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HAAR GESCHIEDENIS
HAAR WAARDEN

HAAR INNOVATIES
EN HAAR  

VERRUKKELIJKE
PRODUCTEN!



van
suikerbiet

suIKER
HET UNIVERSUM VAN DE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ 

tot
EEN SUIKERBIET, WAT IS DAT?

De suikerbiet is noch een fruit, noch een groente. Het is wel 
een wortel met wit vruchtvlees. Ze zit bijna volledig onder 
de grond. In functie van de aarde waarin ze groeit, verschillen 
haar bladeren van grootte. Wat ons interesseert, is dat 15 
tot 21% van haar gewicht uit suiker bestaat, die wij kunnen 
extraheren en nadien raffineren.

WAAROM PRODUCEREN SUIKERBIETEN SUIKER? 
De jonge suikerbiet moet in haar eerste jaar reserves aanma
ken om zo de winter door te komen en zich het tweede jaar 
te reproduceren. Daarom slaat ze zoveel mogelijk zon, CO2 
en water op. Via een proces dat wij fotosynthese noemen 
gaat de suikerbiet — alsof ze een kleine plantaardige fabriek 
is — dit alles transformeren in suiker, welke ze opslaat in haar 
wortel.

Vanaf september in hun eerste levensjaar worden ze 
geoogst omdat ze dan het meeste suiker bevatten om de 
winter door te komen en…

... het is daarom  
dat we ze telen en oogsten!

Met één hectare (een vierkant met een zijde van 100 meter) kan 12 tot 13 ton suiker 
worden geproduceerd, dat zijn 20 tot 22 miljoen Harde Klontjes. Bij de Tiense Suiker
raffinaderij werken we samen met zo’n 5.000 Belgische planters, die voor ons jaarlijks 40 
tot 50.000 hectare beplanten met bieten. Reken maar uit!

De suikerbieten worden geoogst door “rooiers” die ook hun bladeren afsnijden. Daarna 
worden ze door de “tafelreinigers” goed geschud om ze een eerste keer te reinigen, en 
nadien laden ze de bieten in vrachtwagens die hen naar de fabriek brengen.

HOE

MAAKT MEN SUIKER  ?
1. REINIGEN 
EN SNIJDEN
De meeste aarde wordt op het veld verwij
derd. Hierdoor zijn minder vrachtwagens 
nodig, en dat is goed voor het milieu!  
In enorme wastrommels worden de bie
ten nogmaals gereinigd. Nadien worden 
ze in kleine stukjes geraspt, snijdsels  
genaamd. Ja hoor, elk beroep heeft graag 
zijn eigen terminologie r !

2. DIFFUSIE
Hoe de suiker uit de snijdels halen? 
We laten hen door een krachtige waterstraal gaan. 
Ze ‘zwemmen’ als het ware tegen de stroom in, alsof ze de Niagara 
watervallen beklimmen! In chemische termen heet dit diffusie: 
het water dat hen kruist, bevat meer en meer suiker. De pulp 
die nadien overblijft, wordt voedsel voor het vee. Geen afval dus!

3. ZUIVERING
Het opgevangen water is in deze fase een vrij troebel suikersap met heel wat onzuiverheden. 
Om hen te laten samenklitten zodat ze makkelijker te filteren zijn, wordt “gebluste kalk” en 
koolzuurgas toegevoegd. Het sap, nu bijna transparant, bevat 12% tot 13% suiker. 
Enkel het water moet er nog uit!

4. VERDAMPING
Als je water doet koken in een kookpot zonder deksel, zal het water uiteindelijk verdampen, maar verspil je 
heel wat elektriciteit! Wij hebben een betere werkmethode: we sturen het sap door gesloten kolommen 
waarin de druk meer en meer afneemt en de laatste kolom zelfs volledig vacuüm is en dus geen lucht bevat. 
Dit is zeer ecologisch aangezien het water dat in de eerste kolom verdampt, gebruikt wordt om de tweede te 
verwarmen, enzovoort. Op het einde bekomen we een siroop met 65% tot 70% suiker. We naderen ons doel!

5. KRISTALLISATIE
Om de suikerconcentratie nog te verhogen, wordt het 
verdampen verder gezet in de kookapparatuur. Beetje 

bij beetje vormen zich suikerkristallen in de siroop, 
die men vulmassa noemt. Nadien is het zoals bij de 
was: we zwieren  en daarna drogen we. Het resultaat: 

de kristalsuiker zoals je hem kent. Om een geraffineerde 
suiker te bekomen — van de beste kwaliteit, zoals voor 
de Harde Klontjes of de Zeer Fijne Suiker — zuiveren we de suiker 
verder zodat hij zo fijn wordt als gewenst en… zo wit als sneeuw.

6. OPSLAG
De suikerproductie voor een heel jaar 
gebeurt in één enkel seizoen, wanneer 
de bieten geoogst worden. De sui ker 
wordt dus opgeslagen in silo’s die 
doorheen de maanden daarna weer 
leeggemaakt worden. Het transport 
van de silo tot het verpakkingsate
lier is volledig geautomatiseerd. 
Zo vermijden we elke vorm van 
vervuiling!

© Luis Carlos Jiménez
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NAPOLEON HEEFT DE GESCHIEDENIS GESUIKERD! 
In de XVIIIe eeuw was suiker voornamelijk afkomstig van sui
kerriet uit Amerikaanse kolonies, die soms behoorden tot de 
Engelsen (zoals de Verenigde Staten die zichzelf onafhankelijk 
verklaarden in 1776), en soms tot de Fransen. 

Tijdens de oorlog tegen Frankrijk beheerden de Engelsen de 
zeeën en belemmerden ze Franse boten zich te bevoorraden 
van suiker. De Fransen op hun beurt blokkeerden alle import 
van Engelse suiker. Geen suiker meer in Europa, of toch bijna!

In 1812 werd Benjamin Delessert, een Franse industrieel, ontvan
gen door Napoleon: hij slaagde erin suikerbrood te maken uit 
de suikerbiet! Meer info: bit.ly/uvEvCF

Napoleon kende toen 500 productielicenties toe en beval de 
aanplanting van 132.000 hectare met suikerbiet. Het avontuur 
van de Europese suiker kon van start gaan!

1836: DE T.S. ZIET HET LICHT
In 1836 bekomen twee Belgische industriëlen, Joseph Vanden
berghe de Binckom en Pierre Vanden Bossche, de goedkeuring 
om twee suikerfabrieken te bouwen in Tienen. We zitten dan 
aan het begin van wat men de industriële revolutie noemt: de 
technische vooruitgangen en de ontwikkeling van de spoorweg 
laten de industrie — en met name de Tiense Suikerraffinaderij 
— toe des te productiever en efficiënter te worden. In 1928 en 
1929  integreert de TS de suikerfabrieken van Wanze, Braives, Les 
Waleffes, Genappe en Brugelette, en staat sinds toen bekend als 
Belgische marktleider.

Doorheen de decennia bouwt, koopt en moderniseert de raffi
naderij nieuwe vestigingen om er vandaag 8 te tellen.

1989: DE T.S. TREEDT TOE 
TOT DE SÜDZUCKER-GROEP

De groep Südzucker AG is een multinationaal voedingsbedrijf 
dat actief is over de hele wereld. Er werken meer dan 16.000 
mensen en de jaarlijkse omzet overschrijdt 6,4 miljard euro.

1995: HET GROEFJE
Onze Harde Klontjes zijn al meer dan 20 jaar 
“breekbaar” — dit wil zeggen dat het makkelijk in 
twee te breken is dankzij zijn unieke groef.

2006: EASY, MAN!
Makkelijke dosering, makkelijke opberging en 
makkelijk in het oog te houden dankzij het ven
s tertje op de zijkant: de “Easy Packs” zijn gelan
ceerd.

2011: HET IS FEEST!
“Sinds 175 jaar, een duurzame toekomst”: dat is de slogan van 
onze grote 175ste verjaardag, die we waardig gevierd hebben 
r.

BIETMAN, ONZE SUPERHELD! 
Denk jij dat je jouw eigen energie kan 
produceren, je steeds hetzelfde water 
kan hergebruiken als je je wast, je jouw 
ritten met de vrachtwagen, euh, met de 
auto kan beperken, dat je nooit iets in 
de vuilbak gooit en dat je bovendien de 
dieren kan voederen? 

Bietman, onze superheld en duurzaam
heidsleider, kan dat allemaal!

BIETMAN ZEGT: RESPECTVOL RIJDEN AUB!
Alle chauffeurs die suikerbieten vervoeren van de velden naar de fabrie
ken, hebben het Transportcharter ondertekend. Respecteren van snelheid, 
uurroosters, netheid,…: iedereen heeft er baat bij! En voor zij die vanuit de 
suikerfabriek onze eindproducten leveren, is er ook een Charter!

Apparaten die veel energie verbruiken (koelkasten, grote tv’s, verwarmingen, motoren 
van auto’s,…) worden steeds economischer dankzij het onderzoek van fabrikanten. Dat is  

hetzelfde voor de industriële sector! Of toch wanneer er, net als bij ons, continu geïnvesteerd 
wordt om de installatie te verbeteren.

Dankzij een nieuwe installatie in onze Suikerfabriek in Tienen worden de schadelijke stoffen 
verwijderd zodat wij propere lucht uitstoten. En in onze Suikerfabriek in Wanze zorgen twee nieuwe 

en moderne compressoren — die de nodige perslucht produceren in 
de afdeling CMS — voor een substantiële verminder van ons 

elektriciteits- en gasverbruik. 

MILIEU:
DE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ ZET ZICH IN

Het moderniseren van energievretende installaties, de waterzuivering 
in onze bezinkingsbekkens, het beheren van deze bekkens om er kleine 
“natuurreservaten” van te maken voor de vogels (in samenwerking met 
Natuurpunt),… zijn enkele voorbeelden van onze inzet voor het milieu.

BIETMAN ZEGT: 
GEEN AFVAL AUB!

100% van elke suiker
biet wordt gevalori

seerd ; elke percent 
heeft zo zijn nut. 

Het water dient voor 
het wassen, de pulp wordt 

veevoeder, de suiker…onnodig om het jou uit te 
leggen r … Wie kan beter?

ABRACADABRA!

BIETMAN ZEGT: 

WE REINIGEN OP HET VELD!
Eens gerooid, zijn de bieten bedekt met vrucht

bare en... zware aarde. Dus hop! We schudden 

en schudden! De overtollige aarde blijft op het 

veld. Zo kunnen er meer suikerbieten in de vracht

wagen. Jaarlijks laat ons dat toe zo’n 5.300 ritten te 

besparen en dat is beter voor het milieu!

maak u 
vooral 

niet moe!

BIETMAN ZEGT: 
GEEN WATER-
VERSPILLING!
Onze gehele productie werkt 
met een gesloten watercy
clus. Dit wil zeggen dat we 
zelf het water produceren 
dat we nodig hebben: het 
is het water van de suiker
bieten dat we voortdurend 
hergebruiken!

ECOLOGISCH VERANTWOORD
De Tiense Suikerraffinaderij : EEN

BEDRIJF

een ecologische superheldeen ecologische superheld

ECOLOGISCH VERANTWOORDE INVESTERINGEN
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“TIENSE SUIKER”, DAT IS VEEL   MEER  DAN JE DENKT!

“TIENSE SUIKER”, DAT IS DE SUIKER DIE JE 
VAN THUIS KENT, WELISWAAR!

Van de grootste tot de kleinste heb je het Harde Klontje, die al 
meer dan 100 jaar bestaat, de Fijne, Zeer Fijne en zelfs de Bloemsuiker, om heerlijke 
confituren en desserten mee te maken, fruit te glazuren of sorbets mee te maken.  
Je kent ook de Cassonade Graeffe of ‘kinnekessuiker’, heerlijk op een boterham, in de 
yoghurt of op een pannenkoek. En de Parelsuiker, ingrediënt van de beroemde Luikse 
wafels. Het gamma van Tiense Suiker® is breed, ontdek het hier: bit.ly/1IQa8iD

Maar wist je dat dit alles minder dan 10% van onze productie omvat?

DE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ EN MOEDERBEDRIJF  
SÜDZUCKER: 12 BELGISCHE VESTIGINGEN EN PRODUCTEN DIE 

MEER EN MEER WERELDWIJD VERKOCHT WORDEN
In Tienen, Wanze en Longchamps wordt de focus gelegd op bietsuiker voor thuis, 
ambachten en industrie. Maar in Oostkamp produceren we fondanten en andere 
bakkerijproducten; in Merksem, focus op kandij en rietsuiker; in Oreye en Wijgmaal 
zetten we in op innovatieve nutrimenten voor de mens… en het vee! In Antwerpen 
exporteren we, terwijl we in Herentals porties maken voor cafés en restaurants…

Sinds 2013 al verkopen we onze meest prestigieuze suikers, onder het merk T (net 
als Tiense Suiker!) in de Verenigde Staten, Mexico, Egypte, Algerije, Saoudi-Arabië, 
Singapore,… En in de toekomst nog veel meer!

“TIENSE SUIKER” ONTWIKKELT ZICH... OOK OP DE SOCIALE MEDIA!
www.tiensesuikerraffinaderij.com: ons bedrijf! www.tiensesuiker.com: onze producten en recepten!

Facebook: onze actualiteit en deze van onze talrijke volgers! En laten we ook YouTube, Twitter en Instagram niet vergeten!

Sluit jij je ook bij ons aan zodat we ‘zoet’ gelinkt kunnen blijven?
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DE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ VERKOOPT 
90% VAN HAAR PRODUCTIE AAN AMBACHT 
EN INDUSTRIE
In zakken en dozen van 5 tot 50 kilogram, in “big bags” van 
een ton, op paletten, in bussen van 25 liter, in containers 
van 1200 kilogram of 1000 liter en ook in vrachtwagens van 
5 tot 30 ton! De suiker in al haar vormen, die vind je niet 
alleen in de supermarkt!

Bulksuiker : voor wie en waarvoor dient die?
Gebakjes, taarten, koekjes en snoepjes; frisdranken en sap
pen; melkproducten, ijsjes en chocolade: alle zoete beroe
pen zijn betrokken! Maar onze producten worden ook vaak 
gebruikt voor het creëren van sauzen en specerijen, voor 
de productie van bier, schuimwijn, vee en bijenvoeder, bio
brandstof en citroenzuur.

Je kent hoogst waarschijnlijk enkele van onze klanten! 
Coca-Cola, de confituur van Materne, de chocolade van 
Callebaut, de pralines van Guylian,…?

CANDICO
MERKSEM

PORTION PACK BELGIUM
HERENTALSLEBBE

OOSTKAMP

HOTTLET SUGAR TRADING
ANTWERPEN

BRUSSEL TIENEN

BENEO-ORAFTI
OREYE

DIRAFROST
HERK-DE-STAD

WANZE
BIOWANZE

BENEO-REMY
WIJGMAAL

LONGCHAMPS

SUIKER       SPECIALITEITEN       BIOBRANDSTOF     FRUIT

TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ, DAT IS OOK CANDICO!
Naast bietsuiker, maakt ook het Candico® gamma deel uit van de Tiense Suikerraffi
naderij! Candico®, dat zijn traditionele rietsuikers met bio of fairtrade label en dit in 
poeder, klontjes of siroopvorm. Maar het zijn ook de kandijsuikers, de cassonade  
inbegrepen. Allen overheerlijk bij het ontbijt, voor culinaire bereidingen zoals de 
crème brûlée of in een exotisch drankje.

Alle informatie over het Candico® gamma vind je hier:
www.candico.be

DE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ IS  
EEN HOOG TECHNOLOGISCH BEDRIJF!
Onze laboratoria tellen zo’n 30 onderzoekers en techniekers, en 
deze van de groep Südzucker, tellen er 100 meer in Duitsland. En 
dit om suiker te maken, denk je dan? Wel ja!

Samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor de Verbetering 
van de Biet creëren we suikerbieten die resistenter en produc
tiever zijn en meer suiker bevatten. We analyseren continu de 
productie om elk probleem te identitificeren en op te lossen: 
wat een werk!

Maar om marktleider te blijven, moeten we ook innoveren! 
Doorheen de jaren hebben we tal van nieuwe producten gelan
ceerd, zoals de suikerpasta Covapaste®  voor de bakkers, siropen 
die zich mengen met suiker en andere ingrediënten, biologische 
en ecologische suikerstropen voor de industrie, maar ook inno
vatieve verpakkingen zoals onze hersluitbare Doypacks®…

… en al deze innovaties worden vaak “op maat” gemaakt! 
Onze klanten stellen een precieze vraag, onze onderzoekers 
gaan op zoek naar de oplossing… en vinden deze ook r !
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Op zo’n 45km van Tienen, dichtbij Huy, bevindt zich 
onze andere suikerfabriek in Wanze. Maar zij bestaat 

uit 2 delen, op 27km van elkaar gelegen! Hoe is dit 
toch mogelijk?  Wel, wanneer Wanze werd opgericht 
in 1870, waren er — omwille van transportredenen — 

verschillende rasperijen in de buurt die de suiker
bieten ontvingen en al deels verwerkten. Vandaag de 

dag blijft enkel de Rasperij van Longchamps over… 
in het midden van de velden. Het bekomen diksap 

wordt dan ondergronds, via een pijpleiding,  
naar onze fabriek in Wanze gestuurd. rasperij  van  longchampssuikerfabriek  van  wanze

WELKOM BIJ HET SUIKERMUSEUM!
Het Suikermuseum is niet weg te denken van jouw bezoek aan de suikerfabriek.  

Elk jaar zijn jullie met zo’n 8.000 om beide te bezoeken. Professor Zucchero (dat is “suiker” 
in het Italiaans!) zal jouw virtuele gids zijn, in beeld en geluid.

Herleid tot de grootte van een molecule, zal het jouw uitda ging zijn de smaak van de suiker 
terug te vinden, die mysterieus genoeg verdwenen is. 

Onderweg zul je het productieproces tegenkomen, maar zal je ook stilstaan bij de smaken van suiker, 
de geschiedenis van de industrie en bij de mensen die er werken!

STAD TIENEN, ONZE PARTNER
Het Suikermuseum is een mooi en levend 

voorbeeld van de goede relatie tussen de Tiense 
Suiker raffinaderij en de Stad Tienen. 

Wat zouden we zonder elkaar zijn?
De website van het museum vind je hier terug:  

bit.ly/1hdnKxS


