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ONZE IDENTITEIT
Suiker produceren, dat is de hoofdactiviteit van de Tiense Suikerraffinaderij. Daarnaast richten we onze energie op tal 
van interne en externe initiatieven – altijd met onze missie, visie en waarden in het achterhoofd:
 
• Uitmuntendheid als prioriteit: onze klanten, medewerkers, leveranciers en aandeelhouders verdienen het 

allerbeste.
• Respect en vertrouwen: voor onze klanten, medewerkers, leveranciers en aandeelhouders – een onmisbaar aspect 

van ons succes.
• Moed om in de spiegel te kijken en te veranderen: veranderingen – geleidelijke of radicale – vormen de motor 

van succes. Daarom rusten we niet op onze lauweren en lichten we ons beleid voortdurend door. Want door onze 
producten en diensten te verbeteren en nieuwe werkmethodes in te voeren, verdienen we het respect van onze 
medewerkers en klanten.

• Initiatief nemen: we stimuleren iedereen om het beste van zichzelf te geven in een voortdurend en steeds sneller 
veranderende wereld. Dat vereist een open geest, een stimulerende en creatieve werkomgeving en medewerkers 
die commerciële kansen zoeken en grijpen, ook op nieuwe domeinen en markten.

ONS VERHAAL

Lees meer op
www.tiensesuikerraffinaderij.com/nl-BE/wie-we-zijn

DE EVOLUTIE NAAR
EEN DUURZAME TOEKOMST
De geschiedenis van de Tiense 
Suikerraffinaderij begint in 1836. In dat jaar
dienen Joseph Vandenberghe de Binckom 
en Pierre Vanden Bossche een aanvraag 
in om twee suikerfabrieken te bouwen in 
Tienen. In de loop der jaren groeit de Tiense 
Suikerraffinaderij op vlak van omvang, 
aantal vestigingen, medewerkers en qua 
productiviteit. In 1928 wordt het bedrijf zelfs 
marktleider voor suiker in België, een positie 
die we vandaag de dag nog steeds met 
trots bekleden. Sinds 1989 maakt de Tiense 
Suikerraffinaderij deel uit van de Europese 
groep Südzucker.

TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ
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ONZE RELATIE MET ONZE DOELGROEPEN
Om onszelf beter te kunnen positioneren en aan te 
geven waarom de Tiense Suikerraffinaderij uniek is, 
hebben we onze belangrijkste boodschappen op een 
rijtje gezet. Deze leven specifiek binnen de Tiense 
Suikerraffinaderij en tonen aan wie we zijn en wat we 
doen.

DE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ
• zorgt steeds voor kwalitatief hoogstaande producten;
• heeft een sterke, vertrouwensvolle en wederzijdse 

relatie met de bietenplanters;
• investeert onverminderd in optimalisatie om het 

rendement te verbeteren;
• zorgt voor een efficiënte logistiek, in elke stap van 

het productieproces;
• werkt actief aan een duurzame toekomst op vlak van 

economische impact, investeringen op ecologisch 
vlak en sociale meerwaarde;

• zit op één lijn met de nabije omgeving van de 
verschillende vestigingen. 
 

SÜDZUCKER
Südzucker, het moederbedrijf van de Tiense 
Suikerraffinaderij, is een van de voornaamste 
bedrijven in de voedingsindustrie en zelfs wereldwijde 
marktleider in de traditionele suikerindustrie. Het richt 
zich op suiker, specialiteiten, biobrandstof en fruit. 
Dat doet het met 16.500 werknemers en een jaarlijkse 
suikerproductie van wel 4,1 miljoen ton.

2.096.000
SUIKERKLONTJES PER JAAR

3-3.500.000
TON SUIKERBIETEN PER JAAR

600
MEDEWERKERS

8
VESTIGINGEN IN BE & NL

10.000
BEZOEKERS PER JAAR

90%
INDUSTRIE

10%
CONSUMENT

ONZE VESTIGINGEN

TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ



OP WEG NAAR EEN DUURZAAM TRANSPORT
Het bietentransport van het veld naar de fabriek is een 
essentieel onderdeel van de bietencampagne. Samen met 
de landbouwers en de transporteurs houden we ook op dit 
vlak zo veel mogelijk rekening met mens en milieu, hetgeen 
ook vastgelegd is in het transportcharter. Zo bedraagt de 
afstand tot de fabrieken gemiddeld 50 kilometer. Dit lokale 
aspect is wat betreft duurzaamheid een belangrijke pijler 
en draagt dus bij tot een lagere ecologische voetafdruk.

DE VOORDELEN VAN ONZE SUIKERBIET
• 1 ha  zorgt voor vier keer meer zuurstof dan een 

• Verstoort  en  niet

• Amper  nodig

• Sinds 1980 worden 50% minder  gebruikt

• Zo kort mogelijk 

• Geen  door herbruikte grond en pulpen die veevoeder 
worden

EEN GESLOTEN CYCLUS
De Tiense Suikerraffinaderij doet er alles aan om het 
duurzame werk van de suikerbiet verder te zetten in het 
productieproces. Dankzij een gesloten circuit kunnen we 
zeggen dat we geen afval produceren. Alle bijproducten 
die doorheen het proces ontstaan, vinden hun weg terug 
naar de landbouwsector. Zo komt de overtollige aarde 
terug op de velden, wordt de schuimaarde die ontstaat in 
het productieproces een grondverbeteraar en worden de 
pulpen geperst en herbruikt als veevoeder.SUIKERBIET, EEN LOYALE PARTNER

Het grootste deel van de suiker die onze groep produceert, halen we uit plaatselijke suikerbieten (enkele van onze 
producten zijn gemaakt op basis van ingevoerde rietsuiker). Bovendien versterken we met ons doordacht transport- en 
investeringsbeleid — waarover je meer kunt lezen in deze brochure — de indrukwekkende duurzame eigenschappen van deze 
grondstof.

EEN GROENE LONG
Jaarlijks zet één hectare suikerbieten 30 ton CO2 om in zowat 13 miljoen liter zuurstof. Dit is, ruw geschat, vier keer meer 
dan een bos van dezelfde grootte! Bovendien verstoort de suikerbietenteelt de biodiversiteit niet en heeft dit gewas weinig 
tot geen irrigatie nodig. Alsof dat nog niet volstaat, investeren de landbouwers, de Tiense Suikerraffinaderij en het Koninklijk 
Instituut voor de Verbetering van de Biet (KBIVB) elk jaar in beter zaaizaad en beperken we samen het gebruik van pesticiden.

ONZE SUIKERBIET,
EEN DUURZAME GRONDSTOF
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Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 
ontstond uit de idee om samen met andere landen 
een landbouw te ontwikkelen in onderling overleg, 
om er op toe te zien dat er geen onder- of overaanbod 
is. Deze landen zijn op de dag van vandaag die van de 
Europese Unie.

Het GLB waakt over de markten, organiseert de 
veiligheid en de kwaliteit van levensmiddelen, 
draagt bij tot de ontwikkeling van het platteland, 
beschermt het milieu en ondersteunt financieel de 
landbouwers. Of, anders gezegd: ze financiert de 
landbouw, maar reglementeert deze ook, in het belang 
van de producenten, alsook van het milieu en voor 
consumenten.

Vanaf 2017 worden deze bestaande regels echter 
afgeschaft, Iedereen kan dus produceren wat hij wil, 
aan de prijs die hij kan, en in relatieve concurrentie met 
alle wereldproducenten, inclusief landen zoals Brazilië, 
waar de staat zijn rietsuikerindustrie ondersteunt.

‘Relatieve’ concurrentie, aangezien men nog enkele 
tarifaire grenzen gaat behouden. Dit wil zeggen 
dat bepaalde importbelastingen voor het ogenblik 
nog van kracht zullen blijven. De interprofessionele 
akkoorden blijven eveneens behouden; bij de start van 
de campagne zullen we, samen met de planters, de 
aankoopvoorwaarden van hun bieten en de verwachte 
kwaliteit blijven vastleggen.

GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID
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 (1) Na de oogst van de suikerbiet wordt de meeste aarde al op het veld verwijderd. Dit betekent minder 
gewicht en dus ook een zuiniger transport. (2) Nadien worden de bieten gewassen en gesneden tot snijdsels 
— kleinere stukken biet. (3) Daarna volgt de diffusie, waarbij het gebruikte water steeds meer suiker gaat 
bevatten. De pulp die overblijft wordt gebruikt als veevoeder. (4) Na een extra zuivering volgt de verdamping, 
uiteraard op een ecologisch verantwoorde manier. (5) Kristallisatie en drogen zorgt voor de suiker zoals 
wij die kennen. (6) Vervolgens wordt de suiker deskundig opgeslagen en geautomatiseerd verdeeld naar 
het verpakkingsatelier. (7) Tot slot volgt in bepaalde gevallen de verwerking tot specialiteiten (cassonade, 
klontjes...).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PRODUCTIEPROCES
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DUURZAAMHEID

ONS MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD KARAKTER
Duurzaamheid is een begrip dat verweven zit 
in het DNA van de Tiense Suikerraffinaderij. 
Heel wat initiatieven en projecten liggen aan 
de basis van een verbeterde relatie tussen 
mens en milieu.

FAIRTRADE CANDICO
Bij verschillende Candico-producten ligt suikerriet aan de basis van het productieproces. Sinds 2008 zijn deze 
rietsuikerproducten Faitrade gecertificeerd. De meeste suiker is afkomstig uit Malawi, meerbepaald van de organisatie 
‘Kasinthula Cane Growers’. Op de suikerplantages werken vele gezinnen, die op deze manier een goede prijs ontvangen 
voor hun werk.

De inkomsten uit Fairtrade worden gebruikt voor gemeenschappelijke projecten als drinkwatervoorziening en toegang 
tot elektriciteit. Daarnaast wordt ook geld ingezet voor de renovatie van een ziekenhuis, ambulancefietsen en de bouw 
van scholen met de steun van de lokale overheid.

De Fairtrade-regeling vormt zo een wereld van verschil voor de mensen op deze plantages.

P. 10TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ



LONGCHAMPS, EEN ‘’MAYA GEMEENTE’ 
De Tiense Suikerraffinaderij heeft in haar vestiging in 
Longchamps twee grote bijenkorven geïnstalleerd. De 
bezinkingsvijvers zijn hiervoor een ideale plek en de 
bijenkorven zullen bijdragen tot een verhoogde biodiversiteit 
rond de bezinkingsvijvers. Broodnodig, aangezien bijen het 
steeds moeilijker hebben om te overleven en ze instaan voor 
bestuiving. Bijen zijn van enorme waarde voor de landbouw 
en mensheid in het algemeen.

VOGELS SPOTTEN BIJ DE TIENSE 
SUIKERRAFFINADERIJ
In Tienen werken we nauw samen met Natuurpunt voor het 
beheer van onze bezinkingsbekkens. Zo zorgen we ervoor 
dat deze vijvers zo goed mogelijk geïntegreerd worden in 
het bestaand natuurlandschap. In Longchamps hebben we 
dan weer een goede samenwerking met de vereniging van 
ornithologen. Want wie bezinkingsvijvers zegt, zegt ook tal 
van zeldzame vogels!

BIJENWEETJES
• Een winterbij kan tot 9 maanden oud worden, een 

zomerbij haalt slechts de leeftijd van 6 weken.
• Een koningin kan 5 jaar oud worden maar wordt meestal 

al eerder vervangen.
• De koningin legt van januari tot november eitjes. In haar 

hele leven zo’n 500.000!
• Een bij is bloemvast en heeft een maximale actieradius 

van +/- 3 km.
• De vliegsnelheid van de bij is 30 km per uur.
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SUIKER EN GEZONDHEID 
Suiker en gezondheid, het zijn twee woorden die vaak 
met elkaar in verband worden gebracht. Maar wat is nu 
een verantwoord suikergebruik?

Eén van de kernboodschappen in het hele debat is dat 
suiker een bron van energie is en bijgevolg noodzakelijk 
voor de goede werking van ons lichaam. Net als heel 
wat wetenschappers staan we achter het principe van 
een evenwichtige levensstijl. Deze is gevarieerd en 
elk voedingsmiddel (dus ook suiker) heeft een plaats 
in dat concept. Ook beweging maakt deel uit van een 
evenwichtige levensstijl. Je energie-inname moet in 
balans zijn met jouw energieverbruik. Een topsporter 
kan bv. meer calorieën per dag innemen omdat hij/
zij deze ook verbrandt. Een oudere persoon die 
heel weinig beweegt, doet het best met wat minder 
calorieën per dag. Zoals met alles in het leven is het een 
kwestie van evenwicht.

Wil je meer te weten komen over suiker en 
gezondheid? Surf dan naar onze website.

Daar vind je onder meer informatie over diabetes en 
obesitas en de rol van suiker. Ben je benieuwd naar het 
concept van de evenwichtige levensstijl? De actieve 
voedingsdriehoek geeft dit eenvoudig weer! Meer 
informatie vind je op www.vigez.be
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ZORG VOOR MENS EN PRODUCT
Naast het opvolgen van de kwaliteit van het gehele productieproces en onze talrijke producten, is de veiligheid op en rond 
de werkvloer één van de pijlers van ons QSE-departement (Quality, Safety & Environment). Dit om het welzijn van elke 
werknemer te garanderen. Een gelukkige werknemer die zich veilig voelt, is er namelijk twee waard!

De Tiense Suikerraffinaderij investeert constant en onverminderd verder in de veiligheid van de hele organisatie: van 
opleiding tot dagelijkse routine, voorschriften, audits en ga zo maar door.

INNOVATIE
Van productie tot transport, de Tiense Suikerraffinaderij houdt vast aan een sterke innovatie, om het gehele proces van 
biet tot afgewerkt product steeds efficiënter, bewuster en kwalitatiever te doen verlopen. Analyse in de laboratoria en 
controlecenters op de sites van de Tiense Suikerraffinaderij ligt aan de basis van doelgericht bijsturen. Op deze manier 
kijken we vooruit, met oog op het product, de mens, het milieu en de toekomst.

KWALITEIT, VEILIGHEID EN MILIEU
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PRODUCTEN

EXPORT VAN ONZE SPECIALITEITEN
De deregulering (zie deel Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) heeft als gevolg dat de Tiense 
Suikerraffinaderij ook op internationaal vlak kan uitbreiden. Na uitgekiend marktonderzoek ontwikkelde de 
Tiense Suikerraffinaderij producten die bestemd zijn voor export. Zo vind je Tiense Suiker vandaag de dag 
ook in Noord-Amerika, Noord-Afrika en Azië. Uiteraard zijn we dan ook fier dat we België in deze regio’s 
promoten met onze producten, die specifiek worden geselecteerd voor de verschillende internationale 
markten.

Een concreet voorbeeld hiervan is de typische kandijsuiker, geproduceerd volgens hetzelfde recept als in 
de beginjaren; met respect voor traditie, zonder additieven en met de meest kwaliteitsvolle suiker. Het is 
dankzij het trage kristallisatieproces dat de unieke smaak en textuur bekomen wordt. Deze kandijsuiker 
valt ook in de smaak bij Starbucks, waar de Tiense Suikerraffinaderij sinds kort een partnership mee heeft. 
Hierdoor begint dit typische Belgische product aan zijn wereldreis.

TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ



VOOR DE INDUSTRIE
1. Om warme dranken te zoeten
• Bv. Harde Klontjes, Sweet Sticks... 

1. Droge suikers
• Bv. Geraffineerde suiker, Rietsuiker... 

2. Om desserten te bereiden
• Bv. Fijne Suiker, Parelsuiker... 

3. Voor confituur van ‘t huis
• Bv. Minut Suiker, Extra Fruit Suiker... 

4. Om te strooien
• Bv. Zeer Fijne Suiker, Bloemsuiker...

5. Candico
• Bv. Ruwe rietsuikerklontjes, Kandijsuiker siroop...

VOOR DE CONSUMENT

5. 3.

2.1.

4.

2. Vloeibare suikers
• Bv. Glucose-fructosestropen, Kandijsiroop... 

3. Suikerspecialiteiten
• Bv. Decoratiesuiker, Gekleurde suiker...

3. 2.

1.

T-Man, onze ambassadeur
T-Man is naast onze zoete vriend eveneens onze ambassadeur. Hij luistert naar iedereen, houdt ervan 
zijn avonturen te delen en maakt je bovendien wegwijs in de wereld van de Tiense Suiker door een 
resem Sweet Little Moments!

Volg T-Man op  via www.facebook.com/Tmansugar
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NOTITIES NOTITIES
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DE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ, EEN BEZOEKJE WAARD!
Wil je ook echt ervaren wat je in deze brochure kon lezen? Kom ons gerust bezoeken, wij verwelkomen 
je graag. Meer info vind je op de website www.tiensesuikerraffinaderij.com/nl-BE/Waarnaar-we-streven

VOLG ONS OP
 

    www.tiensesuikerraffinaderij.com & www.tiensesuiker.be

      Tiensesuiker & Tmansugar

    TienseSuiker

    Raffinerie Tirlemontoise

    TienseSuiker

    TienseSuiker
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