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24 “Voor de introductie Friseline zetten we met
elkaar de lijnen uit”
Robert Vogel
26 Veel variatie en genoeg aanbod van witlof
28 “Markt voor Franse bloemkool verschuift”
Nicolas Gosselin
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Thema: Wintergroenten

23 Wintergroenten uit zomerse temperaturen
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72 Data steeds belangrijker in de handel
74 Oogstrobot: verwacht 2021
78 ‘Vertaalsoftware’ maakt einde aan digitale
spraakverwarring
79 Contractbeheertool neemt werk uit handen
80 Zoveel onderzoeken, zoveel robots
82 “Blockchain geen techniekje maar volledige
transparantie”
Harrij Schmeitz
84 Keelings Solutions verandert naam
naar Keelings Knowledge
86 “Traceability is gegarandeerd op
perceelniveau”
Henk Jan Klok
88 “Innovaties toegankelijk maken voor ieder
voedingsmiddelenbedrijf”
Steven Doesburg

30 Zet Violetti de rode kool opzij?
33 Zuinig zijn op de wortelen
36 Kwaliteit wortelen goed blijven monitoren
39 “Misschien moeten we in de preihandel wat
meer lokaal gaan denken”
Gert Smits
40 “Biologische wortelen is nog altijd een
vraagmarkt”
Stefan van Woerden

91 “Ik raad ieder beginnend bedrijf aan een goed
ERP-systeem te implementeren”
Valon Bahtiri

Granaatappelmarkt: kleine voorraden en
hoge prijzen verwacht

58 Moeten veggie slagers 'ambachtelijke
groentenbewerkers' worden?

12 Keniaanse plantages: Thee en koffie
maken plaats voor avocado

60 USDA GAIN Rapport: Marokko verwacht
record citrusteelt in 2018-2019

PietPraat

14 Van bulkverpakkingen naar een volwassen
aardappelschap

60 Glastuinbouw Brakel maakt ruimte voor
woningen

15 AGF-export Iran groeide in negen
maanden tijd met 54%

60 Avocadoimport Oekraïne in 2018
verdubbeld

16 Egyptische opmars in sinaasappelmarkt

62 FSA studie toont Norovirus in Britse
bessen en sla aan

Belichte aardbeien, Egyptisch citrus,
Peruaanse granaatappelen. Je kunt niet
zeggen dat het productaanbod in deze
Primeur niet veelzijdig is. Traditioneel staan
deze januari-editie ook wintergroenten
centraal. De droogte van afgelopen zomer
liet zijn sporen na in tal van wintergroenten
met aanzienlijk lagere voorraden en
hogere prijzen tot gevolg. Hoewel tal van
wintergroenten al jarenlang in de handel
zijn, zijn er de laatste jaren toch ook weer
noviteiten op de markt gebracht. In dit
nummer belichten we onder meer de paarse
spitskool en de Friseline.

18 Belichte winterteelt aardbeien volop in
ontwikkeling
20 Kleurrijke AGF-uitstallingen
42 Broccoli vermindert de kans op een
hartaanval, beroerte en kanker
42 Zweeds onderzoek toont aan dat groene
bladgroenten leververvetting kunnen
voorkomen
43 Blauwe bessen gaan tandbederf tegen
43 Studie toont aan dat mango's helpen
tegen constipatie
43 Zijn zoete aardappelen goed
voor de gezondheid?
44 Zijn beschermingsmiddelen noodzakelijk
voor voeden wereldbevolking?
46 Zuid-Afrika belangrijke speler op
wereldmarkt vers fruit
54 Markt zorginstellingen: scheidslijn tussen
retail en foodservice vervaagt
56 “Ondanks lastige transportmarkt maken
we een mooie groei door”
Freddy De Smet

62 Spanje eist ontbinding akkoord EU-ZuidAfrika
64 Bigbagmagazijn zorgt voor efficiëntie in
nieuwe plantuienbewaarloods bij Broer in
Creil
65 Zuid-Afrika - verrassing van de
landhervormingen
66 Kwakkelende uienmarkt
68 “We hebben in 2018 de wind in de zeilen
gehad”
Matthé Hendrikse
70 Rutine beschermt tegen gevolgen
slangenbeet
70 Wetenschappers ontrafelen genetica van
aardappelschil- en vleeskleur
70 Spanje: Nieuwe golf avocadodiefstallen
92 Droogijs in container resulteert in betere
kwaliteit zachtfruit

Vaste rubrieken
21 GroentenFruit Huis:
• Volop kansen om waarde toe te voegen
in de keten
• Maak kennis met het Ga voor Kleur-lab
op de Fruit Logistica
• Horecava bezoekers denken mee over
meer groenten op hun bord
45 Hobby van Jan van den Heuvel
53 Column Rob Baan
59 AGF-ster: Cristina Vlug
61 Column: Jan Bakker

67 Nevenactiviteit: Maarten van Fraassen
71 AGF-buitenland: Rob van Baal
93 Geswitcht: Stefan Dulleman
94 Vers in de sector: Frank van Mourik
95 Column: Juglen Zwaan
96 Dick Pijpers: Pawpaw
97 Inventaries: Gert-jan Slobbe
98 Apps en Gadgets

In de automatisering gaat het weliswaar
sneller met de veranderingen. Je zou je
bijna niet voor kunnen stellen dat we 25
jaar geleden nog geen e-mail gebruikten.
Inmiddels sturen wij als bedrijf dagelijks
180.000 nieuwsbrieven per mail de wereld
in. We gingen op bezoek bij de AGFautomatiseerders en lieten ons voorlichten
over de laatste stand van zaken op het
gebied van big data, robotisering en
blockchain.
Onze nieuwe redacteur Anne ging onder
meer met de ‘sociale’ rubrieken aan de slag.
Zo kun je lezen over de 10.000 vissen en 70
vogels van Jan van den Heuvel, waarom Jos
Craemers niet vaak meer op de veiling komt
en welke afwisseling Maarten van Fraassen
zoekt naast het kantoorwerk.
Tot ziens in Berlijn! Wij staan weer op de
‘plee-plek’: Hal 3.2 – B02. Ik hoop velen van
jullie weer te ontmoeten.
Pieter Boekhout

100 Weetje: Ananas kan vlees malser maken

63 Hoe is het met: Jos Craemers
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