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Επένδυση της ΦΑΓΕ στο Hoogeveen της Ολλανδίας 

Η γαλακτοκομική εταιρεία ΦΑΓΕ σχεδιάζει να επενδύσει 150 εκατ. ευρώ στην κατασκευή 

εργοστασίου στο επιχειρηματικό πάρκο Riegmeer στο Hoogeveen. Το εργοστάσιο, το οποίο 

αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2024, αναμένεται να διευκολύνει την καλύτερη εξυπηρέτηση 

της αγοράς της Βόρειας Ευρώπης από μέρους της εταιρείας. 

Ο δήμος του Hoogeveen, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα κατασκευασθεί το 

εργοστάσιο και επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω το επιχειρηματικό πάρκο, βρίσκεται σε συνομιλίες 

με τη ΦΑΓΕ από τον Νοέμβριο 2020.  

Η ΦΑΓΕ έχει υπογράψει με τον δήμο σύμβαση για έκταση 15 εκταρίων. Το εργοστάσιο της 

εταιρείας θα προστεθεί στο γαλακτοβιομηχανικό «cluster» που υπάρχει στην περιοχή του 

Hoogeveen και στο οποίο λειτουργούν ήδη δύο μονάδες παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας  DOC 

Kaas, μέλος του γερμανικού ομίλου DMK. Επιπλέον, η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας από 

τη ΦΑΓΕ συνδέεται και με κάποια άλλα προσφερόμενα πλεονεκτήματα. Σε ό,τι λ.χ. αφορά την 

οδική σύνδεση, το Hoogeveen βρίσκεται δίπλα σε οδικές αρτηρίες, με άμεση πρόσβαση στην 

γερμανική αγορά. Η ενεργειακή εταιρεία Rendo και η εταιρεία ύδρευσης WMD θα καλύψουν τις 

ανάγκες της σε νερό και ενέργεια αντίστοιχα. 

Η περιοχή του Riegmeer δεν διαθέτει ακόμη όλες τις κατάλληλες υποδομές. Προέχει η κατασκευή 

νέου αποχετευτικού δικτύου σε ολόκληρη την περιοχή καθώς και αγωγού υψηλής πίεσης μήκους 8 

χλμ., ο οποίος θα συνδέει το αποχετευτικό σύστημα με τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο 

Echten. Ο αγωγός πίεσης εκτιμάται ότι θα κοστίσει 11,8 εκατ. Ευρώ, ποσό το οποίο, κατά τον 

δήμο του Hoogeveen, μπορεί να καλυφθεί σε σημαντικό βαθμό από τα τέλη αποχέτευσης που θα 

καταβάλλει η ΦΑΓΕ. Πάντως η κατασκευή του εν λόγω αγωγού είναι ένας από τους όρους που έχει 

θέσει η ΦΑΓΕ προκειμένου να εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Όλα αυτά τα σχέδια 

αναμένεται  να εγκριθούν από το δημοτικό συμβούλιο του Hoogeveen  μέχρι την 9η Δεκεμβρίου.  

Η γαλακτοπαραγωγική εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει την κατασκευή του εργοστασίου στα μέσα 

του 2022 ενώ κατά το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν κυρίως οι εργασίες για την εξασφάλιση 

των απαραίτητων αδειών. Πέραν από τις 250 θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν άμεσα σε 

σχέση με το εργοστάσιο, αναμένεται ότι το εν λόγω έργο θα δημιουργήσει περαιτέρω θέσεις 

στους τομείς των κατασκευών, των προμηθευτών, των μεταφορών και της συντήρησης. Επίσης, 

εκτιμάται ότι νέες εταιρείες θα εγκατασταθούν στο Riegmeer στον απόηχο της παρουσίας της 

ΦΑΓΕ. 
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