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PietPraat
Zomerfruit en logistiek, dat zijn de 
belangrijkste thema's in deze Primeur. We 
gingen de belangrijkste spelers in deze 
sectoren weer langs voor een update 
over de ontwikkelingen. Het hoofdartikel 
deze editie is een interview met Achiel 
de Witte, eigenaar van tal van Belgische 
AGF-bedrijven. De laatste tijd steekt hij 
veel energie in het jongste project dat hij 
gestart is: Versmarkt Criée in Antwerpen. 

Verder is het natuurlijk tijd voor vroege 
aardappelen, bespreekt Anton Bouman 
de citrusmarkt en hebben we een heel 
opvallend item: de AGF-oplossingen 
waar niemand op zit te wachten. In onze 
rubriek AGF'ster alle aandacht voor Arja 
Hilberdink die algemeen directeur is van 
Looye Kwekers en 'switcher' Rob van der 
Weele die na dertig jaar in de retail te 
hebben gewerkt, aan de slag is gegaan bij 
The Greenery.

Trots ben ik natuurlijk ook dat het 
Primeur-team tijdens de verkiezing 
van het beste groenterestaurant door 
groentenkok Frank Fol de media-award 
uitgereikt kreeg voor de bijdrage in 
de nieuwsvoorziening over groenten. 
Een dikverdiende pluim voor het vaste 
Primeur-team bestaande uit Colinda, 
Rudolf, Andries, Martijn en de overige 
medewerkers die er elke maand weer 
proberen een mooie editie van te maken.
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