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Dranken Industrie Sittard vult dit jaar ruim 700 miljoen blik-
jes met verschillende frisdranken, energy drinks, wijn, bier, 
alcoholische mixdranken en andere dranken. Over een paar 
jaar moeten dat er één miljard zijn. Tijd voor een kennisma-
king met een bijzonder bedrijf.

DIS: op naar één miljard 
blikjes per jaar

Eén miljard. Financieel directeur Carl 
Maas noemt het getal zonder met de 
ogen te knipperen. “Ja,” zegt hij, “we zijn 
een wereldwijd opererende drankenaf-
vuller. We groeien gestaag, want er wordt 
namelijk steeds meer uit blik gedronken.”

Precies vijftig jaar geleden richtten vijf 
Limburgse bierbrouwers, Brand Bier, 
Leeuw, Gulpener, Lindeboom en Ridder, 
Dranken Industrie Sittard (DIS) op, een 
bottelarij voor frisdranken in glas. Hier-
mee voorzagen ze de cafés niet langer 
alleen van bier, maar ook van frisdran-
ken. In 2006 zette DIS alle kaarten op 
blikken verpakkingen. En breidde de 
productie snel uit tot vijf verschillende 
afvullijnen die elk tot 90.000 blikjes per 
uur aankunnen. 

Wereldwijd
Sommige producenten leveren de 
ingrediënten aan bij DIS, die ze volgens 
voorgeschreven receptuur aanmaakt 
in de siroopkamer; het hart van het 
bedrijf. Bier en wijn worden aangeleverd 
in tankwagens. DIS verpakt de dranken 
vervolgens in blik van allerlei formaten, 
van 150 ml tot een halve liter. Ook zijn er 
blikjes in de vorm van een flesje, de fusi-
on bottle, met een hersluitbare draaidop. 
“Wij werken voor wereldwijde A-merken 
die de mensen dagelijks in de super-
markt tegenkomen,” zegt marketing 
manager Ronald Geurten. “De grootste 
bierbrouwer van Duitsland bijvoorbeeld, 
de nummer één in energydranken van de 
VS. En tientallen producenten in Euro-
pa. We zijn heel flexibel en kunnen ook 

‘kleinere’ partijen verwerken van 50.000 
stuks. Kleine producenten met nieuwe 
drankjes zijn bij ons aan het goede adres. 
We kunnen snel onze vijf lijnen aanpas-
sen aan nieuwe soorten blikjes of blikken 
flesjes. Onze flexibiliteit is onze kracht.”

Aluminium
Werkten in 2004 nog negentig mensen 
bij DIS, nu zijn dat er ruim driehonderd. 
De jaaromzet bedroeg 100 miljoen 
euro. “En de rek is er nog lang niet uit”, 
zegt Carl Maas. “Wij zijn specialisten in 
nieuwe producten in zowel receptuur 
als verpakking. Steeds meer drankjes 
worden in blik verpakt omdat het veel 
voordelen heeft. Blik is gemaakt van 
aluminium en oneindig te recyclen. En 
milieuvriendelijk, in tegenstelling tot 
wat de meeste mensen denken. Blik 
kan gewoon in de grijze afvalcontainer. 

In Nederland wordt maar liefst 91% van 
alle metalen verpakkingen hergebruikt.”

Sittard-Geleen is voor DIS de perfecte 
uitvalsbasis. Carl Maas: “Een centrale 
ligging en goede logistiek zijn uiteraard 
erg belangrijk voor ons. Met de haven in 
Holtum in de achtertuin en de havens van 
Antwerpen en Rotterdam dichtbij, zit dat 
wel goed.”

   www.disbv.eu

DIS Familieloop
DIS is tevens een stuwende kracht achter de DIS Familieloop, waarvan zondag 
13 april alweer de zevende editie op het programma staat. (zie ook blz 16) 
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