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PietPraat
Beste lezers,

Het kan verkeren. Na de regen en 
hagel die in de voorzomer plaatselijk 
flink heeft huisgehouden, volgde een 
extreem warme nazomer. Het is maar 
goed dat we het allemaal niet zelf in de 
hand hebben en uiteindelijk maakt het 
de handel in verse producten  
ook zo uitdagend.

In deze Primeur ligt de nadruk op 
hardfruit. Een sector die als geen 
ander onder de Russische boycot lijdt, 
maar tegelijkertijd eentje waar nog de 
nodige exportkansen liggen. Verder 
beschrijven we de markt van avocado’s, 
mango’s en papaja’s; drie exotische 
producten die hard op weg zijn om 
de status van exoot te ontgroeien. 
Ook in onze koelspecial een update 
met mooie projecten en innovaties 
uit de koelingssector met de bekende 
leveranciers.

We interviewden Jan van der Lans, die 
25 jaar geleden zijn eigen importhandel 
startte, bezochten Deense 
supermarkten, gaven een inkijkje in de 
luxe cafetaria's. In onze human-interest 
rubriek komen de hobby van Gerben 
Molenaar (autocross), de switch van 
Gerard Verweij (HillFresh-Levarht), 
de nevenactiviteit van Peter Verhage 
(destilleerderij), de apps van Corrie Hofs 
en Dacomex-chauffeur én Ridder van 
de Weg Christian Schrier voorbij.

Veel leesplezier!

Pieter Boekhout
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