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Als we de LTO moeten geloven, is de
champignonteelt over 5 jaar in Nederland
verdwenen als de retailers niet meer
gaan betalen voor champignons. Nu is
dat wellicht wat sterk aangezet, maar
dat de Nederlandse markt voor witte
champignons de laatste vijftien jaar zwaar
onder druk is komen te staan, onder meer
door de Poolse dominantie is, een feit.
Nederlandse bedrijven proberen zich
te onderscheiden met exotische, wilde,
biologische paddenstoelen of zelfs Vitamine
D-champignons. Voorbeelden vind je in
deze Primeur. Ga zo door en even een
persoonlijke noot: laat de paddenstoel
alsjeblieft geen vleesvervanger, maar een
vleesverrijker zijn!
De EHEC-crisis van 2011 zit bij de
groentehandel nog vers in het geheugen.
In onze special voedselveiligheid een
antwoord op de vraag: zijn we voorbereid
op een grote uitbraak? Verder veel aandacht
voor de naderende Brexit. Voorbereiden
is het devies, maar echt concreet
voorbereiden kan eigenlijk pas als er meer
duidelijkheid is uit Brussel/Londen over het
akkoord. De papierwinkel is geen zorg voor
de bedrijven, de meeste doen al export naar
derde landen, dus ze weten hoe de hazen
lopen. Kees van Oostenrijk (RedStar) heeft
zijn eigen, enigszins excentrieke ideeën om
de vertraging te omzeilen en Mart Valstar
heeft zijn bedenkingen bij het Zwitserse of
Noorse model.
In de serie 'Hoe is het met?' een interview
met de markante notenhandelaar Toon van
Noort, die met weemoed terugkijkt op zijn
jaren in de handel. Verder: een uitgebreide
voorbeschouwing op een spannend
uienjaar. En de vraag wat er te doen is aan
de kleine pruimen, gerimpelde tomaten
en gedumpte paprika's van afgelopen
zomer. Zijn we doorgeschoten in een
schoonheidsideaal voor groenten en fruit?
Of is dit een probleem van alle tijden en
moeten we er gewoon mee leven?

Pieter Boekhout
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