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Vaste rubrieken

4 Zeeuwse bladgewassen voor de bewuste 
bioklant

10 Kasbloemkool: vraag is er nog volop, dus 
blijven telers telen

14 Markt blijft onzeker aanvoelen

16 Djûke van der Maat is lekker bezig met 
Nederlandse kiwi’s

18 Kenia wint het op kwaliteit in haricot 
verts

20 “We verkopen nu tweemaal zoveel 
aardappelen dan voorheen” 
Luc van Bokhoven

24 Clubrassen veroveren appelmarkt

28 Veel aanvragen voor reefers richting Azië 
zorgen voor schaarste

62 Leidt het verdwijnen van CIPC tot het 
wegvallen van verre export?:

66 Oost-Europa groeimarkt verse groenten 
en fruit

74 Daling in minneola-areaal maar vraag 
blijft stabiel

76 Nieuw-Zeeland viert 200 jaar appelen  
en peren 

76 Kan de haven van Antwerpen cocaïne 
buiten houden?

77 Colombiaanse bananentelers steeds meer 
getroffen door drugshandel

78 Waarom stinkt durian zo?

80 “Door samen te werken met lokale 
producenten kunnen we kort op de bal 

spelen” 
Jan Rammant

81 EU areaal voor bio-teelt sinds 2012 
gestegen met 34%

82 Grote witgoedboeren ontdekken 
teeltkast
• Miele Agrilution Plantcube
• Samsung Chef Garden
• LG Indoor Garden

84 Israël ruilt sinaasappelen in voor 
technologie

85 Bessen voor een betere gezondheid

86 Meer AGF of meer marktaandeel?

87 NASA teelt heel voedzame ruimtesla

90 Importaardappelen uit Egypte en 
Marokko al op de markt, andere landen 
volgen snel

91 Ingrediënt in kruisbloemige groenten 
voorkomt groei van kankercellen 

92 Investeringsfondsen duiken op 
Valenciaanse fruitsector

92 Bananenschil kan verontreinigd water 
zuiveren

118 “Met het uitbouwen van een exotenlijn 
kunnen we een completer pakket 
aanbieden bij de klant”  
Paul Vroombout,
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96 Verpakkingsbeurs Empack verplaatst naar 
23, 24 en 25 juni 2020

98 Volledig automatisch en voedselveilig 
verpakken

98 5e generatie röntgeninspectie en 
controleweger

98 Eenvoudige bedieningsinterface voorkomt 
onverwachte stilstand

101 Bedrijfsruimte geen beperking meer om te 
groeien in gemak

101 Eenvoudig instapmodel

102 Grootte product geen punt voor nieuwe 
kartonstretch-machine 

102 Oplossingen voor automatisch stickeren 

104 Innovaties met karton als alternatief voor 
kunststof

104 Plastic reduceren in map verpakkingen

106 Duurzaamheid meer op de voorgrond bij 
golfkartonnen verpakkingen 

110 “In het begin waren leveranciers van 
kunststof kisten ‘not-amused’ met mijn werk” 
Arie Westmaas

112 Automatisch secundair verpakken in opmars

115 Sorry, deze grondstof 

115 is te populair…

PietPraat

Werd er in februari nog wat lacherig 
gedaan over de verspreiding van het 
coronavirus. Inmiddels is de situatie 
volledig omgeslagen. Ook voor onze sector 
heeft dat een enorme impact, al blijft de 
voedselvoorziening een hoge prioriteit 
hebben. 

In deze Primeur interviewden we 
commercieel directeur Ton van Dalen en 
bestuurslid John van Heijningen van de 
nieuwe telersvereniging Oxin Growers. Ze 
vertellen over de nieuwe afzetmodellen 
die er mogelijk zijn bij deze fusieclub. 
Verder in deze Primeur: Nederlandse 
kiwi’s, kasbloemkool, molsla en heel veel 
nieuws over verpakkingen en bewerkte 
AGF-producten. Ook onderzochten we of 
het verdwijnen van CIPC echt leidt tot het 
wegvallen van de aardappelexport naar 
verre bestemmingen. 

Ik wens jullie allemaal veel wijsheid 
en gezondheid toe. Volg de 
overheidsmaatregelen en wees een beetje 
lief voor elkaar.

Pieter Boekhout

“Voor elke teler  
het beste afzetmodel”
Ton van Dalen en John van Heijningen,  
Oxin Growers
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117 AGF-er buitenland: Joop Vegter

119 Hoe ist het met Etienne Leclere
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121 Inventaris: Ed van Venrooi

122 Apps en gadgets

123 Weetje

32 Een kijkje in de (snij)keuken: de markt voor 
gesneden groenten en fruit in de Benelux

33 Rungis – Niels van den Berg, Robert Bovens

36 Heemskerk, Jantine Star

40 Dirk Verkinderen, DV Fresh

42 Gert Koekoek, Groenteproductie Flevoland

44 Grosbusch, Goy Grosbush 

47 “Wat de consument niet op het bord wil, 
halen wij eraf” 
Bruin Vegetables

51 Niet verspillen maar (be)werken

54 Niet alleen rozen maar ook ontbladeren 

57 Goed gereedschap is het halve werk

57 Tussen babyleaf en volgroeide sla in: 
Teenleaf van Rijk Zwaan 

57 Dunschillen als specialiteit

58 In de mixer

60 Murre Technologies, Jan de Koster & 
Huibert-Jan Zweemer


