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20 “Nooit nee zeggen en altijd product leveren
tegen marktconforme prijs”
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verlies
94 “Goederen hebben nooit een 0-waarde, maar
negatieve waarde kan wel”
Jan Robyn

80 “Voordelen werkfruit nog beter
benadrukken”
Jacob Nawijn

10 IJs smelt niet dankzij aardbeienextract
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waterresistente wrap
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'weggooigroenten'

12 "Het moet verser, beter, kleuriger en
knapperiger"
Gijs de Jong

84 Groot aanbod groentenchips maar weinig
variatie

14 "Waterkers is de gezondste groenten ter
wereld"
Frank Vansimpsen
15 Amerikaanse hartstichting promoot AGF
16 Beschikbaarheid is cruciaal bij courgettes
19 Volwassenen eten sneller groenten als ze
gekruid zijn
62 Ingenieur bouwt zelf-aangedreven
rijdende aardappel
62 Effect van broccoli op type 2 diabetes
onderzocht
62 Aardappeloogst in Australië bedreigd door
nieuwe bacterie
66 Marktkramen op wielen
68 “Een nieuwe generatie AGF-specialisten
kiest voor het cash en carrymodel”
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74 “GMO regels zitten directe verkoop aan
huis niet in de weg”
Ton van Dalen
76 Waarom we blijven vastklampen aan
plastic emmertjes snackgroenten
78 Samenwerkende importeurs om impact
extreem weer op te vangen

85 Uit onderzoek blijkt dat citrus dementie
kan voorkomen
97 Belgische fruitteeltsector in zwaar weer
98 Europa verwacht ruim 20 procent
minder appelen
99 Universiteit New Hampshire
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ziekteverwekkers in AGF
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102 Last van migraine? Eet komkommer
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PietPraat
Aardappelen en ook de Potato
Europe staan in dit nummer centraal.
We maakten een analyse voor de
aardappelmarkt, gingen op bezoek bij de
handel en geven alvast een preview van
de innovaties op de Potato Europe. Zelf
zijn we er ook met een stand (C115), waar
u van harte welkom bent! In dit nummer
ook veel aandacht voor financiering,
verzekeringen en valuta. Volgens insiders
is de bedrijvigheid toegenomen en
is er meer kapitaal beschikbaar voor
investeringen als overnames. Who’s next?
Verder is het weer voor elk wat wils. Zo
gingen we op bezoek bij de inkoper van
Van der Valk, maakten we een analyse
van de grootste biologische ketens
in Nederland en België, interviewden
we Erik Koster over zijn werk als
frambozenteler in Tanzania, en trapt Tim
Kenter van JH Wagenaar onze nieuwe
rubriek 'inventaris' af. Om te weten
hoe Jolanda Nooijen in de AGF terecht
kwam, hoe Chris-Hans van der Hout
de Tourmalet bedwong en wat Paul
Anthonis tegenwoordig uitvoert,
moet je snel verder bladeren.
Pieter Boekhout
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