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Suiker verkoopt als zoete broodjes
in Antwerpse haven

S

uiker is van oudsher een
symbool van rijkdom.
Eeuwenlang werd het
witte goud enkel in de Arabische
wereld gewonnen. Wanneer in
de Middeleeuwen suiker zijn
weg vond naar Noord-Europa,
fungeerde het aanvankelijk als
geneesmiddel, een nieuw kruid
dat apothekers sleten tegen een
zeer hoge prijs. Maar politieke
perikelen op het einde van de
18de en het begin van de 19de
eeuw verlamden de handel van
rietsuiker op het Europese vasteland. Napoleon en de Europese
industrie zagen heil in het zelf
telen van suikerbieten. Een zoet
succesverhaal waarin de haven
van Antwerpen een cruciale rol
speelt.

Sugar Lab
"Antwerpen ligt centraal in de
Europese sugar belt. De leemgrond en het klimaat, regen en
zon, maken deze regio ideaal voor
suikerbieten", legt Jan Bruyneel,
terminal manager van de Manufert division van Euroports Terminals Antwerp, uit. "Als gevolg
is de haven van Antwerpen de
voornaamste Europese exporthaven voor suiker gewonnen uit
suikerbieten." De Manufert terminal is één van de belangrijkste
suikerbehandelaars in Antwerpen
en heeft een opslagcapaciteit van
260.000 ton witte kristalsuiker in
bulk. Uniek is het ISO 17025 geaccrediteerde Manufert sugar lab
dat ter plaatse kwaliteitscontroles
uitvoert. "De Manufert divisie

biedt het grootste bulkmagazijn
ter wereld voor geraffineerde
suiker en een aantal van de meest
gesofisticeerde behandelingsmogelijkheden wereldwijd", reageert
Philip Van Grutten, head of EU
Export van de firma ED&F Man
Sugar Ltd.

Flexibele behandeling en
technische kennis
Om de suikertrafiek te faciliteren,
zet de haven van Antwerpen hoog
in op flexibiliteit. Als gevolg kunnen de suikeroperatoren zeer snel
handelen en hun zoete stof vlot
naar hun bestemming brengen.
Hetzij in bulk, opgezakt of in containers. "En er is dat netwerk dat
van kapitaal belang is", zegt Jan
Bruyneel. "Niet alleen zijn er de
goede transportverbindingen per
spoor, via de weg of binnenvaart
tussen het Europese achterland
en de haven, maar ook het technisch geschoolde personeel dat
in de Antwerpse haven voor een
duidelijke meerwaarde zorgt."
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