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PietPraat
Beste lezers,
En zo zijn we alweer bij de Kersteditie 
beland! In deze editie ook weer 
volop aandacht voor de Kerst 
met horecagroothandelaren en 
exotenimporteurs. Verder komen de 
supermarktinkopers Said Belhassen 
van Albert Heijn en Jan Schockaert 
van Colruyt in deze editie uitgebreid 
aan het woord over de trends en 
ontwikkelingen in het AGF-schap. 

In de afgelopen decennia is het 
assortiment groenten en fruit in 
de supermarkten steeds breder 
geworden. Jaarrond liggen er 
tropische fruitsoorten in de schappen 
en de consumptie van een product 
als blauwe bes stijgt enorm. Maar 
is er in de Top-10 consumptie ook 
iets veranderd? Wilco van den Berg 
van GroentenFruit Huis dook in de 
beschikbare data om een overzicht 
te maken. Roamler lieten we begin 
december exclusief onderzoek doen 
naar de druiven, paprika's en spruiten 
bij 36 supermarkten in Nederland, 
België, Duitsland, Engeland en Frankrijk.

De kersteditie is ook een moment om 
terug te blikken. Dat doen we met de 
noviteiten van het afgelopen jaar, met 
een reconstructie van de ondergang 
van Veiling Haspengouw en met Leen 
Meyboom die terugblikt op zijn AGF-
loopbaan. Verder hebben we de AGF-
beurzen van 2017 voor u in een handig 
overzicht gezet.

Rest mij nog om u gezegende 
Kerstdagen te wensen en veel heil  
en zegen in het nieuwe jaar!

Pieter Boekhout
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