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10 Bizar: Chinees eet 15 rode pepers in 
paprika-bad

10 AGF-programma in VS voor patiënten met 
chronische ziektes

10 IJs smelt niet dankzij aardbeienextract

10 Universiteit Oregon ontwikkelt 
waterresistente wrap

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

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”  
Andries van den Bogert

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

80 “Voordelen werkfruit nog beter 
benadrukken” 
Jacob Nawijn

81 Omzetaandeel bananen Fresh Del Monte 
+10% in 10 jaar

82 Soepstarter: gezonde soep van 
'weggooigroenten'

84 Groot aanbod groentenchips maar weinig 
variatie

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 
verviervoudigt lengte aardbeienseizoen

99 Nieuwe oplossing vermindert 
ziekteverwekkers in AGF

100 Kruidenmix toont veelzijdigheid  
aubergine

102 Last van migraine? Eet komkommer 

104 Machtsconcentratie in de biologische 
handelsketens 

106 Balans tussen uienareaal en mogelijk 
exportvolume op het randje?

108 Citrusseizoen 2016/2017

110 Alibaba ging Amazon voor  
van online naar offline

112 “Vroeger was het residugehalte  
10 keer hoger” 
Carine De Clercq

114 Is de toekomst verticaal?
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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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20 “Nooit nee zeggen en altijd product leveren 
tegen marktconforme prijs” 
Adrie Kleinjan

24 Specialisatie in fritesaardappelen

26 "De droge periode zorgde voor groeistress 
maar heeft tot nu toe geen schade 
aangericht." 
Jan Ham

28 “Onderscheiden met traditionele 
aardappelrassen” 
Felix Molenaar

30 Veel verschillende kwaliteiten en volumes in 
het nieuwe seizoen

30 “Aardappelpool gevolg van veranderende 
weersomstandigheden” 
Remy Tanghe

32 Emmeloord als aardappelmiddelpunt van 
Nederland

34 Focus op kwaliteit en efficiëntie 

• Klimzak voor snel en gemakkelijk afsluiten 
van kanalen bij kistenbewaring

• Valmat om kwaliteitsverlies te voorkomen
• Individueel verpakte aardappelen: 

toegevoegde waarde voor retailer en 
consument

• Vrijwel geen kantstukjes meer met Sliver 
Remover 

• Grote koelschuifdeuren en -wanden voor 
aardappelbewaring

• Loof Separator bij aardappelverwerking
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50 Wereldhandel aardappelen groeit

60 “Zolang oogsten onvoorspelbaar zijn blijft de 
behoefte bestaan” 
Jan Kraak 

86 “Bankfinanciering steeds ingewikkelder 
voor bedrijven, maar steeds meer goede 
alternatieven” 
Balthazar den Breems

88 “Plaatselijk incasso innen de juiste manier” 
Dick Wolff

90 “Kredietverzekeringen zijn goedkoper en 
eenvoudiger geworden” 
Ralph Reinders

92 Grillige wisselkoers verschil tussen winst of 
verlies

94 “Goederen hebben nooit een 0-waarde, maar 
negatieve waarde kan wel” 
Jan Robyn

“Alleen doen waar je goed in bent”
 Danny Deen, Denimpex
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