
  

Forward-looking statements 
This press release may contain forward-looking statements with respect to DSM’s future (financial) performance and position. Such 
statements are based on current expectations, estimates and projections of DSM and information currently available to the company. 
DSM cautions readers that such statements involve certain risks and uncertainties that are difficult to predict and therefore it should 
be understood that many factors can cause actual performance and position to differ materially from these statements. DSM has no 
obligation to update the statements contained in this press release, unless required by law. The English language version of the press 
release is leading. 
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Burgemeester Sybrand van Haersma Buma opent duurzame nieuwe 
vriescel bij Koninklijke CSK/DSM in Leeuwarden  
 
Vandaag is een belangrijke uitbreiding van de faciliteiten van CSK/DSM in Leeuwarden officieel geopend door 
burgemeester Mr. Van Haersma Buma. De producent van speciale ingrediënten voor de zuivelindustrie heeft een 
grote nieuwe vriescel toegevoegd aan zijn fabriek in Leeuwarden. De burgemeester verklaarde de duurzame vriescel 
officieel open met de onthulling van een ijssculptuur.   
 
De nieuwe vriescel heeft een capaciteit van ongeveer 2000 m2, waarmee de vriescapacitieit bij -55oC op de site in 
Leeuwarden is verdubbeld. Na het voltooien van de bouw duurde het 55 dagen om deze temperatuur te bereiken en 
alle equipment te laten wennen aan de extreme kou. De lage temperatuur zorgt ervoor dat de producten in perfecte 
staat worden bewaard.  
 
Bij het innovatief ontwerp is gebruik gemaakt van de nieuwste duurzame koeltechnologie, met natuurlijke gassen die 
de cel op temperatuur houden. Dit is de eerste vriescel ter wereld van deze afmeting die met deze gassen draait.  
 
De vloer in de vriescel bestaat uit een tweelaags betonvloer. Beide lagen hebben hun eigen vloerverwarming. De 
onderste verwarming is om doorvriezen in de grond te voorkomen en de bovenste verwarming is voor het 
drooghouden van de werkvloer, zodat het te allen tijde veilig is om erop te lopen en te werken. 
 
De producten van CSK worden hier op voorraad gehouden in stellingen gemaakt van een speciale type staal, omdat 
standaard staal bros wordt bij deze lage temperatuur. 
 
De verwachting is dat de productieomvang in Leeuwarden verder zal groeien. Met de realisatie van de nieuwe vriescel 
is op deze groei geanticipeerd. 
 
CSK werd eind vorig jaar overgenomen door DSM. De combinatie van de zuivelactiviteiten van DSM en CSK is nog beter 
in staat om aan de behoeften van de mondiale zuivelindustrie te voldoen en heeft een goede uitgangspositie om de 
snelgroeiende en aantrekkelijke zuivelculturenmarkt te bedienen.  
 
Patrick Niels, president van DSM Food Specialties, en Sanne Melles, directeur van CSK, verrichtten de 
openingshandeling samen met burgemeester Van Haersma Buma. Tijdens het bezoek van de burgemeester spraken zij 
onder meer over de strategische ambities van gemeente en provincie op gebied van voedsel en voeding, het belang 
van deze productiefaciliteit in Leeuwarden, en de rol van de oplossingen van DSM en CSK bij de verdere verduurzaming 
van de zuivelketen, van boerderij tot en met bord op tafel. 
 
Koninklijke CSK food enrichment  
Koninklijke CSK food enrichment ontwikkelt en verkoopt wereldwijd hoogwaardige functionele ingrediënten op het 
gebied van smaak, textuur en bio conservering van zuivelproducten. CSK is opgericht in 1905 en richt zich op de 
zuivelindustrie in Europa en Noord-Amerika. De onderneming heeft ca. 200 medewerkers. In 2018 bedroeg de omzet 
65 miljoen euro. Sinds eind 2019 maakt CSK deel uit van DSM Food Specialties. 
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DSM – Bright Science. Brighter Living.™ 
Koninklijke DSM is een wereldwijd, ‘purpose-led’ bedrijf dat vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van 
gezondheid, voeding en duurzaam leven. DSM streeft ernaar om de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren. 
Met zijn producten en oplossingen gaat DSM enkele van ’s werelds grootste uitdagingen aan en creëert tegelijk 
economische, milieutechnische en maatschappelijke waarde voor al zijn belanghebbenden – klanten, medewerkers, 
aandeelhouders en de samenleving in haar geheel. DSM levert innovatieve oplossingen voor voeding, diervoeding, 
persoonlijke verzorging en aroma’s, medische apparatuur, groene producten en toepassingen, en nieuwe mobiliteit en 
connectiviteit. DSM en de hieraan gelieerde ondernemingen genereren met ongeveer 23.000 werknemers een netto 
jaaromzet van ca. €10 miljard. Het bedrijf werd in 1902 opgericht en is beursgenoteerd op Euronext Amsterdam. Meer 
informatie vindt u op www.dsm.com. 
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Voor meer informatie:  

CSK food enrichment 
Nynke Swart 
tel. +31 (0) 88 134 1571 
e-mail n.swart@cskfood.com 

DSM Food Specialties 
Stephen Hufton 
tel. +31 (0) 613 00 11 59 
e-mail stephen.hufton@dsm.com 
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