terrein is al �inke 
vooruitgang geboekt. Woog een �es Spa 
Reine in 1971 nog 51 gram, in 2010 was 

Spa produceert verpakkingen in 

alle soorten en maten, zoals hier 

de Spa sportfles van 0,75 liter.

Spadel
Spadel Groep bottelt natuurlijk mineraalwater en limo-
nades. Ook is de groep gespecialiseerd in bronbe-
scherming. Het familiebedrijf staat onder leiding van 
grootaandeelhouder Marc du Bois.
De merken Spa, Bru, Wattwiller, Carola en Brecon 
Carreg behoren tot Spadel. Het bedrijf telt vijf fabrie-
ken: Spa Monopole (Spa) en Lorcé/Stoumont (Bru) in 
België, Le Grandes Sources de Wattwiller en SA Eaux 
de Ribeauvillé in Frankrijk en Brecon Mineral Waters in 
Wales.
Spadel haalde in 2012 (exclusief Carola) een omzet 
van €198,2 miljoen en produceerde 500 miljoen liter 
dranken. In totaal werken er 728 mensen. Afgelopen 
vijf jaar investeerde het bedrijf €50 miljoen in zijn 
fabrieken.
Het merk Spa is verreweg het grootst. In de fabriek 
Spa Monopole werkten in 2012 462 medewerkers. In 
totaal produceerde de fabriek dat jaar 392 miljoen liter 
dranken, waarvan het merendeel Spa Reine (237 liter). 
Vooral petverpakkingen (79%), maar ook glas (14%), 
drankkartons (6%) en blik (1%) rolden dat jaar van de 
band in de fabriek.
Spadel heeft in Nederland een marktaandeel van 
34,4% in de mineraalwatercategorie.
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dat nog maar 28,5 gram. Spadel stree� naar 
steeds ‘groenere’ �essen. Momenteel bestaat 
50% van de �es Spa Reine uit gerecycled 
pet, voor Spa Rood ligt dit percentage op 
25%. “Voor bruisend mineraalwater heb je 
stevig materiaal nodig, anders ontsnapt het 
koolzuur”, legt Schrans uit. Flessen bestaand 
uit 100% gerecycled pet zijn in theorie haal-
baar. Alleen kunnen de kleur, de grip en de 
stabiliteit van de �es minder worden, zeg-
gen ze in Spa. Schrans: “Met 50% gerecy-
cled pet in de �essen Spa Reine zijn we al 
voorloper.” Ook de etiketten op de �essen 
zijn duurzaam: ze bestaan uit gerecycled 
papier en zijn bedrukt met plantaardige 
inkt. Het machinepark in de fabriek Spa 
Monopole moet zo e�ciënt en duurzaam 
mogelijk draaien. Drie jaar geleden kocht 
Spadel daarom voor €13 miljoen een afvul-
lijn voor glazen �essen die de twee oude lij-
nen verving. De productiecapaciteit nam 
hierdoor met zo’n 20% toe tot zo’n 30.000 
tot 40.000 liter per uur. Het verbruik van 
gas en elektriciteit daalde door de e�ciënte-
re lijn met 43%. Het verminderen van de 
CO2-uitstoot, sociale verantwoordelijkheid, 
blijvende bescherming van waterwingebie-
den: het vormen allemaal grote duurzaam-
heidsuitdagingen. Maar de grootste is wel-
licht om alle Spa & Fruit-producten in 2020 
als 100% natuurlijk te kunnen labelen. In 
2015 moet de 50% marker zijn bereikt. Aan 
deze megaoperatie wordt al hard gewerkt.

Natuurlijke ingrediënten
Om de natuurlijke limonades in de toe-
komst te verwerken moeten er speciale 
installaties in de fabriek komen om de 
omgevingslucht te zuiveren. Er staat er al 
één. “Natuurlijke producten zijn gevoeliger 
voor de omgeving. Vruchtensap gist en oxi-
deert bijvoorbeeld al na enkele uren. Gisten 
en schimmels vormen een gevaar voor de 
hygiëne”, vertelt kwaliteitsmanager Kaz-
miecrzak tijdens een rondleiding. De 
omstandigheden op de siroopafdeling zul-
len dus worden aangepast en de hygiënere-
gels verder aangescherpt. Maar wat bedoelt 
Spa met ‘natuurlijke limonades’? Vervangen 

ze de glucose-fructosestroop door stevia? 
Nee, benadrukt de kwaliteitsmanager. De 
kleur, geur en nasmaak vormen nog een te 
groot probleem. “R&D hee� onderzoek 
gedaan naar de limonades. De kleur en 
smaak veranderden door toevoeging van 
stevia. We kijken naar natuurlijke alterna-
tieven, maar dat hee� nog even tijd nodig.”
In 2012 bracht Spa zijn eerste product met 
100% natuurlijke ingrediënten al op de 
markt: Spa Citroen met rietsuiker, natuur-
lijk citroenaroma en citroensap. Omdat er 
op Europees niveau geen speci�eke wetge-
ving bestaat voor etikettering en de com-
municatie rond ‘natuurlijke dranken’ vult 
Spadel dit concept helemaal zelf in. Te den-
ken valt aan het werken met alleen natuur-
lijke aroma’s en zo min mogelijk verwer-
kingshandelingen in de fabriek. “We wer-
ken aan de ontwikkeling van een methode 
die de graad van natuurlijkheid van een 
product meet. Zo kunnen we goed de 
voortgang meten bij elke renovatie van 
onze limonaderecepten”, zegt R&D-mana-
ger �iery Ququ.

Spa & Fruit
Uit consumententests blijkt dat consumen-
ten Spa Citroen lekkerder vinden dan fris-
dranken zonder natuurlijke ingrediënten. 

Daarbij hee� Spa & Fruit het voordeel dat 
het door consumenten al als natuurlijk 
wordt gezien. De ‘natuurlijke operatie’ gee� 
dit imago concrete invulling. Marketingma-
nager Edwin van Dijken van Spadel Neder-
land hee� vertrouwen. Spa & Fruit kan met 
een marktaandeel van 10% in de categorie 
‘Fris Fruit’ concurrenten als Fanta (24%) 
echt gaan uitdagen, denkt Van Dijken. Spa 
& Fruit is in Nederland een grotere catego-
rie dan de mineraalwaters van het Belgische 
merk. Nederland is een absolute laagvlieger 
als het gaat om mineraalwaterconsumptie 
in Europa; 21 liter �essenwater per persoon 
in 2012 tegen 124,4 liter per persoon in 
buurland België. 
Hee� Spa wel genoeg water als de Neder-
landse mineraalwaterconsumptie bijvoor-
beeld ooit zou vertienvoudigen? “Zou bij-
voorbeeld de vraag van Spa Marie-Henriët-
te vertienvoudigen tot 200 miljoen, dan 
kunnen wij hier niet aan voldoen. We heb-
ben immers maar een reserve van 50% voor 
alle soorten Spa mineraalwater”, antwoordt 
Schrans. “Maar zo’n schatting zou erg opti-
mistisch zijn. Als Nederlanders hun mine-
raalwaterconsumptie zouden verdubbelen 
zouden we al blij zijn.” 

• Maurice de Jong •

De fabriek Spa Monopole produceerde in 2012 392 miljoen liter dranken. Het merendeel van de productie bestaat uit Spa 

Reine (237 liter).
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