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Het zoete zuiden 
West Brabant heeft een rijke historie aan 

suikerverwerking, er zijn in veel plaatsen 

suikerfabrieken geweest en op dit moment is er 

nog een suikerfabriek in West Brabant. In 

Dinteloord staat een van de twee suikerfabrieken 

die er nog in Nederland zijn. 

 
Een groep van 42 OTMV leden bezocht de fabriek 

Op 4 november had een groep leden van de 

OTMV afd. Noord Brabant de kans om deze 

fabriek te bekijken en de rondleiding ging ook via 

het stoommuseum van de Stichting Industrieel 

Erfgoed Suikerindustrie (SIES)  

De fabriek in Dinteloord is een grote fabriek waar 

niet in kilo’s maar in tonnen wordt gesproken. 

Veiligheid staat letterlijk hoog in het vaandel en 

na het bekijken van een veiligheidsinstructie film 

mocht iedereen zich omkleden met hesje, valhelm 

en een geluidsdrager die tevens dienst doet als 

oorbeschermer. De rondleiding over het terrein 

begint bij de bietenontvangst.  

Tijdens de campagne die start begin september 

tot eind januari rijden de vrachtwagens dag en 

nacht aan en af om de bieten die geteeld worden 

onder de denkbeeldige lijn Arnhem – Amsterdam 

naar de suikerfabriek in Dinteloord te vervoeren. 

Op de topdagen 900 vrachtwagens per dag en na 

het lossen zijn de bieten 22 uur later veranderd in 

suikerproducten. 

Voor dat de bieten worden gekiept of via een 

walking floor uit de trailers vallen worden 

volautomatisch monsters genomen van de 

aangevoerde bieten en van het monster wordt 

het suiker percentage bepaald en gebaseerd op 

dit percentage ontvangt de teler meer of minder 

voor de bieten. 

 
Bietenaanvoer 60 jaar geleden 

Op deze plaats zie je de bieten via een brede 

aanvoerband de fabriek inlopen. 

Suikerunie gaat er prat op een duurzame 

onderneming te zijn en dat begint al bij de 

vrachtwagens die bieten aanvoeren. De trailers 

worden na het lossen met een zeil afgedekt, dat 

scheelt 7% aan brandstof. 

 

Ook teveel geladen wordt bestraft. Aan en afvoer 

moet veilig gebeuren. En ook tijdens het 

productieproces zien we steeds voorbeelden van 

duurzaamheid. Na het lossen worden de bieten 

gewassen waarbij de aanhangende grond wordt 
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verwijderd. Deze grond wordt hergebruikt voor 

wegenbouw en ophogen van o.a. dijken. 

Restmateriaal dat bij het wassen achterblijft 

wordt naar een eigen bio centrale gebracht waar 

groen gas wordt opgewekt en daarmee rijden een 

aantal bedrijfsauto’s duurzaam rond. 

Na het wassen worden de suikerbieten in smalle 

reepjes gesneden, na dit proces zie je de bieten 

als “Franse frietjes” weer over een transport band 

gaan en dat is het laatste moment dat je direct 

zicht hebt op het product dat in de fabriek wordt 

verwerkt. Suiker zit in de cellen van de bieten om 

dit eruit te halen worden de gesneden frietjes in 

een diffusie toren verwarmd en neemt water de 

suiker op en dit water met suiker wordt ruwsap 

genoemd. Als restproduct komt pulp vrij die als 

veevoer wordt ingezet. De volgende processtap is 

het verdampen van het water en blijft en blijft er 

diksap over. Dit diksap kan opgeslagen worden 

voor verwerking na de campagne of het diksap 

gaat naar het kookproces en wordt daarbij 

ingedikt tot kristalbrij. De kristalbrij gaat 

vervolgens naar centrifuges die de kristalbrij 

scheiden in suikerkristallen en stroom. Het 

restproduct dat hier vrijkomt, is melasse en dat 

wordt vooral ingezet als diervoeder. Als laatste 

productiestap in deze fabriek worden de 

suikerkristallen gedroogd en gekoeld en worden 

vervolgens in silo’s op het terrein opgeslagen. 

 
Stampersgat letterlijk onder de rook van de suikerfabriek 

De fabriek draait volledig automatisch en 

operators overzien in een ruimte het volledige 

productieproces. De kwaliteit wordt 24/7 bewaakt 

door analyse van monsters die tijdens het proces 

worden genomen en een eigen technische dienst 

staat paraat mocht er ergens een storing 

optreden.  

 
Suikerfabriek 60 jaar geleden, bietenaanvoer met schepen. 

Er is hier veel verandert was een van de veel 

gehoorde reacties van de deelnemers aan deze 

rondleiding. Het is veel schoner, je ruikt niet veel 

meer en het is imposant te zien dat deze fabriek 

haar energie zelf opwekt en daarbij voor 7000 

gezinnen gas levert en nabij gelegen glastuinders 

krijgt warmwater aangevoerd om de kassen te 

verwarmen. 

 
Gesneden bieten worden in een diffusieketel gestort 

Dat ging in het verleden wel anders ……………….. de 

bieten werden met platbodems, paard en kar en 
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trekker met wagens aangevoerd. Het proces was 

volledig open en als de campagne startte dan wist 

iedereen in West Brabant waar de wind vandaan 

kwam.  

Peter Frijters is geboren in Stampersgat en dat 

deze suikerfabriek na de herindeling onder 

Dinteloord valt is voor hem nog steeds moeilijk. 

Immers het dorp Stampersgat ligt letterlijk onder 

de rook van de suikerfabriek en Peter kan prachtig 

verhalen over lange rijen met trekkers met 

aanhangers die langs de dijk wachten om te 

mogen lossen. Ook Piet Masseurs kent de oude 

fabriek op zijn duimpje. Als medewerker van een 

lokaal onderhoudsbedrijf heeft hij de fabriek zien 

veranderen van oude ambachtelijke verwerking 

tot een hypermoderne fabriek. Zo komen we in 

het stoommuseum waar een aantal vrijwilligers 

van de Stoomgroep ons hartelijk verwelkomen. 

We hebben immers een grote gelijkenis want ook 

deze groep wil het historische erfgoed bewaren 

voor de toekomt.  

 

Bij binnenkomst valt direct een imposante 

kookketel op. Geheel gemaakt van roodkoper 

door de Roosendaalse kopergieterij Tiebackx. In 

de kookpan werd tot begin 70er jaren limonade 

siroop gemaakt en is nu een pronkstuk van de 

groep enthousiaste stoomclub leden die wekelijks 

bij elkaar komen om oude stoommachines uit de 

verschillende gesloten suikerfabrieken te halen. 

En dat is vaak een uitdaging op zich. 

Stoommachines staan vaak op zware 

fundamenten en midden in de fabrieken. De 

oplossing is dan het dak open te maken, de 

machine eruit takelen en op een dieplader 

vervoeren naar Dinteloord en daar ook weer het 

dak openmaken en de machine erin takelen.  

 

Omdat het productieproces in de campagne niet 

verstoord mag worden moet deze activiteiten van 

de stoomclub ook ingepland worden tussen de 

campagne periode en passen binnen het groot 

onderhoudsprogramma van de fabriek. Maar dat 

is natuurlijk ook een uitdaging voor de groep en 

om tijdens de campagne ook leuk bezig te zijn 

heeft de groep een samenwerking met het 

brandweermuseum in Wouwse Plantage 

waarvoor elk jaar een oude brandspuit wordt 

opgeknapt. 

 
Pomp aangedreven met een stoommotor 
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Van de machines en inrichting die in het verleden 

werd gebruikt om suiker te produceren is niet veel 

bewaard gebleven. De meeste machines zijn als 

oud ijzer afgevoerd. In de situatie van de 

fabrieken van de Suikerunie was dat niet anders 

maar toch zijn er uit de fabrieken die de afgelopen 

20 jaar gesloten zijn veel pronkstukken gehaald 

die nu draaiend te bewonderen zijn. 

 

 
De Röhrig & König zuigerstoommachine 

 

Van de stoommachines is de zuigerstoommachine 

uit 1912 gebouwd door de firma Röhrig & König 

uit Maagdenburg in Duitsland de oudste machine. 

 
Coq stroomverdeelstation 

 

Ook imposant is het Coq stroomverdeelstation 

waarmee de operators de stroom verdeelde over 

het proces. Tijdens de rondleiding draaien de 

machines op perslucht en is de werking van de 

machines goed te volgen. Ook de 

snelheidsregelaars worden getoond waarmee 

voorkomen wordt dat een door stoom 

aangedreven machine op hol slaat. 

Ook een imposante machine is de STAL ( Svenska 

Turbinfabriks Aktiebolaget Ljunstrom ) machine 

uit 1948. 

 

Deze machine komt uit de suikerfabriek in 

Groningen en is in 1948 gebouwd. De machine 

weegt totaal 70 ton en is in delen vanuit 

Groningen vervoerd naar Dinteloord en daar weer 

opgebouwd. De turbine levert 5600 KW bij een 

stoomdruk van 23bar en temperatuur van 350 

graden. De turbine draait 3000 toeren per minuut. 

Het bijzondere van de machine is dat het een 

dubbelrotatie machine is die doordat de turbine 

loopwielen in elkaar draaien snel op temperatuur 

is en snel kan opstarten. 

 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over dit 

unieke museum, kijk daarom ook eens op de 

website : http://www.stoomclubsuikerunie.nl  

Wij hadden een geweldige morgen en speciale 

dank aan de organisator Mark Frijters en de 

rondleiders van de Suikerunie en de Stoomclub. 

Kees Roovers 

Hieronder nog een aantal foto’s. 

http://www.stoomclubsuikerunie.nl/
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Procesplaat van de Suikerfabriek in Dinteloord 
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Snelheidsregelaar stoommotor 

 

 
Aandacht van de deelnemers voor al het moois in het museum 
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Mooie plooibochten bij de STAL machine, echt vakwerk volgens Ad Jacobs die jarenlang als pijpfitter op booreilanden heeft gewerkt. 

 

 
STAL machine is opengewerkt 
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