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Lokale boeren

Wat maakt Tiense Suiker zo speciaal?
Achter de schermen van al jouw Sweet Little Moments vind je bietplanters terug 
die met veel toewijding en goede zorgen hun suikerbieten telen.

Wij zijn trots om te kunnen werken met lokale, Belgische suikerbietplanters. Zij zorgen 
er immers ook voor dat onze suiker van optimale kwaliteit is, dankzij de beste 
grondstoffen die geteeld worden op een steenworp van jou vandaan.

Lokale 
suikerbietplanters



Maak kennis met de planters
Aurélie

Gerard 

Kobe 

Lokale 
suikerbietplanters

https://www.youtube.com/watch?v=013SYidb3iw
https://www.youtube.com/watch?v=e_GsQd4l1co
https://www.youtube.com/watch?v=CW208SDIg3o


Onze lokale boeren in cijfers!

Sinds 1836
4200 lokale suikerbietplanters
Afstand tot fabriek is gemiddeld 50 km (close!)
Jaarlijks wordt ca. 4 miljoen ton bieten verwerkt
600 werknemers aan het werk

Lokale 
suikerbietplanters



Bieten zijn een duurzaam gewas

Bieten zijn een 
duurzaam gewas

Suikerbieten als gewas dragen op verschillende andere 
manieren bij aan een betere biodiversiteit. We belichten 
3 verschillende aspecten:

1. Vruchtwisseling
2. Lagere nitraatgehalten
3. Gerecycleerd water



Biet TarweWitloofGroenten Gerst

1. Vruchtwisseling

Bieten zijn een 
duurzaam gewas

De boeren telen de suikerbieten in wisselbouw, wat betekent dat er de volgende 3 tot 7 jaar 
andere gewassen groeien. En omdat de bieten het bodemleven ondersteunen, zijn de volgende 
gewassen beter beschermd.



2. Lage nitraatgehalten

Bieten zijn een 
duurzaam gewas

Met zijn lange wortels en door de lange vegetatieperiode neemt de 
suikerbiet de in de bodem gebonden stikstof optimaal op. Daardoor 
wordt het residuele nitraatgehalte in de bodem aanzienlijk verlaagd 
in vergelijking met andere planten, namelijk met meer dan 50 %. Op 
die manier draagt de suikerbiet bij tot lagere nitraatgehalten in het 
grondwater en is hij dus ideaal voor waterbeschermingsgebieden.



3. Gerecycleerd water

Bieten zijn een 
duurzaam gewas

95% van het water dat nodig is om de suiker uit de suikerbiet te winnen, is 
afkomstig van de biet zelf. Tijdens het productieproces wordt het in de biet aanwezige 
water hergebruikt voor het reinigen van de bieten.

Dankzij de diepe wortels hoeft de grond waarop de suikerbiet groeit 
niet te worden geïrrigeerd.
Al het water dat afkomstig is van de bieten, wordt gerecycleerd via een systeem 
van zuiveringsinstallaties en bezinkingsvijvers.



Niets van onze suikerbieten 
gaat verloren. Dat noemen we ons 
zero-waste principe. Benieuwd 
hoe we dit aanpakken?

Suiker

als voeding of toevoeging voor voeding

Zuurstof

Water

75% van de biet bestaat uit water

Bietenbladeren

fungeren als groene meststoffen

Dierenvoeder

goed voor dierenvoeder en de gistindustrie

Biogas

gemaakt van het groenafval

ideale kalkmeststof voor de landbouw

Productieproces: 100% zero-waste

Productieproces: 
100% circulair



Dierenvoeder

De bietenpulp wordt 
gebruikt als veevoeder

De snijdsels van de biet worden geperst tot pulp. Naast 
de bietenpulp worden ook de bietenstaartjes, de zijwortels 
van de suikerbiet gebruikt als dierenvoeder.



Schuimaarde-kalk

Ideale kalkmeststof 
voor de landbouw

Deze kalkmeststof wordt verkregen tijdens het 
productieproces wanneer het suikersap wordt gezuiverd 
d.m.v. Gebluste kalk. Het is een echte bodemverbeteraar 
in het veld en zorgt er bovendien voor dat belangrijke 
voedingsstoffen uit de suikerbiet zo ook terug 
naar het veld gaan.



Melasse

Goed voor dierenvoeder 
en de gistindustrie

Melasse is een donkerkleurige siroop die 
in de laatste fase van de suikerkristallisatie wordt 
geproduceerd. De meeste melasse uit de suikerproductie 
wordt verwerkt in de diervoederindustrie. Naast suiker 
bevat melasse ook eiwitten, vitamines en mineralen.



Biogas

Gemaakt van 
het groenafval

Al het groenafval of de bladeren die nog aan de bieten hangen, 
worden gebruikt om lokaal biogas van te maken waarmee 
warmte en elektriciteit geproduceerd wordt zonder nadelige 
impact voor ons leefmilieu.



Bietenbladeren

Fungeren als 
groene meststoffen

De bladeren van de suikerbiet dienen als meststof. Bladeren 
die immers na de oogst achterblijven op het veld zijn een 
natuurlijke groenbemester. Deze bladeren worden in kleine 
stukjes gehakt en brengen zo voedingsstoffen in de bodem.



Zuurstof

Suikerbieten produceren 
veel zuurstof

1ha suikerbieten zet jaarlijks 35 ton CO2 om in 
ongeveer 13 miljoen liter zuurstof. Dat is zowat 
4 keer meer dan een bos van dezelfde grootte.



Water

75% van de biet 
bestaat uit water

Naast het feit dat suikerbieten voor 75% uit water bestaan, 
komt 95% van het benodigde water om de suiker uit de 
suikerbiet te halen uit de biet zelf. Tijdens het productieproces 
wordt het water dat in de biet zit hergebruikt voor het 
reinigen van de bieten. De suikerbiet heeft wortels tot meer 
dan 2 meter diep waardoor de aarde waarin de suikerbiet 
groeit geen irrigatie nodig heeft.



Suiker

Als voeding of 
toevoeging voor voeding

Onze huishoudsuiker is een product uit de 
bietenverwerking. De suikerbiet bevat 17% suiker 
die tijdens het productieproces uit de suikerbiet 
wordt gehaald. Deze suiker is 100% natuurlijk, 
er worden geen extra stoffen aan toegevoegd.



Bewust consumeren

Ben je mee met het verhaal van #thebestisclose? 
Super! Dat is bovendien niet alles, aangezien 
jij door bewust te communiceren bijdraagt 
aan een duurzamere en dus mooiere wereld!

Bewust consumeren



De mooiste verhalen 
vind je dicht bij jou ...

#thebestisclose #BelgianSweetness


