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wee aalscholversen een blauwe
reiger staren over een ondiepe
waterplas.Achter hen tekenen
zich d€ silhoueitenvan een paar gra
z€nd€ koeien scherp afin h€t lage zon
lichi. Het croninger landschapbij lcops'
wolde biedt op een waiedge
nazomeravondeen oer-Holandse, tijdloze aanblik. Maar schijnbedriegt. Hier
wordt nieuwe natuu gemaaLt.M€t dank
aan een Japansesojasausfabikant.
De oplettendenatuun'orser kan een roerdomp spottenaan de waterkant bij
Kropswolde,of een baardmannetje.Als
hij zijn aandachtlaarsaan over de in{or'
matiepanelen,of een bruine bot€rham
weghapt aan de houten picLnicldafel
onder de uitkijkoren, !a1t hem wellic} t
het Kikkoman'logo op, een gestileerde
schildpad,bescheidenafgedrul<top het
infopaneei en ingebrandin de picknick
tafe1.
De lapanseproducentvan sojasaus or
shoyu, zoals het in het lapans heet- is de
belangdjkste sponsor!:n het natuurpro
iect water over Wolfsbarg€'.Hetbedriif
dat sinds vier jaar in hetnabijgeleg€n
Sappemeeris gevestigd,heeft een miljoen geschonkenaan Het Groninger
Landschap,initiatiefnemer en beheerder
van het nieuwe weiland aan de oelers
van het Zuidlaardemeer. "Zotrder Kikkomin was het project er niet gekomen,"
stelt directeu Gerald Srerkenborgvan
Het croninger Landschap.
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'Geefzo veel geld van je pelsoonlijke
inkomen als mogelijk is aan de maatschappij-Vraag er niets voorterug €n
pronk ei niet mee'. Regel16 \,?n de ruim
zeventisjaar oude rodeof,"siners mn
Kikkomin ldinld wat wereldvreemd loor
een treursgenoteerde
mullinational. Het
is 66n van rTbijna rcligieirzeregels
waarin begdppen als resp€ct,disciplin€
en hamonie de overhandhebben.Maar
waar m westerseondern€mingendit
soot zachtegedragsregels
vaakniet v€rd€r komen dan het prikbord ofde o'er
headsheetop bedrijfspresenraties,
wordt
er bij lcktoman ook na& geleefd.

&einigings[ersmonie
Natuurhik
zijnzew€1goed,
maarnietgek
in lapan.DenadmkdieKkkomanlegr
op inbedding in de lokal€ gemeenschap,
is goedepr voor het beddjf en e€n goed
smeermiddelin de contactenmet auto
di€iten, werknemers en consumenten.
I(i]&oman wil 'een beddjfzijn met berek-"nisvoor de wereldgemeenschap'.
Dat
lijkt aardigtelukken. Hetruim l5o jaa{
oude familiebedrijf is uitgegroeidtot
wereldwijd marktleider op het sebied van
sotasausmet eenbereikvan bijna honderd linden en een jaaromzetlan ruim
hveemiljarddollax
Na een lange zoeldochtin Europa,latel
toeg€spitstop Nederland,streekKikko,
man loods Europein 1996 neer in Hoogezand-Sappemeer.
Behah€ de aantrekke-
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MINORUI{AGAOKA"WE WILLENONDERDEEL
ZIJNVAN DE
NATUUREN DE GEMEENSCHAP
WAARWE ONS VESTIGEN"
lijke flnancielerandvoomaalden die
l€gionale en national€overheidboden,
waren de ruime aanwezigheidvan schoon
water voor de ploductievan de sojasaus
envoldoende gemotiveerdearbeidskrachten reden voor Kilkoman om zich in het
Noorden t€ vestigen.
De nieuwe fabdekwerd geopendin aanwezigheidvan lokale notabelen,de c€o
ran Kikkoman Coryolarion,Yuzabuo
Mogi, en toenmalig staatssecretads
van
economischezakenVan Dok Van Wee1e.
Zijallenwoonden een lapanseshinto reinlgingsceremonle,uitgevoerddool een
Nederlandseshlnto pdester bij. Wanr
behahe JapansesojasausexporteertKikkoman 00L de lapansecultuui "Eienis
cultuur," lerklaart Minonl Nagaoka,de
huidige algemeendirecteurvan de
labdek in Sappemeer.
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Hall septemberrukte opnieuween aantal
hoogwaardieheidsbekleders
uit naar her
noorden. Clo Mogi was er w€derom,
maar ook d€ lapanseambassadeuren
commissa s der koningin Hans Alders.
Staatssecretaislabe( moest op het laatste moment versteklaten gaan en liet
zichvervangendoor een hoge ambtenaar.
Ditmaat ging het om de feestelijkeope

ning van het natuurgebied 'Watel over
wolfsbarge'.Een in totaalvier miljoen
kostendprojecr waarbij landbouwland
wordt omgezetin drassigmoerasen detlandschapwaar h€t watd weer vrij spel
l(lijgt. Door overtolligwater in het gebied
op te vangenwordt voorkomen dat
anderedelen van Groningen bij hoog
war€I onderlopen.Bovendi€nkan het
nieuwe natuurgebied dienen a1snatuurlijke waterzuiveringvoor het vemilde
Zuidlaardermee!waarme€het in verbinding staat.Het45 hectare$ote tedein
geldrletterlijk a1sproeftijvervoor sroorse
plannen die hei Groninger Landschap
heeft. In iotaal wil de natuurstichting zo'n
20oo hectarenieuwe iwetlands'cre€ren.
Het gebledligt op tien minut€n rijden
lan de Kikkoman fabriek, waar inmiddels
44 mensen,onder wie !ij{ lapanners,
werken. De fabriek starttemeteen jaar
lijkse productie van vier miljoenlirer
soiasausvoor d€ Vest-Europesemarkt.
Datis inmiddels vijfmiljoen en moet uiteindelijk zells detig miljoen wolden.
x€n miljoen guld€n 1ijLt eenbovenmatige
gift loor een vijftismansbeddjlle. ook al
wordt het bedragin jaarlijksepolties van
hondeldduizend gdd€n betaald.Dlrecteu| Minoru Nagaoka,gestol€n in gijs
bedijfsuniform, heeft enkeleA viertjes

voor zich liggen om uit te l€ggenwetrom
eenlapansbedrijfgelduitgeeftaan
Nederlandsenatuur "we willen onderdeelzijn van de naiuur €n de gemeenschapwaarwe ons v€stigen.We wilen
bijdragenaan eenbeter milieu en meedoen aanculturele activiteiten.Our respaksibility
ptaft."
berond
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Kikloman schakelde het Nedeiandse pr'
bueau Van Rossum in om een seschik
ploject te vinden waarmee het bedrijfzich
in d€ regio kon laten zien al9 een good citizen. Er moest een band met water, cultuul
en natud zijn en het moest een project
van de lange adem zijn, want Kikkoman
delk in large iemijnen. "ook het brouwen van sojasauskost tijd,' aldus Nasa"
oka.Zes maanden,om preciestezijn.
'water over wofsbarge bleek uiieindelijk
de juiste uiistaling te hebben. Nagaoka:
"wij Fodllceren sojasausop geheel
natuudijke wijze. Daarbij hebben we grote
hoeveelheden schoon water nodig. We verbruiken jaarlijks 5o niljoen liter Dit project draagt uiteindelijk bij aan de reinising
van water Dus dai past goed bij ons."
Niet alleen in Nederland, waa ook geld is
geschonken aan het Rembnndrhuis en
de festivlteiten rond de viering van de
4 o o.jarigehandelsrelatietussen l:pan en
Nederland, is Kikl<oman een gul1e gever.
In de lapansestadNoda, al sinds het
begin van de zeveniiende eeuw de thuisbasisvan Kikkomm, dat overigenspas
sinds r9r7 als 6€n onderneming werd
gevormd uii een aantal familiebeddjven,
heeft het bedrijfwaterleiding en €en
spoomeg aangelegd, een ziekenhrds en
museum gebouwd, een bibliotheek en
zelfs iempels. ln \valwoftl Visconsin,
waar jaarlijks 80 miljoen liter sojasaug
wordt gemaald, heeli het bedrijfniljoenen uitgegev€n aan culturele en educa'
tieve projecten en is er een continue uitwisseline van lapanseen Amedkaanse
Een commercieelbedrijfdat geld weggeeftkm in het westen op forse scepsis
rekenen. Maal in lapan kunnen de aandeelhouders lan Kil*omm heel goed
leven mei de r.rijgevigheid van hun
b€ddjf "onze aandeelhoudersbegrijpen

onzefiiosofie,' laat Fumihide Saiiovan
ltretforcignoperationsd.panmentin N oda
weten."Het feii dat we bijdrag€naan
soci:al veraniwoordelijkeproiectenin de
gemeenschappen
waa! we eenvestiging
hebben,levet geennegatieverea.ties op.
ook niet alswe het doen in tijden dat de
winstminderhoogis."
toiaaaussu((el5Jtoty
kunnendanook
De aandeelhouders
tewedenzijn met de prestatiesvan Kikkojaarde omzet.
man,al daaldeafg€lopen
met een
Hetbedrijfis erin geslaagd
typis€h]apaasproducl eenwereldmalkt
Eensuccesdaiwordttoege'
te veroveren.
schrevenaaneen combinatievan
marketing,sterkleimodene,agressieve
derschap
en traditionelelapansewaarden
en normen.Kikkomanwashet eent€
lapansebeddjfdat (in r9Z)een fabriek
opendeinde Vs. Inmiddelsstaatereen
tweedefabiek in de vs. ookin china de grootstemarkvoor sojasaus
- wordt
geopend.
fabdek
binnenkot een
alsKkkoDeexpansie
is noodzakelijk
man doorwil blijvensroeien.In tapan
looptde sojasausconsumptie
- neg€nliter
jaar
per
Daar
breidt
per persoon
- terug.

Kikl<oman zijn activiteiten voonl uit door
hei op de markt brengen van andere producien, zoalswijn. InheiWesten is
lapans eten,waanan sojasauszo ongeveer debasis is, in opkomst.ln de vS
wordt nu 70 centiliter per pelsoon pe1
jaal gebruik, maar de v€lwachting is dat
dat de komende tien jaa zal vedubbelen.
ook de Xuropese mark, die vanuit Sappemeer moet worden bediend, zal flink
Maar wil Kitkoman zijn sojasaussuccessstory in het Westen vervolgen, dan zal er
voozichtig moetenworden geop€reerd.
De tapanse ondememing heeft b€halve
in lapan een zware
de sojasausproductie
r&d-afdeling op het gebied van biotechno'
losie. En hoewel Kilkoman in xuopa
geen semodificeerde soiabonen gebruikt
voor de sojasaus,wek de aanwezigheid
van een gentech-poot in een voedingsmidd€lenbedriifin het westen al snel
argwaan. En d€ imasoschade die Kikkoman daarmee katr oplopen is met geen
honderd gesponsordenatuurgebiedente
herste en. I
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