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Suiker Unie: 
waterfabriek in plaats 

van suikerfabriek?
Interview met Paul Hagens, Manager Terreinontwikkelingen van Suiker Unie

“De rol van de suikerfabrieken in deze regio is tij-
dens de laatste 50 jaar enorm veranderd,” stelt Paul 
Hagens. “Vroeger kwamen op zondagmorgen zelfs 
de burgemeesters uit de buurt op de thee bij de 
directeur van de suikerfabriek. Dat kun je je nu niet 
meer voorstellen. En dat is maar goed ook.”

23 suikerfabrieken
In het midden van de vorige eeuw kende het 
Waterpoortgebied niet minder dan 23 suikerfabrieken. 
Door fusies en sluitingen ging dit aantal vanaf 1950 
snel omlaag. Totdat er nu nog maar 1 fabriek over is, 
van Suiker Unie in Dinteloord. Paul licht dit toe: ”In de 
wereldwijde suikerindustrie heeft schaalgrootte een cru-
ciale invloed op de productiekosten. Zolang dat tech-
nisch beheersbaar blijft, is het op allerlei manieren vele 
malen efficiënter om 1 grote suikerfabriek te bedrijven, 
dan 23 kleintjes.”

Waarom de suikerfabriek in Dinteloord als enige fabriek 
overbleef is vanaf begin af aan niet helemaal rationeel 
uitlegbaar. Paul: ”Dinteloord had een aantal specifieke 
voordelen. Er was voldoende ruimte, was technisch en 
technologisch altijd al vooruitstrevend en lag aan het 
water. Bijna alle voormalige suikerfabrieken lagen aan 
het water. De bieten werden destijds per schip aan-
gevoerd. Tijdens de campagneperiode was het een 
drukte van jewelste op o.a. de Dintel. Het begrip ‘file’ is 
in de suikerbietenbranche uitgevonden”.

Napoleon
Klopt het dat Napoleon de suikerbiet naar Nederland 
heeft gebracht? Paul Hagens knikt bevestigend: “Via 
Duitsland. In die tijd kwam de suiker van de rietplan-
tages uit de tropen. Vanwege de oorlog met Frankrijk 
hielden de Engelsen de aanvoer van rietsuiker tegen. 
Als alternatief werd de suikerbiet naar voren gescho-
ven. Aanvankelijk kon men niet veel meer dan 5% 
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suiker uit een biet halen, maar door veredeling en teelt-
verbetering is dat percentage in de loop der tijd naar 
gemiddeld 16,5% en in individuele gevallen zelfs meer 
dan 20% gestegen.”

Strikt genomen is Suiker Unie eigenlijk meer een water-
fabriek dan een suikerfabriek. Iedere biet bestaat voor 
ca. 70% uit water. Dit levert met meer dan 3.200.000 
ton bieten natuurlijk een enorme plas water op. Na 
verwerking van de bieten, wordt het overgebleven water 
gezuiverd en brengt Suiker Unie het water terug naar 
de Dintel. Een vooralsnog klein deel van dit water kan 
worden afgezet als gietwater in de glastuinbouwbedrij-
ven op het naastgelegen Agro en Food Cluster (AFC) 
Nieuw Prinsenland. Paul: “Daar zijn we heel blij mee. 
Maar gek genoeg hebben we zelf ook meer gietwater 
in de suikerfabriek nodig”.

Circulaire economie
De enorme hoeveelheden restproducten (zoals 
100.000 ton melasse, 600.000 ton bietenpulp, 60.000 
ton andere biomassaresten, > 120.000 m3 bietengrond) 
past prima in de gedachte van de circulaire economie. 
Paul Hagens licht toe: “We moeten wel, door deze 
enorme hoeveelheden. Daarom zijn we al jaren gro-
tendeels circulair. Ons gezuiverde water wordt gezui-
verd en als gietwater afgezet. De bietenpulp wordt als 
hoogwaardig veevoeder aan de veevoederbranche 
verkocht. De andere biomassaresten worden vergist tot 
groen gas. Het is een interessante gedachte dat als we 
alle bietenpulp en andere biomassaresten zouden ver-
gisten, we voldoende groengas zouden produceren om 
energieneutraal te zijn. Maar het is beter om de bieten-
pulp voor een hoogwaardigere toepassing dan energie 
te gebruiken. Ook de bietengrond wordt hergebruikt”.

Suikerquota vervallen
In 2017 gaat er veel veranderen in de EU suikermark-
tordening. De nu door de EU gehanteerde suikerquota 
zullen vervallen. Wat zijn de gevolgen? Paul blijft voor-
zichtig: “Er zijn op de Europese en mondiale suiker-
markt vele spelers en hoe de gewijzigde spelregels op 
korte en lange termijn zullen uitpakken weet niemand 
met zekerheid. Feit is wel dat de Nederlandse suiker-
industrie er door rationalisatie qua kostprijs inmiddels 
veel beter voor staat dan 20 jaar geleden. Het is onze 
verwachting dat er in de EU ruimte gaat ontstaan om te 
groeien. En groeien mag weer na het vervallen van de 
quota”. 

Suiker Unie zit op deze plek al meer dan 100 jaar en is 
nu bezig met de komende 100 jaar. Er is geen reden 
waarom we hier niet zouden blijven. Verplaatsing zou 
ook een zeer kostbare zaak zijn.

Directe omgeving
De binding van Suiker Unie met de directe omgeving 
ziet Paul Hagens vooral ook in de combinatie met de 
bedrijven van het AFC: “Door de schaalvergroting 
zijn wij allang geen lokaal bedrijf meer. Maar via onze 
samenwerking met de nieuwkomers op dit bedrijven-
terrein, kan die binding wel degelijk een impuls krij-
gen. Die nieuwe bedrijven zorgen namelijk voor extra 
werkgelegenheid, voor vestiging van nieuwe medewer-
kers in deze regio en voor versterking van de regionale 
economie.”

Paul: “Vroeger 
kwamen op 

zondagochtend zelfs 
de burgemeesters uit 
de buurt op de thee 

bij de directeur”.

‘Waterpoort organiseert samen met Suiker Unie in 
2017 een themajaar rondom de suikerbiet. Het the-
majaar is erop gericht een beleefbare verbinding 
te gaan leggen tussen de landbouw (producenten), 
Suiker Unie (verwerker), inwoners (wonen, werken 
en onderwijs) en overige partijen. Suiker is het 
erfgoed van deze streek en de bietenplant biedt in 
de biobased economy enorme kansen voor andere 
producten dan suiker. 
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