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Familie Vandermarliere bespaart meer dan 2,6
miljoen liter water in Sri Lanka
Zwevegem, 6 maart 2020 – UTP Sri Lanka, een bedrijf van de familie

Vandermarliere, heeft de pompinstallatie in zijn sigarenfabriek in Sri Lanka

vernieuwd en bespaart zo meer dan 2 miljoen liter water per jaar. De technische

vernieuwing kost echter meer dan ze opbrengt. “We doen dit louter uit

ideologische overwegingen”, zegt CEO Jonathan Ampe.
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OVER J. CORTÈS

J. Cortès is a family run company with a passion for cigars. Cigars in all shapes and sizes. It's a never-ending
story of dedication and craftsmanship that started in 1926. Don't smoke but enjoy! Our prime brands are J.
Cortes, Country, Neos and Amigos. For the major European countries we have strong in-house sales teams; for
other markets our brands are in the hands of our export managers and sold over 80 countries globally. In 2016
CEO Fredje fell in love with artisanal cigar company Oliva Cigars, based in the US and Nicaragua. A business
marriage was set and it turned out to be the party of the year. The Cortès family business now spreads across
two continents.

Don't smoke but enjoy!

De West-Vlaamse familie, die ook sigarenfabrikant J. Cortès heeft, baat al sinds 1986 haar eigen

fabriek uit in Sri Lanka, de United Tobacco Processing Ltd. of UTP. De fabriek telt 12

sproeitunnels die aan de hand van een hoge waterdruk de tabaksbladeren benevelen. Om de

waterdruk constant hoog te houden, gebruikt de fabriek 4 pompen. Tot voor kort moesten de

pompkoppen voortdurend gekoeld worden, anders zouden ze oververhitten. Het koelwater voor

die constante koeling kon echter niet gerecupereerd worden, en ging bijgevolg verloren.

Ideologische overwegingen

De fabriek heeft nu een nieuwe generatie pompkoppen geplaatst die geen koelwater meer

vergen. De nieuwe pompkoppen kosten echter meer dan de waterbesparing opbrengt. “We

hebben louter uit ideologische overwegingen besloten om deze installatie toch uit te voeren”,

geeft CEO Jonathan Ampe dan ook toe.  Technical manager Bart Bardyn vult hem onmiddellijk

aan: “Dankzij deze nieuwe technologie besparen we jaarlijks meer dan 2,6 miljoen liter water.

In een land als Sri Lanka, dat regelmatig met droogte te kampen heeft, kan die besparing een

verschil maken. Met UTP hebben we altijd al geprobeerd een positieve bijdrage te leveren aan

de Sri Lankaanse maatschappij, onder meer door betere voorwaarden te creëren voor onze

arbeiders en hun gezinnen. Het was dan ook logisch dat we dit ook op technologisch vlak

zouden doortrekken.”
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