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Wij willen de groenste, 
innovatiefste en succesvolste 
bietenverwerker van de 
wereld zijn!

Onze ambitie



Cosun Beet Company–
Suiker activiteiten in NL - developments -

(Dutch Figures) 2005 2020
Nr. of companies 2 1
Nr. of factories 5 2
Acreage 97.000 ha 82.000 ha
Production (sugar) ± 1.000.000 ton ± 1.200.000 ton
Employees 1100 650
Distance factory 70 km 85 km
Campaign length 80-95 days 120-140 days
Avg. Capacity / Factory 
(ton beet pd)

15.000 29.000 



Opbrengstverschillen Flevoland 2017



Smart & Sustainable Beet Farming

“Suikeropbrengst structureel 

90 ton met 18% suiker”

“Kostprijsontwikkeling 

maximaal gelijk aan de inflatie”

Strategisch Programma 2019 – 2025



Strategische invulling 
Opbrengstverbetering 
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Teelt en teeltadvies 

Perceel specifieke advisering
Datasystemen en -gebruik

Technologie en techniek (precisielandbouw) 

 Sensoren

 Satellieten 

Beeldherkenning



Velddata collectie



Registratie is de basis   Unitip®



Smart & sustainable beet farming
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BAS adviesapplicaties
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• Perceel specifiek advies

• Objectief

• Op het juiste moment



Beheersing insectenschade
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Actueel: Monitoring, actueel overzicht, waarschuwing just-in-time

Ontwikkeling

• Vaststelling aantasting met satelliet

• PPS automatische insectenherkenning



Beheersing bladschimmelschade sensoring
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Actueel: Sensornetwerk van 450 sensoren, berekenen perceelspecifiek infectierisico 
percelen, waarschuwing, Ontwikkeling



Oogst- en gewasmonitoring satelliet
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Actueel: groeimonitoring (NDVI), oogstmonitoring (radar) 

Ontwikkeling: bodemvochtmonitoring



Beperking bewaarverliezen sensoring
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Actueel: temperatuurmonitoring, specifiek advies (ligduur, weer, 
hoopkenmerken)



BAS app
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Adviesapplicaties

Registreren

Informatie teelt en planning

Ledenportaal 



Gewas sensoring bietenoogst ontwikkeling

• Blad(ziekten)
• Rooiwerk
• Wortelziekten / afwijkingen
• Opbrengst / bietvolume 



Uitdagingen
• Willen de akkerbouwers registreren?

• Verbeteren of afrekenen? 

• Wie begint? 

boer - afnemer - leverancier - adviseur - loonwerker - leverancier hardware -
applicatieontwikkelaar - mechanisatie constructeur - onderzoeker

• Data(regie), een doel of een middel? 



Vragen?
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