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Opendeurdag bij Total en Arteco in Schoten  

Op zaterdag 12 oktober openen Total en Arteco de deuren van de fabriek in 
Schoten voor buren, partners, leveranciers, medewerkers, ook de 
gemeentelijke diensten en de Vlaamse Waterweg diensten werden 
uitgenodigd.  
De ideale gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen en te 
ontdekken wat koelvloeistoffen zijn, hoe ze geproduceerd en verpakt worden 
en waarom ze van essentieel belang zijn voor het koelsysteem in auto- en 
industriële toepassingen.  

Arteco is een jong, dynamisch chemisch bedrijf en is een Joint Venture van 
Chevron en Total. Het is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in de 
ontwikkeling, productie en commercialisatie van kwalitatief hoogstaande antivries & 
koelvloeistoffen. Arteco kent sinds haar oprichting continue groei en behoort 
vandaag tot de marktleiders in Europa. In België zijn er 2 vestigingen: in Gent is het 
hoofdkantoor, waar de ontwikkeling van de koelvloeistof start, en in Schoten waar 
de productie plaats vindt.  

Een opportuniteit om een kijkje te nemen achter de schermen 

Bij Total Schoten en Arteco worden de medewerkers gedreven door passie en 
respect voor de klanten en elkaar. Elke collega, ongeacht zijn locatie, steunt op de 
jarenlange ervaring en verlegt grenzen bij het nastreven van de bedrijfsdoelen. 

 “We beogen met deze opendeurdag in Schoten 2 doelstellingen:  

 nabije buren leren ons kennen en wij hen om onze aanwezigheid als 
gevestigde waarde in Schoten op een duurzame manier te bestendigen. We 
vinden het belangrijk om de buurtbewoners te tonen wat we doen en om een 
goede verstandhouding te stimuleren.  

 medewerkers de mogelijkheid geven om hun werkplek, collega’s en 
activiteiten aan familie en vrienden voor te stellen.“  

legt Olivier Dufaux uit, plantmanger bij Total Schoten.  

Een goede verstandhouding met al de stakeholders is uiteraard een sleutelelement 
voor duurzame ontwikkeling en verankering. Dit werd reeds aangetoond wanneer, 
in de voorbereiding van de verbreding van het kanaal, de diensten van De Vlaamse 
Waterweg rekening hebben gehouden met de activiteiten van de fabriek in termen 
van bereikbaarheid. 



De burgemeester van Schoten, Maarten De Veuster, voegt toe ““Als gemeente zijn 
wij heel blij dat Total en Arteco de band met de buurt verstevigd door de deuren te 
openen. Een goede verstandhouding is namelijk zeer belangrijk. En dat de 
werknemers hun werkplek, collega’s en activiteiten willen voorstellen aan hun buren 
zal die band alleen maar versterken.” 

Inzet van alle medewerkers met focus op veiligheid, duurzaamheid, innovatie 
en kwaliteit. 

Veiligheid, milieu en omgeving staan centraal in beleidsvoering en business 
processen. De site onderzoekt voortdurend opportuniteiten om de productie te 
optimaliseren en de ecologische voetafdruk te verminderen. Het overschakelen op 
100% groene energie, het verlagen van het energieverbruik, het minimaliseren van 
afvalstromen, het recycleren. van spoelproducten en studie om regenwater als 
grondstof te gebruiken zijn enkele voorbeelden. 

Het bedrijf blijft investeren in milieuvriendelijke oplossingen voor haar producten. Zo 
wordt bij de ontwikkeling van nieuwe producten rekening gehouden met 
verschillende aspecten van duurzaamheid: koelvloeistoffen hebben als doel 
materialen en uitrustingen zo goed en zo lang mogelijk te laten functioneren op de 
meest efficiënte en betrouwbare manier. 

Innovatie als sleutelelement in een veranderende markt  

Door de jaren heen heeft de site zich steeds opnieuw heruitgevonden en  
aangepast aan de technologische ontwikkelingen binnen de industrie en de markt. 
Het resultaat hiervan is een “state-of-the-art” plant, een uithangbord dus voor Total 
en Arteco.   

Arteco investeert in research en werkt heel nauw samen met auto-, vrachtwagen- 
en andere constructeurs bij het ontwikkelen van nieuwe koelvloeistoffen. Centraal 
staat de recente revolutie binnen mobiliteit met talrijke nieuwe oplossingen zoals de 
elektrische of hybride voertuigen en andere vormen van e-Mobility.  

Kwaliteit is ook een must. Arteco ambieert niet enkel om kwaliteitsvolle en 
betrouwbare producten te leveren maar voornamelijk om oplossingen aan te bieden 
en toegevoegde waarde te creëren voor elke individuele klant met zijn specifieke 
vereisten, applicaties of vragen.  

Exponentiële groei  

Sinds de opstart van Arteco in 1998 zijn de verkoopvolumes verdrievoudigd. “Arteco 
is een KMO, ondersteund door 2 grote multinationals. Door de flexibiliteit en 
reactiviteit van een klein bedrijf te combineren met de middelen en de uitgebreide 
expertise van onze moederbedrijven combineren we het beste van 2 werelden”, 
Alexandre Moireau, General Manager, Arteco 

 

 

 

 



Contactgegevens: 

Arteco - Inge Landerwyn 
Telefoon: +32 496 58 96 44 
E-mail: Inge.Landerwyn@arteco-coolants.com 
 
Total - Maya Zouridakis 
Telefoon: +32 0479 94 33 57  
E-mail: maya.zouridakis@total.com 
 

Over Arteco 
Arteco is een jong, dynamisch en internationaal bedrijf, gespecialiseerd in de 
ontwikkeling, productie en commercialisatie van kwalitatief hoogstaande antivries 
koelvloeistoffen. Arteco levert koelvloeistoffen in meer dan 60 landen. Met 130 
medewerkers, bevoorraadt het bedrijf 300 B2B klanten en meer dan 600 aflevering 
punten. Arteco draait een omzet van € 163 miljoen en het jaarlijks verkoopvolume 
komt overeen met het vullen van 60 miljoen voertuigen. 
 
Over Total in België 
Total is sinds bijna een eeuw een belangrijke speler in het Belgische economische 
landschap. De Groep telt 4.800 medewerkers in de volgende sectoren: raffinage, 
petrochemie, hernieuwbare energie, verkoop van petroleumderivaten en gespecialiseerde 
producten. De Groep is in België eveneens actief als leverancier van aardgas en 
elektriciteit. 
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