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Dat het klimaat verandert, durft zelfs 
de grootste scepticus niet meer tegen 
te spreken. Maar wat heeft dat voor 
consequenties voor teelten die voorheen 
niet in Nederland of België voor mogelijk 
werden gehouden? De zoete aardappelen 
zijn al in opmars en er worden al proeven 
met de teelt van kiwi’s en vijgen gehouden. 
Wij gingen voor dit nummer op bezoek bij 
BelOrta dat onlangs Belgische Charentais-
meloenen introduceerde op de markt.

België is sowieso goed vertegenwoordigd 
in dit nummer, want we maakten 
ook een uitgebreide reportage op de 
groothandelsmarkt van Roeselaere van 
alle bedrijven die op het veilingterrein 
gevestigd zijn. Net over de Duitse grens bij 
bezochten we bananenrijperij Banafood 
voor een uitgebreid interview met directeur 
Hans Maagendans.

Verder in dit nummer veel aandacht voor 
paddenstoelen, uien en vastgoed, maar 
ook de vaste rubrieken zijn weer de moeite 
waard om te lezen. Dan weet u waar 
Marvin Overbeeke (TLR) zijn fascinatie voor 
dinosauriërs vandaan haalt, waarom Gijs 
Hoogendoorn (First Fruit) het al twintig 
jaar uithoudt in Portugal en waarvoor je 
tegenwoordig bij Leo van Rijnsbergen 
terecht kunt.

Pieter Boekhout

“Van 5 naar 75 procent fairtrade 
bananen in tien jaar tijd” 
Hans Maagendans, directeur Banafood Services GmbH
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