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TR4 bedreigt al jaren de bananenindustrie. 
We vroegen naast de Universiteit van 
Wageningen aan de multinationals Chiquita, 
Fyffes en Dole hoe ze de ziekte willen gaan 
bestrijden? Of zijn er soms alternatieven?

Zomertijd is zomerfruit. In deze Primeur 
doen we een rondje langs Nederlandse 
en Belgische veilingen en importeurs hoe 
de vlag ervoor hangt met het zacht- en 
steenfruit. In onze logistieke special komen 
de actualiteiten rond het weg-, zee- en 
spoortransport aan de orde.

Het visie-interview is met Jan Opschoor 
van Coöperatie DOOR. Hij spreekt de 
groeiambitie uit om in 2021 op 800 
hectare te zitten. Hij zou graag zien dat 
er drie producentenorganisaties in de 
vruchtgroenten overblijven en daar moet 
DOOR er één van zijn. De vraag is natuurlijk 
wie er dan af moeten vallen…

Verder kijken we in dit nummer hoe het is 
met Izak Havenaar, vertelt Roy Oostwegel 
van Berrico over zijn uitgebrachte single en 
blijkt Leander van der Griend van ZON een 
AFOL, ofwel een Adult Fan Of Lego. 

Een mooie zomer toegewenst! Geniet van 
de vakantie en wees een beetje aardig voor 
de zwoegers op kantoor!

Pieter Boekhout


