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Onze visie

Trots! Dat zijn we op onze medewerkers, 
onze telers en ons bedrijf. Meer dan 100 
jaar geleden bundelde een kleine groep 
boeren de krachten om suikerbieten 
maximaal te verwaarden. Anno 2020 zijn 
wij de meest efficiënte suikerproducent 
van Europa. 

In de toekomst blijft de biet voor ons  
de bron voor innovatieve oplossingen. 
Met onze nieuwe strategie spelen we 
in op veranderende consumenten en 
nieuwe marktkansen. Een strategie 
waarin duurzaamheid, innovatie en 
circulariteit centraal staan, in lijn met  
de Cosun-visie: Plants Powering People.

 
Onze ambitie 

WIJ WILLEN

•  de groenste 

•  de innovatiefste 

•   en succesvolste 

BIETENVERWERKER VAN  
DE WERELD ZIJN!

Wij zijn trots op onze nieuwe naam en 
identiteit. Een toekomstbestendige 
naam voor een future proof bedrijf met 
hart voor de circulaire economie. 

Wij zijn Cosun Beet Company 

Werken aan de wereld van morgen 
vraagt om visie en aanpassings-
vermogen. Cosun Beet Company 
draagt met zo’n 9.000 bietentelers en 
850 medewerkers bij aan innovatieve 
oplossingen. Oplossingen voor een 
duurzame toekomst. Denk aan voeding, 
diervoeding, eiwit uit bietenblad, 
biobased producten en groene energie: 
Bright Beet Solutions. 
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Alle elementen uit de suikerbiet worden
optimaal benut, wij kennen geen afval.
Vanuit deze passie halen we het
allerbeste uit de biet en dragen we 
samen bij aan een circulaire economie. 
Zo leveren we oplossingen die nodig 
zijn voor de huidige maatschappelijke 
uitdagingen waar we met z’n allen  
voor staan.

Bright Beet Solutions



Cosun Beet Company 

E info@cosunbeetcompany.com
T +31 (0)165 525 252
W www.cosunbeetcompany.com

Samen kijken 
wij uit naar een 
veelbelovende 
toekomst. 

Bright Beet Solutions

Bekijk de video en maak kennis  
met het nieuwe Suiker Unie:

www.cosunbeetcompany.nl/ambitie

Ingrediënt
als grondstof voor voeding

Direct
in koffie, op pannenkoeken, etc.

Betacal
kalkmeststof voor landbouw

Bietenpuntjes
groen gas

Bietengrond
voor wegen en dijken

Bietenpulp
veevoer

Melasse
fermentatie en gistproductie

Bietenblad
plantaardig eiwit

Suikerbiet
bron voor biobased toepassingen


