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Deze Primeur wordt ook nog eens in 
een Duitstalige versie bij alle Duitse en 
Oostenrijkse AGF-handelaren bezorgd. 
Een cadeautje voor de adverteerders. Het 
thema Kasgroenten speelt dan ook mooi 
op deze grote afzetmarkt in met onder 
meer interviews met de uitvinder van de 
stoplichtverpakking en artikelen over de 
groei in bio, de focus op smaaktomaten 
en het belang van belichte teelt.

Naast de grootste afzetmarkt, ook veel 
aandacht voor het grootste afzetkanaal: 
de supermarkt. We deden een rondje 
langs tal van handelsbedrijven en 
telerscoöperaties hoe ze aan  hun 
schapinformatie komen. Toch bleek er 
een behoorlijke schuwheid te zijn om 
inzicht te geven in de wijze van aanpak 
om data, als herkomst, prijzen 
en beschikbaarheid, te vergaren.

Van schuwheid is bij Richard Schouten, 
sinds een jaar directeur bij het 
GroentenFruit Huis, geen sprake. Hij 
neemt in zijn visie op de AGF-sector 
met niet mis te verstane bewoordingen 
afstand van de erkenningseisen voor 
GMO-gelden. “Voor veel verenigingen 
werken de GMO-regels verstikkend. Het 
is ook niet meer van deze tijd dat je als 
teler je niet met de prijs en je klant van je 
product mag bemoeien.”

Verder vertelt Gerco Mast over zijn switch 
van de aubergines naar de aardappelen, 
vertelt Alwin van’t Hart waarom hij elke 
week op de golfbaan staat en gingen we 
weer los op de eerste importappelen, 
importuien en asperges. Genoeg leesvoer 
voor de feestdagen, tenminste als je 
daarop kunt wachten….

Pieter Boekhout
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