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Vaste rubrieken

4 “Kastanjes zijn geen gemakkelijk 
importproduct” 
Harry Deen

12 “In kleine hoeveelheden zit onze kracht” 
Hans de Kort

14 “We zijn er eigenlijk zo ingerold en 
meegelift op de groei van de markt” 
Merijn Vreugdenhil

16 “Landhervorming mag voedselproductie 
niet beschadigen” 
Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa

18 Woksi zet in op consumentengemak

54 “Interne kwaliteit steeds belangrijker” 
Chris Komatas

56 “Wij hebben het Skal certificaat behaald 
als extra service voor klanten” 
Nathalie van Wanrooij

57 Met mangoschillen verontreinigde grond 
opruimen

58 Costa Rica domineert ananasmarkt

66 Minder Turkse druiven beschikbaar

68 Teeltuitbreiding West-Afrika groeimarkt 
transporteurs

70 Bananengigant blaast 130 kaarsjes uit

74 Onderzoek naar effect avocado op 
vermindering buikvet

74 Vragen rondom paarskleurende 
sinaasappel 

76 Dringend verandering nodig in 
ongezonde ananasmarkt

94 “De saamhorigheid in de uienhandel is 
weleens beter geweest” 
Peter Beemsterboer

96 "We kopen alleen in wat verkocht is" 
Mathijs Lak

Inhoudsopgave

8 Column Jan Bakker

19 GroentenFruit Huis:
Wat kan je met de Sustainable 
Development Goals 
in de groente- en fruitsector?
Groente- en fruitsector heeft jong talent 
nodig

55 Column Mark Heemskerk

65 Nevenactiviteit: Nieske Roos

73 AGF-er buitenland: Wouter Keekstra

75 AGF-ster Maaike González

95 Geswitcht: Amy De Rijck

97 Hoe is het met: Hans Vogel

98 Vers in de sector: Dennis Impink

99 Column Juglen Zwaan

100 Dick pijpers: Kervel 

101 Inventaris: Alco Kappé

102 Apps en gadgets

104 Weetje Oude peer 

22

Them
a: H

ardfruit

6

Visie

22 Bewaarappel al vroeg uit de cel

25 Nederlandse Xenia verkoopt goed in Europa

30 Geen toekomst voor Hollandse appelexport?

33 Afzet Migo en Kanzi neemt toe

36 Hardfruitramingen bijgesteld: normaal 
seizoen verwacht

39 Hardfruitseizoen moeizaam van start

42 “Biologisch mag niet onderdoen voor 
conventioneel” 
Robert Elshof

46 Nieuwe Red Modoc peer gepresenteerd aan 
het brede publiek

48 Efficiënter en specifieker handelen 
met optische sorteermachine

“Gelijke kansen voor collega’s 
en familieleden”
Broers Maes: wel aandeelhouder, geen directiepost

78

Special: Koelen, bew
aren en rijpen

78 Markt voor koudemiddelen  
onder druk door dreigend tekort  

81 “Investeringsslag in gang gezet door tekort 
aan koudemiddel”  
Gert van Vugt

82 “Rijpproces zeer geavanceerd, maar grote 
 verschillen tussen gebieden en telers” 
Hirich Khalaf

86 Meer meten = meer weten

88 Grote vraag aan koelruimte loopt langzaam 
terug

90 “Gebruikers sneller richting natuurlijke 
koudemiddelen” 
Siebe Duivenvoorden

91 Effectieve pre-cooling van belang bij warm 
weer 

92 Automatisering neemt rijpers werk uit 
handen

PietPraat

En zo gaan we alweer richting het einde van 
het jaar. Momenteel (medio oktober) hebben 
we zomerse temperaturen, exemplarisch 
voor de weersextremen dit jaar. Een 
goede koeling, bewaring en rijping van de 
producten wordt daarom nog belangrijker. In 
deze Primeur-special vind je er van alles over.

Verder in dit nummer veel aandacht voor 
hardfruit. We spreken enkele Nederlandse en 
Belgische handelsbedrijven over het seizoen 
en ook de nieuwe rassen en noviteiten 
komen aan bod. De gebroeders Ben, Tom 
en Koen Maes van Special Fruit geven in het 
visie-interview hun visie op de toekomst van 
de zachtfruitsector.

Momenteel maakt iedereen zich weer op om 
naar de Fruit Attraction in Madrid te gaan. 
Naast de beurs in Berlijn eigenlijk één van 
de contactmomenten voor de commerciële 
mannen en dames op de AGF-afdeling. Zelf 
voegen we daar de AGF-Kennis(sen)dag aan 
toe omdat we ontmoeting belangrijk vinden. 
Heb je je nog niet aangemeld? Snel doen! 
Anders stuur ik Rico Verhoeven op je af!

Pieter Boekhout


