
Mooie fabriekscampagne
Steeds lagere suikergehaltes en prognoses. Dat is de rode 
draad van de afgelopen bietencampagne. “Toch kijken we 
terug op een mooie campagne in alle drie de fabrieken”, 
zegt productiedirecteur Bram Fetter.

De laatste campagnemaan-
den hebben de drie fabrie-
ken stabiel gedraaid, met nu 
en dan een lastige storing. 
In november boekten ze 
meerdere dagen achtereen 
een gezamenlijke recordver-
werking van 75.000 ton 
bieten per dag.  
Ofwel 2 x 30 + 15. 

De gehele campagne 
hadden de bieten lage 
suikergehaltes, met name in 
Nederland. Daar lag het 
gemiddelde op 16,11%.  
De totale Nederlandse 
suikerproductie bedroeg 
krap 1,1 miljoen ton suiker. 

De suikerbieten bezaten 
veel stikstof. Bram: “Daar-
door verliep kristallisatie 
moeilijker. Je krijgt meer 
melasse en minder suiker.  
In de sapzuivering en 
waterzuivering geeft dat 
bovendien extra last. Door 
het natte weer waren de 
tarragehaltes opgelopen. 

Dat betekent een extra 
belasting in de wasstraat. 
En je hebt iets meer onop-
losbaar in de sapzuivering 
dat er moet neerslaan.”

Coronavirus 
Het coronavirus had geen 
invloed op de campagne. 
Wel was een aantal fa-
brieksmedewerkers besmet 
geraakt. Maar dit had geen 
verdere gevolgen. Bram: 
“Ons strakke risicomijden-
de beleid, in combinatie 
met het gedisciplineerde 
gedrag van onze medewer-
kers, heeft zijn vruchten 
afgeworpen.” 

Frans Caljouw 
Ten slotte staat Bram 
Fetter stil bij het dodelijk 
verkeersongeval van 
Manager Technologie Frans 
Caljouw, op 22 december. 
“Dat heeft een grauwsluier 
over de campagne gelegd. 
Zowel menselijk als profes-
sioneel een enorm verlies.” 

Roosendaal voorop 
met TPM
Specialiteiten Roosendaal is de eerste locatie binnen 
Cosun Beet Company die de Award for Consistent TPM 
heeft behaald. 
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KristalPLUS Een plus, een min en   een groot vraagteken
Veel bedrijven in de suikerindustrie hebben 2020 met 
verlies afgesloten. Cosun Beet Company is daar een 
positieve uitzondering op. 

In 2021 gaan voorlopig drie 
grote onderwerpen onze 
financiële resultaten 
beïnvloeden. Ten eerste de 
ontwikkeling van COVID-19. 
Wat gaat deze betekenen 
voor de (suiker)consumptie?

De suikerprijs op de wereld-
markt is het tweede item. 

Deze is fors gestegen. Daar 
zijn we blij mee. Dat zijn we 
niet met de sterk gedaalde 
ethanolprijs, de derde 
factor. Opgeteld zien we 
vooralsnog een plus, een 
min en een groot vraag- 
teken.  

Paul Mesters

En dat is nummer drie

Vierverlaten heeft 1 december de derde diksaptank in 
gebruik genomen.



Cosun Beet Company in 
wereldtop duurzaamheid
Cosun Beet Company behoort tot de 1% duurzaamste 
bedrijven ter wereld. Dat blijkt uit de allerhoogste  
– platina - onafhankelijke beoordeling van EcoVadis.

EcoVadis toetst onafhanke-
lijk wereldwijd de MVO- 
prestaties van ongeveer 
60.000 (industriële) onder-
nemingen. Er waren altijd 
drie beoordelingsniveaus: 
brons, zilver en goud.  
Dit jaar heeft EcoVadis het 
niveau platina toegevoegd. 
Cosun Beet Company heeft 
direct deze hoogste beoor-
deling gekregen. 

De voorgaande vijf jaar 
kreeg ze al de gouden 
status. 

Van Gilse  
introduceert Kokos-
bloesemstroop

Nieuw van Van Gilse: 
Kokosbloesemstroop.  
De eerste flessen zijn 
20 januari afgevuld bij  
Specialiteiten Roosendaal. 
Vanaf begin april is de 
stroop verkrijgbaar in de 
bekende bruine fles van  
350 gram, maar nu met 
groene dop.

Lean & Green Star  
groen gas transport
Cosun Beet Company heeft de Lean & Green Star gekre-
gen voor het fors verminderen van de CO2-uitstoot door 
bulksuikertransport op 100% eigen groen gas.

Cosun Beet Company heeft 
de ster gekregen omdat ze 
in vijf jaar tijd de CO2-uit-
stoot in een logistiek traject 
met minimaal 20% heeft 
verminderd. Sinds 2018 
rijden 18 van de 50 bulk-
suikerauto’s 100% op eigen 
groen gas.

Papier van  
suikerbietenpulp

In maart staan ze in het 
schap: de kilopakken Van 
Gilse kristalsuiker, verpakt 
in papier dat is gemaakt 
van suikerbietenpulp. Een 
baanbrekende innovatie van 
Cosun Beet Company en 
papierproducent Crown Van 
Gelder. De verpakkings- 
industrie heeft voortaan een 
duurzaam alternatief.

Crown Van Gelder in 
Velsen-Noord produceert 
jaarlijks 180.000 ton papier 
en kent een jaaromzet van 
€ 160 miljoen. Het bedrijf 
gaat suikerbietenpulp - als 
duurzame vervanger van 
houtvezels - inzetten voor 
de productie van papier en 
verpakkingsmaterialen.  
De kilopakken zijn daar het 
eerste voorbeeld van.

Deel terrein Puttershoek verkocht

Cosun Beet Company heeft in Puttershoek het binnen-
dijkse industrieterrein van bijna 35 ha en circa 7,5 ha van 
het buitendijkse terrein verkocht aan een Belgische 
projectontwikkelaar. 

In het gebied komt ruimte 
voor zowel logistiek als 
industrie. De koper heeft 
ook een optie op de rest 
van het buitendijkse 

industrieterrein - 16 ha - 
waar onder meer de 
suikerfabriek stond en de 
insteekhaven ligt. 

Eerste projecten uit   Groene Cirkels
Samen kun je veel beter verduurzamen. Dat is het uit-
gangspunt van Groene Cirkels. Cosun Beet Company, de 
provincie Noord-Brabant en Naturalis Biodiversity Center 
hebben sinds april 2019 al enkele interessante initiatieven 
tot stand gebracht. We noemen er twee.

 
 
Strokenteelt 
Een akker die moet uit-
wijzen of rendabele teelt én 
natuurontwikkeling hand in 
hand kunnen gaan.  
Er worden tien gewassen 
(o.a. suikerbieten) geteeld, 
verdeeld over stroken van 
zes meter breed. Nuttige 
insecten kunnen dan nog 
overspringen en schadelijke 
juist niet. Verder zijn er 
bloemstroken, heggen en 
keverbanken. Dankzij de 
strokenteelt is een perceel 
minder bevattelijk voor 
ziekten en plagen.

Openbaar groen 
Openbaar groen - zoals 
slootranden, wegbermen en 
dijken – dusdanig beplan-
ten dat het bijdraagt aan 
de bescherming van land  - 
bouwgewassen en een 
hogere teeltopbrengst.  
En aan een gevarieerd en 
kleurrijk planten- en 
bloemenrijk. Dit gebeurt in 
het buitengebied van de 
gemeente Steenbergen.  
De beplanting trekt insecten 
aan die ziekten en plagen in 
de gewassen op naastgele-
gen akkers bestrijden.  
Op deze manier wordt de 
inzet van chemische 
gewasbeschermingsmidde-
len geminimaliseerd. 


