
                                                                                                                                                     
 

28,500 m2 new building for Refresco Benelux in Sittard 

 

Refresco Benelux has entered into an agreement with Next Level Development for the development 

and realization of a new building of approx. 28,500 m2 on the corner. Nolenslaan / Dr. Philipslaan in 

Sittard. 

The operating company of Refresco in Sittard, also known as DIS (Dranken Industrie Sittard), will rent 

this new building long-term. The new building will be a significant operational improvement for 

Refresco and will contribute to a more efficient and sustainable storage of products.  

The development will be realized on Industriepark-Noord business park on a site of 4 ha. located next 

to the existing production facilities. For this development, two "brownfield" sites adjacent to the 

current production complex will be joined. As a result of this Refresco is able to continue operating 

from the current location in a sustainable responsible manner and the company can also absorb the 

expected growth. 

Construction works on the new building have already started. The building will be realized in two 

phases to ensure continuity for production during the construction phase. The complex will be built 

by Wijnen Bouw Horst and will be set up according to HACCP principles. In addition, the building is 

prepared for placing solar panels. 

Quote Next Level 

"We are very pleased to realize this new development together with Refresco. It shows that you can 

integrate long-term growth into existing industrial sites in a sustainable manner, "says René Geujen, 

Director of Plan Development at Next Level. 

Quote Municipality of Sittard-Geleen 

"DIS has gone through a major transformation over the last years, making it a major player on the 

Western European beverage market. We are proud that the company, together with parent 

company Refresco, has opted to expand its activities in Sittard, which, incidentally, is an excellent 

operating base due to its central location in Western Europe, "says Alderman Pieter Meekels 

(economy) of Sittard-Geleen. 

 

 

  



                                                                                                                                                     
 

28.500 m2 nieuwbouw voor Refresco Benelux in Sittard  

Refresco Benelux heeft een overeenkomst gesloten met Next Level Development voor het 

ontwikkelen en realiseren van een nieuwbouw van ca. 28.500 m2 op de hoek Dr. Nolenslaan/Dr. 

Philipslaan te Sittard.  

De werkmaatschappij van Refresco in Sittard, ook bekend als DIS (Dranken Industrie Sittard), zal dit 

nieuwe gebouw langjarig gaan huren. Het nieuwe gebouw zal een enorme verbetering betekenen 

voor de activiteiten van Refresco, met name doordat producten efficiënter en duurzamer kunnen 

worden opgeslagen.  

De ontwikkeling zal gerealiseerd worden op bedrijventerrein Industriepark-Noord op een locatie van 

4 ha. direct gelegen naast de reeds bestaande productiefaciliteiten. Voor deze ontwikkeling zal een 

tweetal “brownfield” terreinen aanpalend aan het huidige productiecomplex worden samengevoegd. 

Hierdoor is Refresco in staat om op een duurzaam verantwoorde manier vanuit de huidige locatie 

blijven opereren en kan het bedrijf tevens de verwachte groei opvangen.  

Er is reeds aangevangen met de nieuwbouw die in twee fases zal worden gerealiseerd, zodat de 

productie door kan blijven gaan tijdens de bouwfase. Het complex wordt gebouwd door Wijnen 

Bouw Horst en zal volgens HACCP uitgangspunten worden opgezet. Daarnaast is het gebouw 

voorbereid voor het plaatsen van zonnepanelen. 

Quote Next Level 

“We zijn erg verheugd om samen met Refresco deze ontwikkeling te mogen realiseren. Het laat zien 

dat je lange termijn groei ook op een verantwoorde manier kunt inpassen op bestaande 

industrieterreinen” zegt René Geujen, Director Plan Development van Next Level. 

Quote Gemeente Sittard-Geleen  

“DIS heeft de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt, waardoor ze een grote 

speler is geworden op de West-Europese drankenmarkt.  We zijn er trots op dat het bedrijf samen 

met moedermaatschappij Refresco heeft gekozen voor uitbreiding van zijn activiteiten in Sittard, dat 

overigens gezien de centrale ligging in West-Europa een uitstekende uitvalsbasis is,” aldus 

wethouder Pieter Meekels (economie) van Sittard-Geleen.  

  



                                                                                                                                                     
 
Artist impression of the new development 

 


