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Met de uitzonderlijke verschijning van BEATY DE BIET, landbouwer DHR LEGRAND, transporteurs VINCENT, DHR DEBRAS en MATTHIEU, de landbouwkundige dienst van de fabriek in Tienen PAUL, PATRICK
en de anderen, de werknemers MARTIN, WIM, CORNEL, JOZEF en JORDY, SIMON, CIUNAN en LUC, AIMÉ, WILFRIED, de controlezaal, PETER, het laboratorium, WAUT, SAM,
verpakkingsafdeling, GEERT, FREDDY, BENJAMIN, HERMAN en BENNY

Ik ben er klaar voor!
De rooimachine van meneer Legrand
rijdt heen en weer over het veld.
In een mum van tijd beland ik
in de laadbak.
Op een heldere oktoberochtend in de Condroz is
de suikerbietencampagne volop aan de gang.

Ik ga de oogst langs de rand van
het veld lossen, op een drietal meter
van de weg, en over een breedte van
maximaal tien meter. Dat is ideaal
voor de bietenlader.

In deze stapel wegen we samen
meer dan zes ton per meter.
Wie biedt meer?
Adrien bedekt de stapel met
een Toptex-zeil, dat ons zal
beschermen tegen regen, sneeuw en
vorst, maar toch ook voldoende
verluchting biedt.

Met een laterale schijf duw ik het zeil
goed vast langs de rand, tussen de bieten.
Dat is belangrijk, want de bieten kunnen er
wel nog even liggen.

Twee weken later …

De vrachtwagen komt
eraan! Het is Vincent!
Zeilen weg en inladen
maar!

Als bietentransporteur heb ik
het transportcharter ondertekend.
Minder overlast en meer veiligheid:
we nemen allerlei maatregelen om de
bietencampagne zo vlot mogelijk
te laten verlopen.

Meneer Debras bedient de bietenlader en maakt zich klaar om de
af- en aanrijdende vrachtwagens te vullen. Zij brengen de bieten
naar de fabriek in Tienen.

Als de stapel goed ligt, kan de bietenlader
erg efficiënt te werk gaan. Een enorme
vooruitgang tegenover de bietenkraan die
vroeger werd gebruikt.

Een vrachtwagen kan tot
25 ton bieten per rit
vervoeren.

Mijn lading wordt
automatisch gewogen,
zowel bij aankomst als
bij vertrek.
Wanneer de vrachtwagen- en tractorchauffeurs het
terrein van de Tiense Suikerraffinaderij oprijden,
scannen ze hun badge.

Op logistiek vlak is
het een hele opgave! Er
rijden dagelijks zo’n 500 à 800
vrachtwagens af en aan, elk met
een lading van gemiddeld
25 ton.

Elke dag wordt er tussen de 12.000 en de 20.000
ton bieten geleverd op het terrein.

Bij rood licht houdt de
vrachtwagen even halt
voor de staalname.

Van september tot januari moeten Paul en Patrick
van de landbouwkundige dienst een intense stroom
leveringen in goede banen leiden: bieten, pulp,…

Mijn beurt! De monsterboor haalt
willekeurig enkele bieten uit de laadbak om
ons suikergehalte te meten.

Na een eerste
wasbeurt
inspecteert
Martin het
staal.

Ik verwijder de stenen,
de houtsnippers en andere
vreemde voorwerpen.

Wim, Cornel, Jozef en Jordy maken
het staal perfect schoon.

Hier worden we ontkopt.
Niet meteen de leukste
stap in het proces!

Nu worden we tot
moes verwerkt om ons
suikergehalte te kunnen
meten! Tijd voor het
serieuze werk dus.

Wim test elke lading die binnenkomt.

Ik voer de analyses uit
in samenwerking met een
verantwoordelijke van het
boerensyndicaat.

Wanneer de fabriek
overbelast raakt, loeit
een sirene. Dan leg ik de aanvoer
even stil. Als de sirene opnieuw
weerklinkt, hervat ik het
werk.

Simon lost zijn lading in het grote opvangbekken.

In afwachting worden de overige ladingen op het
bietenplein gelost, onder het toeziend oog van Luc.

Met behulp van krachtige wasstralen loodst
Ciunan de bieten naar de wasinstallatie en
vervolgens naar de transportband die ze naar
de fabriek voert.

Met de bulldozer
beheer ik niet alleen de
constante leveringen, maar ook
de continue bevoorrading van
het opvangbekken.

Daarna worden
de plantenresten
verwijderd.

Klaar voor een flinke
schoonmaakbeurt! Eerst
langs de stenenvangers.
Opgepast! Vallende stenen!

Alle plantenresten
worden verwerkt tot
compost: terug naar het
begin!

Ik ga na of de snijdsels
van goede kwaliteit zijn.
Indien nodig vervang ik de
messenrekken.

Tot slot gaan we de
reuzegrote wastrommel in,
onder erg hoge druk. Ziezo! Nu zijn
we klaar om in stukjes gesneden te
worden door de rasp van Aimé.

De snijdsels worden naar de twee “Diffusors”
gestuurd. In deze trommels halen we de suiker uit
de bieten, dankzij het principe van osmose. Het warme
water neemt de suiker uit de snijdsels op. Langs
de ene kant bekom je dus een gesuikerd sap, langs
de andere kant verzamelen we de pulpresten. Deze
worden tot veevoeder verwerkt.

Op het terrein rijden de vrachtwagens die pulp
zullen vervoeren eerst door de truckwash. Zo
blijven er geen aarderesten meer in de laadbak
achter. Ze moeten immers brandschoon zijn om de
pulpresten te vervoeren.
Ik vul ongeveer 150
vrachtwagens per dag, goed
voor zo’n 2700 ton pulp dat
de Tiense Suikerraffinaderij
verlaat.

In een volgende stap worden de onzuiverheden uit
het suikersap gehaald met kalk. Door toevoeging
van koolzuurgas kunnen de onzuiverheden gefilterd
worden.

Ik maak ook al drie jaar lang
deel uit van het interventieteam,
een groep van een twintigtal
personen die zijn opgeleid om
eventuele incidenten op efficiënte
wijze op te lossen.

In de controlekamer ziet Peter toe op het goede
verloop van het proces dat aan de kristallisatie
voorafgaat.

Hier zien de teams toe op het goede
verloop van het productieproces. Een knap
staaltje technologisch vernuft, niet?

In het labo
worden constant
kwaliteitscontroles
uitgevoerd.

Dit is mijn 9e
bietencampagne. Het
loopt als gesmeerd en we zijn
gemotiveerd. Waarom? Een goede
sfeer, toffe collega’s en een
superfijne baas!

Waut meet de
zuiverheid van
het suikersap.

Almaar minder water
zorgt voor een steeds
grotere concentratie aan
suiker, tot er uiteindelijk
oververzadiging optreedt.
Het resultaat van dit
recept is de kookmassa, een
mengsel van stroop en
suikerkristallen.

Na een eerste
verdampingsproces raakt het
suikersap geconcentreerder en kan
het kookproces beginnen!

Na het kookproces
gaat de kookmassa de
centrifuges in, die door Sam
worden bediend. In elke centrifuge
kan 1600 kg kookmassa, wat na drie
minuten draaien 700 tot 750 kg
kristalsuiker oplevert.
Zo snel!

Tijdens de
bietencampagne ligt
het werkritme bijzonder
hoog, maar dat schrikt me
niet af. Om de zeven dagen één dag
verlof, en om de zeven weken twee
dagen verlof. Als de campagne
erop zit en het wat kalmer is,
sta ik in voor het onderhoud
op het terrein.

Hocus pocus pats!
Links de kookmassa! Rechts de
suikerkristallen!

In de afdeling verpakking worden alle retailproducten verwerkt.
Bestemming? Niet alleen de Belgische markt, maar ook alle hoeken
van de wereld.

Fijne suiker valt
overal in de smaak! Deze
suikerklontjes gaan naar
Duitsland!

Dit zijn Harde
Klontjes® voor
Saoedi-Arabië. Daar noemen ze
die BEE, zoals de bijtjes.
Grappig toch!

Geert en Freddy, die al sinds 1986 in de fabriek
werken, controleren een speciale bestelling.

Het samenstellen van “bundles” op palletten
gebeurt volautomatisch.

Ook Benjamin werkt al sinds 1986 (een goed jaar!) in
de fabriek. Hij plaatst de Harde Klontjes®, die één
verdieping hoger zijn ingepakt, nu op palletten.

Vier kleine palletten van 285 kg
worden samen op één grote pallet
gezet en ingepakt.

Een vrachtwagen
wacht op zijn lading.
Geert puzzelt alles in elkaar.
Geen centimeter gaat
verloren!

Eerst
blaas
ik de “big
bag” strak
op om plooien
te vermijden.
Daarna stort
ik de zak vol
met één ton
suiker.

Aan de andere kant van het
terrein, in de schaduw van
de “kathedraal”, kunnen
tankwagens rechtstreeks
gevuld worden. Benny werkt
al zeventien jaar bij de Tiense
Suikerraffinaderij. Bij hem is de
klus zo geklaard!

Herman staat
in voor het
vullen van de
“big bags”.

Ik bedien de
installatie voor
bulkladingen. Elke lading suiker
weegt meer dan twintig ton, en ik
neem telkens een controlestaal.
Ik hou van mijn job en kom elke
ochtend met plezier naar
het werk.

Ziezo, het zit erop!
De vrachtwagen kan
vertrekken. Tot ziens!
Het wordt vast een zoete rit.

