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Door omstandigheden is het helaas niet mogelijk gebleken
om hier de column van de heer Philip den Ouden te plaatsen.

Op weg naar een betere cohabitation

Gedragscode Nederlandse
en Franse vissers

Bij het Franeker bedrijf
Steensma kennen ze maar één
crisis, en dat is als de voorraad
sukade opraakt, omdat er in
deze tijd van het jaar zo
ontzettend veel van wordt
verkocht!

Wereldwijde marktleider
in sukade
Dat het crisis is, voelen ze ook bij het bedrijf
Steensma in Franeker, dat grondstoffen
produceert voor onder andere bakkerijen en
patisserieën. Steensma ziet de verkoop van
haar producten namelijk stijgen! “Omdat
mensen nu meer thuis bakken, verkopen we
meer ingrediënten als sukade via de supermarkten, in kleinverpakkingen”, legt directeur
Rimmert de Jong uit. Hij spreekt zelfs van een
stijging in het ‘thuisbaksegment’ van 8 à 9%.
En terwijl de omzet van de zeer luxe patisserieën daalt door de economische misère, gaat
die van de banketbakkerijen in het goedkopere segment juist omhoog.

van sukade gaat het hele jaar door.

Wat sukade betreft - een nicheproduct waarin
Steensma wereldleider is (met 80% van de
totale, wereldwijde omzet) -, dat is de laatste
twee maanden zo hard gegaan dat de voorraad
bijna op is. “We hebben altijd een enorme
piek in de maanden oktober, november en
december”, aldus De Jong, “maar dit jaar is het
heel hard gegaan. Gelukkig zijn we in staat om
snel bij te produceren.”

Steensma haalt de cederappelen nu vooral uit
Brazilië, de Dominicaanse Republiek en in
mindere mate uit Thailand. Maar door de
stijging van de suikerprijs hebben de
Braziliaanse boeren hun aandacht verlegd
naar het verbouwen van suikerriet. “Daarom
zijn we nu op zoek naar producenten in
andere landen, zodat we minder afhankelijk
zijn van de grillen van de Braziliaanse boeren”,
vertelt De Jong.

Sukade is de gesuikerde schil van de vrucht van
de sukadeboom, onder andere bekend onder
de naam cederappel. Die groeit in warme
gebieden, maar sukade wordt vooral afgezet in
Duitsland, de Scandinavische landen en
Nederland, als ingrediënt in bijvoorbeeld
kerstbroden en oliebollen. Steensma zet
jaarlijks 1,3 miljoen kilo sukade af, waarvan
driekwart in de maand oktober. De productie

Onlangs ging Steensma’s belangrijkste
concurrent op het gebied van sukade, een
Griekse fabrikant, failliet. Steensma nam de
klanten van het Griekse bedrijf over en wil ook
graag een contract afsluiten met de Griekse
boeren die de cederappels leverden. “Maar die
zijn verenigd in een coöperatie die we wel vijf,
zes keer hebben benaderd met een voorstel,
zonder dat daarop wordt gereageerd”, vertelt
De Jong. “Als ze willen meedoen, moeten ze
toch echt iets van zich laten horen, anders
gaan we de toeleveranciers elders zoeken.”

Dat betekent omzien naar nieuwe telers in
andere landen, maar het nadeel daarvan is dat
nieuw aangeplante cederappelbomen pas na
een paar jaar vruchten afwerpen. “En dat is
vervelend, maar we hebben het hier wel
gekker meegemaakt en weten overal een
mouw aan te passen”, aldus De Jong.

Naast één van de drukste scheepvaartroutes ter wereld, is het Kanaal
ook een belangrijk visgebied, waar Franse, Nederlandse, Belgische en
Britse vissers erg actief zijn. Dat leidde tot spanningen tussen de
vissers, met hun verschillende vistechnieken en nationaliteiten. Franse
en Nederlandse vissers die vissen in het Kanaal zijn nauw betrokken
geweest bij het opstellen van een nieuwe gedragscode voor de
zeevisserij in dit gebied.
Van 23-30 november bezocht een handelsmissie Brazilië onder leiding
van Staatssecretaris Henk Bleker, met als doel de export naar Brazilië
een stimulans te geven. Met bijna 40 bedrijven zijn São Paulo en Rio
de Janeiro bezocht. Het NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency)
zal een kantoor openen in São Paulo. Verder wordt daar een TechnischWetenschappelijk Attaché(e) benoemd. Bleker sprak met de Braziliaanse minister van Landbouw, Veeteelt en Voedselvoorziening, de heer
Mendes Ribeiro Filho, af dat de Braziliaanse controlediensten volgend
jaar de Nederlandse zuivelinspectie bezoeken.

FOTEG Istanbul 2012
De grootste beurs in Turkije voor food processing and technology
vindt plaats van 1-4 maart 2012 in Istanbul. Deze FOTEG is een
ontmoetingsplaats voor fabrikanten en toeleveranciers en biedt
een platform voor vele sectoren, zoals ingrediënten en additieven;
food processing en machinerie; verpakkingen; toeleverende
industrie bakkerijen. Meer informatie: www.fotegistanbul.com.
In samenwerking met GMV/FME en de Landbouwafdeling Ankara
wordt bezien of een gezamenlijke Nederlandse inzending
wenselijk is. Neemt u bij interesse contact op met de heer Van
Sluys (GMV/FME): herbert.van.sluys@fme.nl.

Het gaat vooral om afspraken over de communicatie op zee en over
het passeren van de vissersboten, rekening houdend met de diverse
visserijmethoden. Ook is er sinds kort regelmatig (werk)overleg.
De gedragscode is inmiddels door 30 Nederlandse en bijna 20 Franse
vissers ondertekend. Streven is uitbreiding naar Belgische en Britse
vissers.
In dit verband bezocht de Nederlandse ambassadeur te Parijs, Hugo
Siblesz, vrijdag 25 november jl. de haven van Boulogne-sur-Mer voor
een ontmoeting met de Nederlandse en Franse vissers. Tijdens het
bezoek is de gedragscode officieel overhandigd aan de Service des
Affaires Maritimes van Boulogne-sur-Mer. De ervaringen in het zojuist
gestarte (vis)seizoen zijn positief; de betrekkingen tussen de Franse en
Nederlandse vissers zijn in rustiger vaarwater gekomen. Er is een basis
gelegd om in het nieuwe visseizoen tot een goede verstandhouding te
komen en tot een situatie waarin de vissers elkaar onderling respecteren.
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Brazilië: geslaagde
handelsmissie

