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PietPraat

Belichte aardbeien, Egyptisch citrus,  
Peruaanse granaatappelen. Je kunt niet 
zeggen dat het productaanbod in deze 
Primeur niet veelzijdig is. Traditioneel staan 
deze januari-editie ook wintergroenten 
centraal. De droogte van afgelopen zomer 
liet zijn sporen na in tal van wintergroenten 
met aanzienlijk lagere voorraden en 
hogere prijzen tot gevolg. Hoewel tal van 
wintergroenten al jarenlang in de handel 
zijn, zijn er de laatste jaren toch ook weer 
noviteiten op de markt gebracht. In dit 
nummer belichten we onder meer de paarse 
spitskool en de Friseline.
 
In de automatisering gaat het weliswaar 
sneller met de veranderingen. Je zou je 
bijna niet voor kunnen stellen dat we 25 
jaar geleden nog geen e-mail gebruikten. 
Inmiddels sturen wij als bedrijf dagelijks 
180.000 nieuwsbrieven per mail de wereld 
in. We gingen op bezoek bij de AGF-
automatiseerders en lieten ons voorlichten 
over de laatste stand van zaken op het 
gebied van big data, robotisering en 
blockchain. 
 
Onze nieuwe redacteur Anne ging onder 
meer met de ‘sociale’ rubrieken aan de slag. 
Zo kun je lezen over de 10.000 vissen en 70 
vogels van Jan van den Heuvel, waarom Jos 
Craemers niet vaak meer op de veiling komt 
en welke afwisseling Maarten van Fraassen 
zoekt naast het kantoorwerk.
 
Tot ziens in Berlijn! Wij staan weer op de 
‘plee-plek’: Hal 3.2 – B02. Ik hoop velen van 
jullie weer te ontmoeten.

Pieter Boekhout


