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Langs de snelweg A37 bij Hoogeveen bouwt initiatiefnemer DOC Kaas een zuivelpark op

een eigen bedrijfsterrein van 18 hectare. De producent breidt uit, gaat productie en rij-

ping op één locatie concentreren en trekt aanverwante industrieën aan voor samenwer-

king. DOC beoogt zo veel mogelijk schakels in de keten bijeen te brengen.

De Hoogeveense zuivelcoöperatie DOC
Kaas bouwt op een goed bereikbare loca-
tie langs de A37 een nieuw zuivelpark. De
aanvankelijke investering werd geraamd
op 250 miljoen gulden. De kaasprodu-
cent is eigenaar van de 18 hectare bedrij-
venterrein waar het zuivelpark verrijst en
is er ‘regisseur’, zoals algemeen directeur
Jannus Oosterveld het verwoordt.
Op het terrein is de bouw van de kaasfa-
briek in volle gang. Per 1 januari komend
jaar is die operationeel, evenals het ener-
giecentrum. In de tweede helft van 2004
zal ook het eerste pakhuis in bedrijf zijn,
voor opslag en rijping van kazen. Op dit
moment bevinden de opslagplaatsen
zich op andere locaties.
Uiteindelijk zullen alle bedrijfsactivitei-
ten van DOC zich op één locatie afspelen.
Bovendien zoekt de producent partners.
Het zuivelpark moet een cluster van
bedrijvigheid worden waarbij voordelen
ontstaan uit samenwerking op gebied
van logistiek, energie, productie en
bewerking van bijproducten tot hoog-
waardige eindproducten.

Zelfstandig
De Drents-Overijsselse Coöperatie DOC
Kaas produceert hoofdzakelijk foliekaas
voor diverse kaashandelsbedrijven
(export, snijden en verpakken), onder de
handelsnaam Dutch Original Cheese.
Maar ook natuurgerijpte kazen voor
bekende (Nederlandse) merken zitten in
het assortiment.
De onderneming had een aantal jaren
geleden de mogelijkheid mee te doen
met de hausse van overnames in de zui-
velsector. Maar de coöperatie wilde de
zelfstandige positie bewaren. “Deze
gedachte ligt aan de basis van het zuivel-
park. Voor waarborgen van onze onaf-

hankelijkheid is groei nodig”, legt Oost-
erveld uit. “Ons segment groeit nog
steeds. En schaalgrootte is een vereiste
om productiekosten te beperken en een
concurrerende melkprijs te realiseren.”
Maar op de productielocatie van DOC,
tegen het centrum van Hoogeveen aan,
waren de uitbreidingsmogelijkheden
beperkt. Uit een haalbaarheidsstudie
door Ernst & Young bleek opnieuw star-
ten een goede optie. De coöperatie
besloot tot realisatie van het zuivelpark.
In 2001 kregen de plannen vorm en in het
voorjaar van 2002 nam de bouw op
industrieterrein Buitenvaart II een aan-
vang.
Oosterveld meldde het project eind 2002
aan voor het Platform Agrologistiek
(www.agrologistiek.nl) van het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
en inmiddels staat het hoog op de lijst
van A-projecten. Dat houdt in dat het zui-
velproject als voorbeeld wordt
beschouwd en tot aanjager van andere
projecten moet dienen. Bovendien maakt
DOC deel uit van het kennisnetwerk en
blijft zo op de hoogte van alle ontwikke-
lingen rondom agroproductieparken. “In
het kennisnetwerk ontmoeten we men-

Agribusinessparken

Algemeen directeur Jannes Oosterveld van DOC Kaas:

‘Wij zijn de regisseur
van het zuivelpark’

Capaciteitsuitbreiding
Synergie met andere schakels in de keten
Kwaliteitsborging in de keten
Gunstige logistiek
Hergebruik water
Energie-efficiency
Duurzame bouw
Professionele verwerking bijproducten DOC
Activiteiten concentreren op één plaats
Op ‘duurzaam bedrijventerrein’

Voordelen DOC-zuivelpark

“DOC Kaas is de eigenaar en regisseur van
dit verrijzende zuivelpark. We doen datgene
waar we goed in zijn, voor de overige activi-
teiten zoeken we passende partners”, aldus
algemeen directeur Ir. J. L. Oosterveld.
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sen uit de praktijk en van de ministeries.
De informatie-uitwisseling werkt kataly-
serend”, heeft de directeur gemerkt.

Partners
Hoewel zelfstandigheid hoog in het vaan-
del staat, kent DOC zijn eigen grenzen.
“We zijn realistisch”, aldus Oosterveld.
“We doen de dingen waar we goed in
zijn. Waar onze ambities verder reiken,
zoeken we partners.”
Een reeds gevonden partner is Volac
International (www.volac.com), waarmee
een joint venture werd aangegaan. Volac
is specialist in ultrafiltratie en verwerkt
de wei van DOC tot hoogwaardige eiwit-
concentraten.
Gesprekken met andere potentiële part-
ners zijn nog in de oriënterende fase.
DOC beoogt zakelijke partners te zoeken
op gebieden als logistiek en snijden en
verpakken van de kaas.

MVO
De nieuwbouw biedt de kans de efficien-
cy van water- en energieverbruik, logis-
tiek en productie te verhogen, duurzaam
te bouwen en beheersing van de activitei-
ten in de keten te verbeteren. Aspecten
van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO). “Dat past helemaal
bij onze stijl”, zegt Oosterveld. “Dat kun-
nen we perfect vormgeven nu we hele-
maal opnieuw beginnen. We hebben ons
voorgenomen goed met het milieu om te
gaan. Het water dat bij de kaasproductie
vrijkomt, maken we geschikt voor herge-
bruik door membraantechnieken. We
willen er naartoe helemaal geen leiding-
water meer te betrekken. Ook onze ener-
gie-efficiency is hoog. Zo wordt de warm-
te van proceswater op een andere plaats
benut.”

Regisseur
Het zuivelpark van DOC Kaas ligt aan de
rand van het nieuwe Buitenvaart II, vlak
aan de A37. Deze snelweg wordt de
komende jaren doorgetrokken naar de A1
in Duitsland en zal een doorgaande ver-
binding naar Scandinavië vormen. Het

agroproductiepark geeft de kaasprodu-
cent op eigen kracht vorm. “Wij zijn ini-
tiatiefnemer en regisseur. Waar we ken-
nis, ervaring of expertise nodig hebben,
huren we experts in of gaan we een joint
venture aan”, besluit Oosterveld.

Gemeente
In de zomer van 2000 stapte de zuivelon-
derneming met haar uitbreidingsplannen
naar de gemeente Hoogeveen. Jaap de
Zeeuw is daar als projectleider verant-
woordelijk voor de aanleg van twee
industrieterreinen (in totaal 100 hectare)
aan de rand van de stad. Werktitel: Bui-
tenvaart II. Door Novem werd het gebied

als ‘duurzaam bedrijventerrein’ aange-
merkt. Het is een voorbeeldproject, want
het is ontwikkeld via een informatiege-
stuurd en participatief proces. Dit bete-
kent onder andere dat belanghebbenden
– bedrijven en omwonenden – inspraak
hebben gehad. Bovendien wordt het
ingepast in het landschap. Het terrein is
omringd door een groene zone, als het
ware een buffer vanwege uitzicht en
geluid. De cultuurhistorische veengron-
den en de archeologisch interessante
veenput (een zogenaamde pingoruïne)
uit de ijstijd zijn intact gelaten. Ook voor
nieuwe ‘behuizing’ van de zeldzame
poelkikker werd gezorgd. Verder komt er
een servicecentrum voor het vrachtver-
keer. De gemeentelijke plannen waren
echter nog in het beginstadium toen
DOC aanklopte. “Maar voor DOC was er
haast geboden”, vertelt De Zeeuw, die als
extern adviseur van Advanced Decision
Systems (Adecs) Oost BV de gemeente
terzijde staat. “Voor Hoogeveen beteken-
de dat: versnelde procedures doorlopen
of de bedrijvigheid en werkgelegenheid
die de kaasproducent biedt, uit de
gemeente zien verdwijnen.”

De gemeente startte een zogenoemde
artikel 19-procedure, die het mogelijk
maakt op de bestemmingsplannen voor-
uit te lopen. Bovendien werd een ambte-
lijke projectgroep gevormd die samen
met DOC Kaas en wederzijdse adviseurs
het tempo erin houdt en informatie-uit-
wisseling optimaal laat verlopen.

Duurzaam bedrijventerrein
DOC Kaas is zelf bestuurder over het
eigen zuivelpark. Het omliggende indus-
triegebied bij Hoogeveen is onder de
hoede van de gemeente. Ondernemin-
gen die er zich vestigen worden verplicht
lid van de vereniging van eigenaren. Die
vereniging stuurt Dura Vermeer Parkma-
nagement aan, de firma die tekent voor
beheer en onderhoud van het gebied.
“Duurzaamheid betekent ook: langdurig
netjes en schoon, zodat de waarde niet
achteruit gaat, ook niet van het vast-
goed”, legt De Zeeuw uit. “ Daar past ook
het ‘beeldkwaliteitsplan’ in: het streven
naar uniformiteit van de bebouwing en
beperken van buitenopslag. Verder is het
terrein akoestisch verkaveld. Aan de ran-
den van het industriegebied mogen min-
der decibellen per vierkante meter wor-
den geproduceerd dan in het midden.”
De subsidiemogelijkheden via de
gemeente zijn heel beperkt. “We zoeken
het meer in service en begeleiding – alle
communicatie verloopt via één loket. Wel
biedt Hoogeveen de nieuwkomers een
milieuscan aan. Deze licht de oude situ-
atie van het bedrijf door en doet aanbe-
velingen voor de nieuwe vestiging op het
vlak van preventieve milieumaatregelen,
nieuwe lay-out van het proces en efficiën-
tie van energie- en watergebruik. Op
deze wijze helpen wij bedrijven aan een
prima nieuwe plek op Buitenvaart of het
zuidelijke deel, Riegmeer.

Leontien Braakman*
*L. Braakman is freelance journalist. 

‘We doen de dingen waar we 
goed in zijn, voor het overige 

zoeken we partners’

Ir. J.H. de Zeeuw van Adecs Oost BV is extern adviseur bij de gemeente Hoogeveen en als
zodanig projectleider bij de aanleg van de duurzame bedrijventerreinen Buitenvaart II en
Riegmeer.

DOC Kaas, Ir. J. L. Oosterveld
(algemeen directeur), Hooge-
veen, 0528-280440, www.doc-
kaas.nl.
Advanced Decision Systems
(Adecs) Oost BV, Ir. J. H. de
Zeeuw (senior projectleider bij
gemeente Hoogeveen), Zwolle,
038-4254321, j.dezeeuw@adecs-
oost.nl.
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