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woord van de voorzitter 
Beste lezer

Onlangs konden eindelijk een aantal 
voorjaarswerkzaamheden worden uit-
gevoerd op jullie land- en tuinbouwbe-
drijven. Maar de aprilse grillen van de 
laatste dagen met regenvlagen, koude 
noordenwind en zelfs hagelbuien zorg-
den ervoor dat de prille lente terug in 
de kiem is gesmoord. De seizoenstart 
van de openlucht groenten zal met dit 
laat en nat voorjaar duidelijk op zich 
laten wachten. Voor een aantal teelten 
onder bescherming zorgt dit in elk 
geval voor een duidelijke markvraag. 
Serresla had het tijdens de traditionele 
wintermaanden moeilijk, maar was 
eind april alvast een gevraagde groente 
op onze exportmarkten.

Op 1 april vond de traditionele alge-
mene jaarvergadering van de REO 
Veiling plaats. Op de statutaire jaar-
vergadering werd aan de hand van de 
jaarcijfers teruggekeken op het voorbije 
jaar. Als bestuur deed het deugd dat 
2015 positief kon worden afgesloten. 
Met een lichte groei van het aanvoer-
cijfer, een stevige omzet voor groenten 
en fruit en een coöperatieve teruggave 
van 1,75 miljoen euro was 2015 een 
goed jaar voor onze coöperatie en haar 
producenten. Weet trouwens dat de co-
operatieve teruggave goed is voor meer 
dan 1,10% veilingcommissie en deze 
bedraagt gemiddeld 2,6%.

Tijdens de algemene jaarvergadering 
op 1 april dienden tien mandaten 

van bestuurders door de algemene 
vergadering bevestigd te worden. Zowel 
het mandaat van extern bestuurder 
als drie voorbehouden mandaten 
werden met unanimiteit door de 
algemene vergadering bevestigd. Voor 
de zes resterende mandaten werden 
verkiezingen georganiseerd. De 
algemene vergadering bevestigde de 
zetelende bestuurders in hun mandaat. 
Ik wens alle kandidaten die hebben 
deelgenomen aan de verkiezingen 
te danken voor hun constructieve 
inzet voor onze veiling. Het blijft 
immers belangrijk dat we als bestuur 
permanent kunnen terugvallen op een 
actieve achterban die meehelpt sturing 
te geven aan onze coöperatieve veiling.

Op de vergadering van de raad van 
bestuur in april werd een tipje van 
de sluier opgelicht over de nakende 
zomerontmoetingen met onze jonge 
producenten. Bij deze geplande 
zomerontmoetingen zal inderdaad 
gefocust worden op jonge producenten 
of meewerkende zonen en dochters. 
Als bestuur van onze coöperatie 
vinden we het belangrijk voeling te 
houden met deze producenten van 
morgen. Voor wie aanwezig was op 
het Nieuwjaarevenement dat onze 
coöperatie organiseerde op zondag 
31 januari in de Sport- & Eventhal 
Schiervelde Roeselare, tijd om 
jonge producenten en toekomstige 
producenten van onze coöperatie warm 
te maken voor de zomerontmoetingen! 
Een uitnodiging mag je tijdens de 
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komende weken in jullie brievenbus 
verwachten.
Laat deze zomerontmoetingen op het 
platteland inderdaad de plaats zijn 
waar jullie zelf over jullie toekomst 
nadenken. Al te veel stel ik als 
voorzitter vast dat vooral anderen dit 
in jullie plaats willen doen. De wijze 
waarop vandaag geboerd moet worden, 
ik denk hierbij aan de regelgeving 
rond het MAP en de beperkende 

maatregelen rond plantenbescherming, 
doet me al te vaak de wenkbrauwen 
fronsen. Vanachter een computer 
ergens ver weg zorgt men ervoor dat 
de boerende boer in het landelijke 
Vlaanderen het gevoel krijgt dat hij 
zijn stiel niet meer kent. Ook rond het 
vermarkten van groenten en fruit stel 
ik vast dat anderen al te vaak willen 
aangeven hoe het nu echt met jullie 
toekomst moet. In een coöperatie, die 

naam waardig, vinden we als bestuur 
dat we vooral goed moeten luisteren 
naar wat bij jullie echt leeft en wat 
jullie noden voor morgen zijn. Dus 
graag tot op deze 
zomerafspraak met 
uw coöperatie, de 
REO Veiling.

Rita Demaré
Voorzitter

Op 1 april 1991, precies 25 jaar geleden, werd onze ‘nieuwe veiling’ 
in gebruik genomen. Acht hoofdaannemers bouwden vanaf mei 
1989 aan het nieuwe veilingcomplex dat ‘van voor naar achteren’ 
werd opgetrokken. Op donderdag 25 januari 1990, toen waren al vier 
dakgebinten van de neerzetloods gemonteerd, raasde een zeer zware 
storm over ons land met windsnelheden tot 155 km per uur. Op het 
veilingterrein van de huidige verpakkingsafdeling kwam losgerukte 
dakbedekking naar beneden, vlogen weggeblazen verpakkingen 
in het rond en zakte een schuilhokje aan het vroegere tankstation 
langs de Diksmuidsesteenweg als een kaartenhuisje in elkaar. Het 
lawaai van de beukende windstoten in de ijzeren constructie van de in 
aanbouw zijnde neerzetloods was enorm. Maar de vier gemonteerde 
dakgebinten bleven overeind staan. De nieuwe REO site werd op 24 
mei 1991 officieel ingehuldigd.

Zoveel schoolkinderen uit het 5de en 6de 

leerjaar komen tussen 25 maart en 7 juni 

voor een halve schooldag op bezoek naar de 

REO Veiling in het kader van het educatieve 

project Zoom@regio. Tijdens de rondleiding 

volgen de kinderen niet alleen de verkoop, 

maar keuren ze ook Flandria prei, stickeren ze 

een kistenkaart die ze meekrijgen om thuis te 

kunnen vertellen over de dagversheid van de 

REO producten en wordt een quiz gespeeld om 

de verschillende soorten groenten en fruit beter 

te leren kennen. Vooraan onze neerzetloods 

is een tijdelijke bezoekersruimte afgebakend 

van waaruit de kinderen op een veilige manier 

de bedrijvigheid kunnen volgen en de REO 

producten niet alleen zien, maar ook ruiken. 

Daarna smullen de leerlingen van preisoep en 

wokgroenten die ze samen met KVLV hebben 

klaargemaakt.

436
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   januari - februari 2016 januari - februari 2015

naam EA aantal prijs (in €) omzet (in €) aantal prijs (in €) omzet (in €)

Prei Kg/Bs 18.092.302 0,332 6.005.676 19.421.671 0,337 6.537.705

Champignon Kg 1.571.847 1,685 2.648.970 1.624.925 1,565 2.542.401

Serresla St 8.697.342 0,257 2.235.914 7.874.336 0,525 4.132.722

Witloof Kg 4.566.701 0,435 1.988.751 4.391.777 0,613 2.691.593

Losse tomaat Kg 558.096 1,472 821.354 725.041 2,053 1.488.247

Trostomaat Kg 422.168 1,719 725.578 237.062 2,207 523.250

Knolselder St 1.905.939 0,294 561.028 1.586.880 0,188 298.673

Wittekool St 1.140.682 0,474 541.072 1.093.406 0,312 341.043

Komkommer St 1.374.214 0,362 497.459 1.305.732 0,546 712.387

Rodekool St 531.845 0,729 387.792 535.405 0,244 130.544

4de Gamma Kg/St 160.387 1,993 319.593 111.389 2,008 223.680

Spruitkool Kg 776.726 0,362 281.371 604.560 0,455 275.292

Veldsla Kg 177.891 1,095 194.829 182.236 5,436 990.706

Multicolor St 446.096 0,436 194.681 282.088 0,578 162.933

Peterselie Bs 486.720 0,386 188.019 363.720 0,532 193.318

Savooikool St 495.981 0,335 165.942 324.426 0,573 186.036

Oesterzwam Kg 43.580 3,755 163.659 42.822 3,183 136.313

Baby Leaf Kg/Ds 28.212 3,660 103.266 25.977 4,103 106.588

Peer Kg 203.315 0,443 90.111 360.903 0,488 176.164

Appel Kg 187.457 0,454 85.135 113.071 0,351 39.681

Lollo Bionda St 252.752 0,318 80.260 271.964 0,704 191.554

Aardbei Po 20.552 3,391 69.686 7.864 3,835 30.162

Groene Eikenbladsla St 189.936 0,366 69.473 159.912 0,566 90.519

Wortelen per bussel Bs 70.842 0,638 45.199 6.735 0,400 2.694

Rode Eikenbladsla St 107.816 0,342 36.875 55.276 0,470 25.959

Raap Kg 57.579 0,562 32.361 10.983 0,340 3.734

Schorseneer Kg 55.200 0,423 23.376 73.056 0,364 26.582

Groene selder St/Bs 47.689 0,387 18.441 0 0,000 0

Aardappel Kg 61.895 0,277 17.119 140.000 0,170 23.755

Bloemkool St 9.410 1,397 13.149 3.468 1,096 3.800

Spinazie Kg 6.117 2,091 12.793 8.017 3,475 27.861

Tuinkers Ds 14.638 0,537 7.866 30.832 0,747 23.022

Kervel Bs 17.175 0,358 6.155 7.269 0,908 6.598

Lollo Rossa St 52.984 0,116 6.137 83.300 0,487 40.599

Keukenraap B/S/K 15.637 0,181 2.833 103.384 0,404 41.742

Witte asperge B/S/K 349 4,377 1.527 0 0,000 0

Kerstomaat Ds 3.024 0,332 1.005 5.648 0,493 2.785
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REO VEILING > INTERVIEW

Rejo Fresh ziet tiende 
verjaardag met 
vertrouwen tegemoet

Het logistieke bedrijf Rejo Fresh ging 
dit jaar zijn negende werkjaar in. De 
transportfirma voor gekoeld vervoer van 
groenten en fruit werd op 25 septem-
ber 2007 opgericht. De REO Veiling en 
Joccon uit Deinze stonden samen aan 
de wieg. Rejo Fresh is vandaag gevestigd 
in de nieuwe kantoorruimte achteraan 
de REO neerzetloods. “We groeiden 
doorheen de jaren stap voor stap en zijn 
niet in de val getrapt om te snel te willen 
groeien. Hierdoor konden we accuraat en 
soepel anticiperen op de veranderende 
marktsituaties van de laatste jaren. Onze 
klanten appreciëren deze flexibiliteit en 
de directe lijnen binnen Rejo Fresh. We 
werken klantgericht, spreken de taal van 
onze klanten en komen onze afspraken 
na. We zien onze tiende verjaardag in 
2017 met vertrouwen tegemoet”, zegt 
Johan Chrétien die de dagelijkse leiding 
van Rejo Fresh in handen heeft.

Welke concrete redenen zorgden 
voor de oprichting van Rejo Fresh?
Johan Chrétien: “Dat waren er verschil-
lende. Vanuit mijn vorige functie als pro-
duct manager bij Syngenta Seeds had ik 
reeds nauw contact met de groenteteelt. 
Daardoor wist ik van verscheidene telers 
dat het aanleveren van hun dagverse 
producten op de REO Veiling niet alleen 
een extra kost met zich meebracht, maar 
ook heel wat tijd in beslag nam. Door 
transport aan te bieden, geef je boven-
dien de kans aan telers die geen eigen 
transportmogelijkheden hebben, om toch 
aan te leveren op de REO Veiling. Zo ver-
hoog je de concentratie van het aanbod 
waardoor je een correctere weerspiege-
ling krijgt van het globale volume versus 
de algemene marktvraag.
Rejo Fresh neemt het aspect transport 
over van de REO producenten die een 
beroep doen op ons transportbedrijf. 

Groenten en fruit mogen nog 
zo vers en fris uit de grond 
of de serre komen, als ze 
verder in de keten niet cor-
rect behandeld worden, kan 
hun productkwaliteit vlug 
verminderen. Respect voor 
de koude keten is daarom 
van essentieel belang. In dit 
verhaal van optimale kwali-
teitszorg is Rejo Fresh een 
toegevoegde waarde voor de 
producenten en afnemers van 
de REO Veiling. In onze in-
terviewreeks met REO part-
ners had REO Actueel een 
gesprek met Johan Chrétien, 
bestuurder van deze logistie-
ke dienstverlener.

Johan Chrétien: "Ik kan me geen groente- en fruitsoort 
bedenken of we hebben ze al getransporteerd."
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Rejo Fresh ziet tiende 
verjaardag met 
vertrouwen tegemoet

We bieden daarbij een totaal servicepak-
ket aan. Want we zorgen niet alleen voor 
het aanleveren van lege verpakkingsma-
terialen op de tuinbouwbedrijven, maar 
ook voor een gekoelde aanvoer van hun 
producten op de REO Veiling of feedback 
over de afgeleverde productkwaliteit, en 
dit zes dagen op zeven. Hierdoor kan de 
REO producent zich volledig focussen op 
zijn kerntaken op zijn tuinbouwbedrijf. Bo-
vendien hoeft de producent ook niet meer 
te investeren in eigen transportmiddelen.
Ook op het vlak van productkwaliteit is 
Rejo Fresh van toegevoegde waarde voor 
telers. Vanaf het moment dat groenten 
geoogst worden, begint hun rijpingspro-
ces. Hoe optimaler de bewaartempera-
tuur voor geoogste groenten, hoe langer 
hun houdbaarheid. Door het aanleveren 
met respect voor de juiste bewaartempe-
ratuur zorgen we vaak voor de ontbreken-
de schakel in de koude keten. Vandaar 
het woord ‘Fresh’ in onze bedrijfsnaam!”

Zijn de kernactiviteiten van Rejo 
Fresh nog altijd dezelfde van in 
het begin?
Johan Chrétien:  ”Onze bestaansreden 
is en blijft het aanbieden van gekoeld 
transport voor de producenten van de 
REO Veiling. Aan de andere kant zagen we 
doorheen de jaren een toenemende vraag 
van de afnemers van de veiling. Zo levert 
Rejo Fresh dagelijks aan bij het distribu-
tiecentrum van Delhaize. Ook handelaars 
en groenteversnijderijen maken veelvuldig 
gebruik van onze transportdiensten. We 
hebben inderdaad een divers klantenbe-
stand en bestendige zakenrelaties, omdat 
we waarmaken wat we zeggen te doen.

Om flexibel te kunnen inspelen op de 
verwachtingen van onze klanten,  werd 
bovendien continu geïnvesteerd in het 
wagenpark. Rejo Fresh heeft er sinds 
kort twee nieuwe trailers bij. Momenteel 
rijden we met vijf combinaties en vier 
eigen chauffeurs, aangevuld met twee 
vaste onderaannemers. We hebben 
nu meer trailers dan trekkers. Dit zorgt 
ervoor dat we een nog betere service aan 
onze klanten kunnen leveren. Immers, 
het organiseren van het transport in 
groenten en fruit is vaak ‘last minute’ en 
de werkplanning wijzigt heel regelmatig 
doorheen de dag. Maar doordat we altijd 
een reservetrailer hebben klaarstaan, kun-
nen we niet alleen steeds een oplegger 
voorladen, maar ook bijzonder kort op de 
bal spelen. Stel dat een koper van de REO 
Veiling meer aankoopt dan hij aanvankelijk 
van plan was, dan heeft hij meteen extra 
transport nodig voor een geschikt vervoer 
van zijn dagvers product. Daar kan Rejo 
Fresh voor zorgen.”

Hoeveel klanten heeft Rejo Fresh 
en wie zijn dat voornamelijk?
Johan Chrétien: ”Het uitbouwen van een 
netwerk van vaste klanten in België was 
niet evident. Anderzijds is de AGF-sector 
in ons land niet overdreven groot. 
AGF-bedrijven kennen je dus vrij snel van 
naam. Toch moeten we ons actief blijven 
bewijzen. Elke dag opnieuw.
Vandaag staat de teller op 371 klanten. 
Dit aantal omhelst zowel klanten die 
slechts één keer van onze diensten 
gebruik maakten als klanten waar we 
dagelijks over de vloer komen. Telers 
vormen de grootste klantengroep. 

Daarnaast behoren handelaars even-
eens tot ons vast cliënteel. Om lege 
kilometers te vermijden werken we ook 
samen met bedrijven zoals Euro Pool 
System en Ifco.
Ik kan me geen groente- en fruitsoort 
bedenken of we hebben ze al getrans-
porteerd. Zelfs een apart product zoals 
Poperingse hoppescheuten zijn reeds 
via Rejo Fresh bij de juiste koper terecht 
gekomen. Ongeveer 85% van onze 
vrachten voeren we uit binnen onze 
landsgrenzen. In het buitenland zijn we 
minder op de baan. We leveren spora-
disch in Nederland, maar hebben vaste 
klanten in Noord-Frankrijk.”

Hoe voorkomt Rejo Fresh lange 
wachttijden voor de ophaling van 
REO producten?
Johan Chrétien:  ”November, decem-
ber en januari zijn normaal gezien 
relatief rustige maanden. Tijdens de 
andere maanden van het jaar worden 
we geconfronteerd met heel wat meer 
bedrijvigheid, en uiteraard piekperio-
den. Een week waarin een feestdag op 
een werkdag valt, is altijd hectisch. Je 
hebt dan enerzijds een dag minder om 
aan te leveren en anderzijds vaak meer 
te transporteren. Maar ook normale 
weken hebben hun piekmomenten. Op 
de aanvoerdagen vragen de meeste 
telers om hun producten op te halen na 
15.00 uur. Zo hebben we op dinsdag en 
donderdag vaak in de voormiddag maar 
weinig vrachtwagens nodig, maar zijn we 
tegen 16.00 uur soms met zes tot zeven 
vrachtwagens op weg om alles tijdig 
binnen te krijgen op de REO Veiling.

Rejo Fresh voorziet dit jaar twee vrachtwagens te vervangen 
door trekkers die beantwoorden aan de Euro 6 norm.
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Doorheen de jaren hebben we reeds 
een zodanig breed netwerk uitgebouwd 
dat we vlot een beroep kunnen doen 
op voldoende onderaannemers om de 
piekmomenten op te vangen. Daarnaast 
wordt gekeken om de dienstverlening van 
Rejo Fresh op termijn verder te digitali-
seren. Immers, we streven er altijd naar 
om de producten bij de telers op te halen 
wanneer zij dat wensen. Helaas lukt ons 
dat niet altijd en overal.”
 
Voelt Rejo Fresh de schaalvergro-
ting binnen de Vlaamse tuinbouw-
bedrijven in het aantal ladingen of 
volumegroottes?
Johan Chrétien: ”De eerste vrachtwagen 
die we in gebruik namen, was een vracht-
wagen-aanhangwagen combinatie. Dat liet 
ons toe op zowel kleinere tuinbouwbedrij-
ven als op grote bedrijven te laden en los-
sen. Alle andere vrachtwagens die er later 
bij kwamen, zijn allemaal trekker-oplegger 
combinaties. Dit is eigenlijk een mooie 
weerspiegeling van de bedrijfsevolutie bij 

de REO producenten die een beroep doen 
op Rejo Fresh. Wat we ook duidelijk zien, 
is dat de klanten waar we laden managers 
geworden zijn op hun bedrijf. Ze focussen 
zich op hun hoofdtaken en besteden 
randactiviteiten uit. Ook deze vaststelling 
is een gevolg van de schaalvergroting.”

Hoe helpt Rejo Fresh mee de tuin-
bouwsector te verduurzamen?
Johan Chrétien: ”Eén vrachtwagen van 
Rejo Fresh vervangt vier tot vijf transport-
middelen van de producent. Komt daarbij 
dat veel telers vijf tot tien palletten per 
keer aanvoeren op de REO Veiling, terwijl 
Rejo Fresh tot 39 palletten per vracht kan 
aanleveren. REO producenten die een 
beroep doen op Rejo Fresh reduceren 
niet alleen het aantal voedselkilometers 
en dus de CO2-uitstoot, maar werken 
ook efficiënter, kosten- en tijdbesparend. 
Inzetten op duurzaam transport zorgt 
inderdaad voor versere groenten en fruit 
bij de klant. Doordat transport de hoofd-
bezigheid is van Rejo Fresh kunnen we 

bovendien tevens investeren in de meest 
milieuvriendelijke vrachtwagens. Dit jaar 
is dan ook voorzien om twee vracht-
wagens te vervangen door trekkers die 
beantwoorden aan de Euro 6 norm.”

Wat zijn de nieuwe uitdagingen?
Johan Chrétien: ”De sector van het goe-
derenvervoer over de weg staat in ons 
land voor één de grootste uitdagingen 
van de afgelopen decennia. Immers, op 
1 april werd in België de kilometerhef-
fing ingevoerd voor alle voertuigen met 
een maximaal toegelaten massa (MTM) 
van meer dan 3,5 ton. Vandaag kunnen 
we moeilijk de impact van deze heffing 
inschatten. Maar het wordt in de nabije 
toekomst heel waarschijnlijk noodzakelijk 
om meer en beter samen te werken in de 
logistieke sector. We zullen elkaar alvast 
nodig hebben om het aantal lege kilome-
ters te vermijden. Het zal niet gemak-
kelijk zijn, maar we zullen de handen in 
elkaar moeten slaan en ervoor zorgen dat 
er bijvoorbeeld geen twee halflege vracht-
wagens tegelijkertijd vanaf dezelfde 
bestemming vertrekken, terwijl die lading 
ook samengevoegd kan worden. De REO 
Veiling gaf reeds het goede voorbeeld 
met haar trekkersrol in het project ‘Oost 
West Poort’ en de duurzame transport-
corridor naar het zuiden van Frankrijk.”

namen noemen 
Onlangs viel het Jaarverslag 2015 van de 
REO Veiling in jullie brievenbus. Omdat 
jullie, REO producenten, de beste ambassa-
deurs zijn om een gezicht te geven aan de 
REO producten, illustreerden we de voor- en 
achterkant van het jaarverslag met foto’s 
van REO producenten. 

Deze keuze toont tegelijk onze waardering 
voor jullie betrokkenheid en inspanningen 
binnen onze veilingcoöperatie. Door de 
groenten en fruit op de voor- en achterkaft 
van het Jaarverslag 2015 te personali-
seren, tonen we bovendien dat de REO 
producten afkomstig zijn van lokale telers.

Nogal wat REO producenten vroegen 
inmiddels bij onze afdeling productie welke 
collega’s zich als ‘fotomodel’ engageerden 
voor ons Jaarverslag 2015. We stellen ze 
graag aan jullie voor.

Van links naar rechts: Lieven Depoortere uit Ardooie (prei), Anja Forrez uit Oostnieuwkerke (tomaat), An Cauwelier uit Moorslede (aardbei), 
Pieter Goossens uit Ledegem (oesterzwam), Dirk Tyvaert uit Zonnebeke (witloof) en Bert Depoortere uit Ardooie (kropsla).
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Wie wordt Groentevakman 2016?
Samen met Flandria gaat Karen Verplancke, 
de Schoonste Boerin van Vlaanderen, in de 
komende weken op zoek naar de Groente-
vakman 2016. De wedstrijd heeft voor het 
4de jaar op rij plaats en staat deze 
keer open voor alle zelfstandige 
supermarkten in Vlaanderen. 
De Groentevakman 
stimuleert de hele 
distributiesector 
om werk te maken 
van een optimale 
kwaliteitsbewa-
king in een mooi 
gepresenteerde en 
verzorgde groenterayon. Onze producenten 
steken veel energie in het afleveren van een 
kwaliteitsvol product en deze inspanningen 
vragen naar respect in het winkelschap. We 
zien echter al te dikwijls dat de zorg voor 

groenten en fruit heel wat beter kan op de 
winkelvloer. De wedstrijd Groentevakman is 
gegroeid vanuit deze ervaringen.

Inschrijven kan tot 10 mei. De win-
kelhouders zelf kunnen zich 

kandidaat stellen door 
een vragenlijst te 

beantwoorden 
en enkele fo-
to’s van hun 
groenterayon 
door te mai-
len. Daarnaast 

kunnen derden 
een zelfstandige supermarkt nomineren. In 
dit geval zal de genomineerde winkelhouder 
sowieso de inschrijving zelf moeten voltooien. 
Is de groenterayon van een zelfstandige su-
permarkt in jouw buurt een streling voor de 

zintuigen? Nomineer dan jouw groenteman 
(of vrouw) op www.groentevakman.be voor 
de titel van Groentevakman 2016 en win 
een Flandria goodiebag.

Ook de wedstrijdlaureaat krijgt een aantrek-
kelijk prijzenpakket naast raamstickers die 
de erkenning van Groentevakman commu-
niceren naar de consument. De Groente-
vakman 2016 kan alvast rekenen op een 
waardebon van 1.000 euro aan Flandria 
groenten, een publireportage in Buurtsuper.be, 
media-aandacht via een award-uitreiking 
op het winkelpunt en exclusieve schorten 
van De Groentevakman voor het winkelper-
soneel. Nog niet helemaal overtuigd? Elke 
deelnemer maakt dit jaar ook kans op een 
gratis opleiding ‘Maak van je versafdeling 
een hotspot’. Meer weten?
Bezoek www.groentevakman.be

Bitter in de mond maakt het hart gezond, zegt 
de volkswijsheid. Ook daarom is witloof geliefd 
bij volwassenen. Maar witloof mag dan goed 
gekend zijn, toch durven kinderen witloof 
al eens aan de kant laten liggen. Immers, 
kinderen hebben meer smaakpapillen 
dan volwassenen en zijn daarom terug-
houdend voor een bittere smaak. Daar 
wil VLAM verandering in brengen met 
medewerking van het ludieke figuur-
tje ‘Loofje’.

KINDERSURPRISE 
De nieuwe witloofcampagne van VLAM richt 
zich zoals vroeger vooral tot jonge gezinnen 
met kinderen. Voor die doelgroep zal ‘Loofje’ 
op een speelse manier haalbare en kindvriende-
lijke witloofrecepten aanprijzen. Laten proeven is 
belangrijk om consumenten van jongsaf aan witloof 
te leren kennen. 

Met een foodtruck doet ‘Loofje’ binnenkort een vijftal popu-
laire trekpleisters voor kinderen aan. Daar kunnen de kinde-
ren telkens smullen van een ‘pizza with love’. De foodtruck 
met ‘Loofje’ bezoekt onder meer Plopsa Indoor Hasselt, de 
Zoo van Antwerpen en enkele K3-shows in Oostende. De 

kinderen krijgen achteraf een kleurkookboek cadeau om 
thuis verder mee aan de slag te gaan in de keuken en 

aan de kleurtafel.

De kindvriendelijke witloofcampagne met ‘Loofje’ 
loopt nog tot juni. In het najaar voegt VLAM een 
online gedeelte toe aan de promotiecampagne. 
De VLAM witloofcampagne met ‘Loofje’ bouwt 
op die manier verder op de kinderacties die 
gedurende het voorbije jaar plaats hadden met 
Popeye als mascotte. De gespierde stripheld 
Popeye geeft trouwens niet zonder reden de 
fakkel door aan ‘Loofje’. Kinderen houden van 

leuke verrassingen en creativiteit. De wissel van 
Popeye door ‘Loofje’ is zo’n aangename ‘kinder-

surprise’ die de levendige belangstelling van kinderen 
voor de VLAM witloofcampagne vasthoudt.

‘Loofje’ is de nieuwe mascotte 
van VLAM witloofcampagne
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REO VEILING AANWEZIG 
OP INTERNATIONALE 
AGF-AFSPRAKEN

FRUIT LOGISTICA
Onze groenten en fruit vinden nog 
steeds vlot hun weg tot bij de buiten-
landse consument. Frankrijk en Duits-
land zijn daarbij kernmarkten voor de 
REO Veiling. Onze aanwezigheid op de 
internationale vakbeurs Fruit Logistica 
is dan ook belangrijk. De hallen van 
de Messe Berlin waren begin februari 
tot in de nok gevuld voor de 24ste 
editie van Fruit Logistica. Bijna 2.900 
standhouders uit 84 landen presen-
teerden er hun volledige gamma van 
groenten en fruit voor ruim 700.000 
bezoekers uit meer dan 130 landen. 
Deze recordcijfers bevestigen dat Fruit 
Logistica nog steeds wereldwijd aan 
belang wint als hét jaarlijkse trefpunt 
voor de internationale AGF-sector.
Het Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing (VLAM) nam deel 
met een gloednieuwe beursstand. 

Een heldere en lichte standstructuur 
in wit, met een geel accent verwijzend 
naar de Vlaamse regio, werd gecom-
bineerd met mooie productpresenta-
ties. Aansprekende videomontages 
zorgden niet alleen voor een moderne 
dynamiek op de VLAM groepsstand, 
maar vestigden ook de aandacht op 
de getoonde Flandria producten en 
beklemtoonden de kwaliteiten van 
onze regio.
Onze veiling had een vaste stek in 
de VLAM groepsstand waar in totaal 
25 deelnemers de Vlaamse land- en 
tuinbouw vertegenwoordigden. Op de 
gereserveerde ruimte verhoogden we 
de visibiliteit van onze huismerken 
en werden enkele innovaties extra in 
de kijker gezet. Het zorgde voor een 
aangename drukte en kwalitatieve 
contacten. Dit positief resultaat doet 
ons niet alleen tevreden terugkijken 

op onze aanwezigheid op Fruit Logis-
tica, maar onderstreepte tegelijk dat 
onze individuele aanwezigheid op in-
ternationale afspraken noodzakelijk is 
in de uitbouw van onze commerciële 
strategie. Daarbij maken we werk van 
drie duidelijke ambities: het behoud 
van ons marktaandeel in Duitsland, 
het verder uitrollen van onze produc-
ten op de Franse markt en het gericht 
opsporen van potentiële klanten in 
het Zuiden en Oosten van Europa.

FLANDRIA
Tijdens Fruit Logistica werd extra 
aandacht besteed aan Flandria. De 
aanleiding was 20 jaar Flandria. Het 
kwaliteitslabel evolueerde gedurende 
deze periode van een nichelabel voor 
tomaten en witloof naar één van de 
belangrijkste merken op de Europese 
versmarkt. Inmiddels wordt per jaar 
meer dan 600.000 ton Flandria pro-
duct gecommercialiseerd. Goed voor 
een assortiment van meer dan 60 ver-
schillende versproducten aangereikt 
door zo’n 3.000 actieve producenten.
“Door het aanbod van alle individuele 
bedrijven te concentreren via de deel-
nemende veilingen, kunnen interna-
tionale klanten in België terecht voor 
een groot pakket kwaliteitsproducten 
binnen het Flandria merk. 

Tijdens de voorbije twee maanden was 
de REO Veiling aanwezig op enkele 

internationale afspraken binnen de 
AGF-sector. We ontmoetten er op korte 
tijd een breed klantenbestand en bouw-
den onze relaties verder uit. Tegelijk 
grepen we de uitgelezen kansen met 
beide handen om onze kwaliteitslabels 
onder de ruimte aandacht te brengen.

De Flandria presentatie op Fruit Logistica 2016.
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REO VEILING AANWEZIG 
OP INTERNATIONALE 
AGF-AFSPRAKEN

Daarmee biedt het meteen een ant-
woord op de vraag naar betrouwbaar 
product. De Flandria producenten 
zijn onze garantie voor topkwaliteit, 
met daarbij een flexibele service en 
maatwerk voor de klant. Dat Flandria 
producten geteeld worden in het hart 
van Europa is een mooi antwoord op 
de vraag naar duurzame producten 
uit de eigen streek. Vlaanderen ligt 
immers nabij drukbevolkte consu-
mentenregio’s, waardoor er weinig 
voedselkilometers nodig zijn om 
het product tot op de winkelvloer te 
brengen”, speechte LAVA directeur 
Maarten De Moor in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van de Vlaamse 
veilingen, Belgische exportbedrijven 
en buitenlandse inkopers op de VLAM 
groepsstand. 

GROSSISTEN
Tijdens ons Nieuwjaarsevenement op 
31 januari in de Sporthal van Roese-
lare stelde gastspreker Freddy Dutoit, 
voormalig directeur van VLAM Parijs, 
dat Frankrijk een groeiende populatie 
heeft en daartegenover een dalende 
zelfvoorzieningsgraad. Onze commer-
ciële afdeling heeft al meerdere jaren 
goede contacten met Belgische expor-
teurs op Frankrijk, Franse importeurs 
én de eindklanten. Daarbij gaan we in 
dialoog met de Franse supermarkten 
en investeren we in de relatie met de 
groothandelaars en grossisten.
De Franse grossisten komen jaar-
lijks samen op een congres waar de 

wensen en noden van de sector in 
detail worden besproken. Dit jaar 
vond dit congres, waarop 160 Franse 
grossisten aanwezig waren, plaats in 
Rome. Daar we in 2016 verder willen 
inzetten op de Franse én Italiaanse 
markt was onze aanwezigheid op het 
congres een uitgelezen kans om beide 
doelstellingen tegelijk te realiseren. 
Uit onze gesprekken ter plaatse met 
Franse grossisten onthouden we voor-
al dat productkwaliteit en -versheid 
hun twee belangrijkste aankoopcrite-
ria zijn. Ons werkbezoek aan de groot-
handelsmarkt in Rome toonde dan 
weer dat er nog verdere investeringen 
op de Italiaanse afzetmarkt nodig 
zijn om ook daar onze producten een 
duidelijke plaats te geven.

BULGARIJE
De aanhoudende Russische boycot 
voor Europese groenten en fruit zorgt 
ervoor dat heel wat groenteproduce-
rende regio’s op zoek moeten gaan 
naar alternatieve afzetmarkten. De 
Balkan is voor VLAM één van de 
weinig overblijvende prospectiemark-
ten binnen Europa. Vorig jaar stonden 
Servië en Kroatië op de agenda. Na 
deze contactdagen was het dit jaar de 
beurt aan Bulgarije. Eind maart trok 
VLAM met vijf Belgische exporteurs 
en drie veilingen naar de Bulgaarse 
hoofdstad Sofia. Onze commerciële 
afdeling was eveneens op de afspraak 
voor het driedaagse werkbezoek. 
Op het programma stonden handels-

gesprekken met de belangrijkste 
importeurs en winkelketens, 
winkelbezoeken en een bezoek aan 
de grootste vroegmarkt ‘Slatina’.
We stelden vast dat de koopkracht 
niet groot is in het armste land van 
de EU. Voor die reden is Bulgarije 
vandaag een markt waar strijd wordt 
gevoerd met lage prijzen voor bulk- 
producten. Momenteel zijn er dus 
niet onmiddellijk grote afzetkansen 
voor onze producten op deze markt, 
daar enkel de goedkoopste leve-
rancier mag leveren. En aangezien 
zowel Turkije als Griekenland vlakbij 
Bulgarije liggen, maakt dit de export 
van Belgische groenten naar Bulgarije 
moeilijk.
De bereidheid om extra te betalen 
voor betere kwaliteit is er nog beperkt. 
Maar daar kan verandering in komen. 
Want hoe meer toeristen de Bulgaar-
se Riviera zullen bezoeken en zekere 
kwaliteitseisen zullen stellen, hoe 
sneller het inzicht bij de lokale han-
delaars zal groeien dat kwaliteit van 
verse groenten en fruit een belangrijk 
aandachtspunt is. De Bulgaren zijn 
trouwens verlekkerd op Belgische 
appels. Voor groenten zijn er nog 
opportuniteiten in de ‘zomergroenten’ 
zoals komkommer, paprika en tomaat. 
De Bulgaren eten ook graag typische 
wintergroenten zoals kolen en wor-
telen. Vanuit de REO Veiling volgt de 
markt manager voor Oost-Europa de 
ontwikkelingen en biedt antwoorden 
op vragen van Belgische exporteurs 
die richting Bulgarije kijken.

Tomabel strandvlaggen decoreerden het congres van Franse grossisten.

Op de Belgische ambassade in Sofia had de 
delegatie (foto) contact met Belgen die ter plaatse 
actief zijn in de Bulgaarse voedingssector.
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Nieuw VLAM team voor 
Franse markt

BUURLANDEN
Door onze groenten en fruit onder de 
aandacht van aankoopverantwoor-
delijken in het buitenland te brengen, 
krijgen onze versproducten kansen op 
de exportmarkt. Voor dat doel maakte 
het Vlaamse Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing (VLAM) enkele jaren 
geleden de strategische keuze om 
sterk in te zetten op exportpromotie, 
zowel binnen als buiten Europa en 
met bijzondere aandacht voor onze 
buurlanden.

Frankrijk en Duitsland zijn belangrijke 
bestemmingen voor Vlaamse groenten 
en fruit. Want dichtbij betekent ook 
dagvers, meer flexibiliteit en minder 
voedselkilometers. De goede handels-
relaties met Frankrijk en Duitsland 
tonen zich in de exportcijfers. In de 
totale korf van Belgische agro- en 
voedingsproducten vertegenwoordigt 
Frankrijk 18% van onze export. De 
REO Veiling realiseerde vorig jaar 45% 
van haar jaaromzet in het buitenland, 
waarvan 20% in Frankrijk en 15% in 
Duitsland. Sommige versproducten 
worden meer gevraagd dan andere. De 
Franse consument eet alvast met veel 
smaak prei, tomaten, witloof, aardbeien 
en serresla van de REO Veiling.

Zowel Duitsland en Frankrijk zijn kern- 
markten voor onze producten. VLAM 
blijft daarom investeren in persoonlijke 
handelsrelaties met de handel en 
(vak)pers in beide buurlanden. Vier 
jaar geleden bracht VLAM een centrale 
exportcel op de been. Deze exportwer-
king breidde ondertussen stelselmatig 
uit. Eind vorig jaar werd Koen Vans-
wijgenhoven de nieuwe regiomanager 
Duitsland. Koen kreeg inmiddels com-
municatieverantwoordelijke Martina 
Nober aan zijn zijde. Martina volgt alle 
Duitstalige communicatie van VLAM 
op en is de rechtstreekse link met de 
Duitse (vak)pers. Het duo heeft naast 
de Duitse ook de Oost-Europese afzet-
markt onder zijn hoede.

BRUSSEL
Eenzelfde team is nu samengesteld 
voor VLAM Frankrijk. Business deve-
lopment manager Vanessa Ringler 
en communicatieverantwoordelijke 
Merve Ozlu zijn voortaan de directe 
contactpersonen voor de Franse 
én Zuid-Europese markt. Vanessa 
Ringler deed tijdens haar internatio-
naal parcours bij Univeg al heel wat 
ervaring in de internationale handel 
op. “Als nieuw VLAM contactpersoon 
voor de Franse distributie zal ik die 
zeker kunnen gebruiken. Ik ben overi-
gens blij dat ik me verder kan blijven 
inzetten voor de groente- en fruitsec-
tor”, getuigt Vanessa. Zij werkt nauw 
samen met Merve Ozlu die meertalige 
bedrijfscommunicatie studeerde en 
voortaan het aanspreekpunt voor 
Franse journalisten is. “Ik zal boven-
dien alle Franstalige communicatie 
van VLAM helpen stroomlijnen”, aldus 
Merve. Het nieuwe team VLAM Frank-
rijk heeft Brussel als uitvalsbasis in 
plaats van Parijs.

De REO Veiling wenst Vanessa en 
Merve veel voldoening en succes bij 
de invulling van hun functies bij VLAM 
Frankrijk.

Binnen haar exportcel heeft 
VLAM een nieuw team sa-
mengesteld dat onze han-
delsrelaties met Frankrijk 
ondersteunt. Als business 
development manager is 
Vanessa Ringler de nieu-
we contactpersoon voor de 
Franse distributie/handel en 
Merve Ozlu is als communi-
catieverantwoordelijke het 
nieuwe aanspreekpunt voor 
de Franse (vak)pers. Vanuit 
Brussel volgen beiden ook de 
Zuid-Europese afzetmarkt op.

Merve Ozlu (links) en Vanessa Ringler 
(rechts) volgen behalve de kernmarkt 

Frankrijk ook de Zuid-Europese markt op.
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COLOFON

Nieuw VLAM team voor 
Franse markt

Tomabel bestaat 20 jaar

RADIOSPOTS
De nieuwe verpakkingslijn ‘Tomabel 
Nova’ groepeert zes exclusieve tomaten-
specialiteiten. De familienaam Nova 
refereert naar “een nieuwe ster onder 
de tomaten”. Onze veiling verkocht 
de eerste Tomabel Nova tomaten op 
woensdag 13 april.
Ook een promotiecampagne onder-
steunt 20 jaar Tomabel. Volgende 
maand zijn op Radio 2 regelmatig Toma-
bel radiospotjes van 10 en 20 seconden 
te horen. In de reclamespotjes herken 
je de stem van actrice Liesa Naert die 
‘Griet’ speelt, de vriendin van Steven, in 
Eigen Kweek. Daarnaast geeft Tomabel 
tevens prijzen weg. Groothandelaars die 
trouwe Tomabel afnemers zijn, maken 
kans op weekend te kunnen gaan. 

Winkeliers die Tomabel een mooie 
plaats geven in hun groente- en fruitaf-
deling, kunnen een sterrendiner winnen. 
En consumenten die deelnemen aan 
een selfie-wedstrijd kunnen een keuken-
pakket winnen. Deze promotie-acties 
hebben eveneens in mei plaats.

CHEQUE
Het Tomabel assortiment omhelst sinds 
2006 troskerstomaatjes die exclusief 
voor Delhaize worden geteeld. Het 
tuinbouwbedrijf van Geert Neerinck te 
Ingelmunster biedt de Tomabel tros-
kerstomaatjes het jaar rond aan. Een 
jaarlijkse promotiecampagne maakt 
de eindconsument daarop attent. Deze 
vertrouwde promotiecampagne valt 
traditioneel samen met het begin van 
het nieuwe schooljaar en noemt daarom 
toepasselijk “Back to School”.

“Back to School” had vorig jaar plaats 
vanaf 1 tot 15 september. In deze 
periode werden in totaal 67.200 
verpakkingen met Tomabel troskers-
tomaatjes verkocht in alle Belgische 
Delhaize vestigingen. Tomabel en 
Delhaize stonden samen per verkoch-
te verpakking 20 eurocent af voor het 
goede doel. De benefietactie bracht 
dus 13.440 euro op. Net zoals vroeger 
werd dit bedrag integraal en gelijk 
verdeeld geschonken aan vzw Bednet 
en haar zusterorganisatie Take Off in 
Wallonië. Beide sociale organisaties 
stellen langdurig en chronisch zieke 
kinderen tussen 6 en 18 jaar via 
internet en pc in verbinding met hun 
eigen klas zodat ze tijdens hun school-
afwezigheid zoveel mogelijk de lessen 
kunnen blijven volgen.

Naast een benefietactie is “Back 
to School” ook verbonden met een 
tekenwedstrijd waarbij de school-
kinderen uit het basisonderwijs de 
kwaliteiten van Tomabel troskersto-
maatjes kleurrijk in beeld brengen. De 
klas met de mooiste tekening wordt 
door Tomabel beloond met een gratis 
daguitstap die begint met een bezoek 
aan onze veiling, gevolgd door een 
kookworkshop en een rondleiding 
op het tuinbouwbedrijf van Geert 
Neerinck. De kleurwedstrijd werd 
gewonnen door het derde en vierde 
leerjaar van juf Greet in de basisschool 
Onze Lieve Vrouw te Gottem-Deinze.

Gestart als een kwaliteits- 
label om de Europese toma-
tencrisis te overwinnen, is 
Tomabel 20 jaar later uitge-
groeid tot een vertrouwde 
naam in het winkelschap. 
In de groenterayon herken 
je Tomabel niet alleen aan 
zijn productkwaliteit en logo, 
maar ook aan zijn eigen ‘look 
& feel’. In dezelfde huisstijl 
introduceerde Tomabel een 
nieuwe verpakkingslijn voor 
tomaten. Ook een promotie-
campagne ondersteunt 20 
jaar Tomabel.

De jonge winnaars waren op 
15 maart te gast in onze veiling.
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wist je dat …
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> Wist je dat de externe controle op onze vei-
ling met betrekking tot de certificaten ISO 
22000 en IFS op 12 april werd afgesloten 
zonder enige opmerking van de auditeur. We 
danken iedereen voor zijn inzet en spontane 
medewerking.

 > Wist je dat 2016 door de Verenigde Naties 
is uitgeroepen tot ‘Het Internationaal Jaar 
van de Peulvrucht’. Dat is niet toevallig. ‘Het 
Internationaal Jaar van de Peulvrucht’ volgt 
op een jaar waarin het belang van de bodem 
onder de aandacht werd gebracht en peul-
vruchten zijn als stikstofbindende groenten 
erg belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid. 
De REO Veiling verkoopt peulvruchten zoals 
struikbonen en serresnijbonen.

> Wist je dat de gastronomische wedstrijd 
‘Beste Belgische Hopscheutenkok 2016’ 
werd gewonnen door Dean Masschelein van 
restaurant Boury met een Michelin-ster in 
Roeselare. Als enige Belgische veiling die 
hopscheuten aanbiedt, verleende onze veiling 
haar medewerking aan deze wedstrijd voor 
juniorkoks ter promotie van de Poperingse 
delicatesse. Souschef Dean is de zoon van 
Dominiek Masschelein die in Kachtem 
champignons teelde voor onze veiling.

> Wist je dat VLAM deze en volgende maand 
Flandria promoot op 6 radiozenders in 
Vlaanderen en Wallonië. De radiospots van 20 
seconden maken publiciteit voor tomaten en 
serresla. De campagnegolf duurt telkens 
3 weken en wordt in het najaar herhaald.

> Wist je dat onze nieuwe frigo’s voor het be-
waren van aardbeiplanten in beeld kwamen 
tijdens een aflevering van ‘Het Provinciaal 
Domein’ op Focus WTV. De televisiemakers 
filmden ook bij REO producent Kris Deguf-
froy in Oostkamp die uitleg gaf over de 
aardbeienteelt in West-Vlaanderen.

> Wist je dat een nieuw promotiezeil in de 
maak is. Het nieuwe reclamedoek wordt 
ophangen tegen onze kistenloods en toont 
dat Flandria, Tomabel en Fine Fleur staan 
voor kwaliteitsgroenten en -fruit.

> Wist je dat onze veiling voor het eerst heeft 
deelgenomen aan Tavola, een tweejaarlijkse 
vakbeurs voor fijne en verse voeding die half-
weg maart plaats vond in Kortrijk Xpo. De 
professionele bezoekers maakten op onze 
beursstand kennis met de authentieke Fine 
Fleur producten en de laatste productont-
wikkelingen binnen Tomabel.

Tot midden 
juli moeizaam 
verkeer aan 
REO kistenloods

WARMTENET
In Roeselare ligt al dertig jaar een onder-
gronds buizennet dat meerdere plaatsen 
in de stad voorziet van gerecupereerde 
warmte uit de verbrandingsovens van 
MIROM Roeselare. Ook de REO Veiling is 
aangesloten op het warmtenet dat stap 
voor stap wordt uitgebreid en zo het groot-
ste van Vlaanderen wordt. De buizen onder 
de Roeselaarse ring liggen er al enige 
tijd. Onlangs werd de doorsteek onder de 
ringbaan uitgebreid. Daarbij waren het 
fietspad en een rijvak van de Roeselaarse 
ring ingenomen door een werfinrichting ter 
hoogte van de kistenloods, wat uiter-
aard zorgde voor verkeershinder ter 
plaatse. Later wordt het warmtenet 
doorgetrokken richting de Expo-
hallen van Roeselare waar het 
geplande nieuwe zwembad 
zal aangesloten worden.

VERTRAAGD
Aan de andere kant van 
de Roeselaarse ring is Eandis sinds 11 
april bezig met de aanleg van warmtelei-
dingen ter hoogte van de Mandel. Van 
daaruit wordt gewerkt richting het O.C. 
Sint-Idesbald op De Zilten. Het is de be-
doeling dat later het warmtenet richting 
Hooglede wordt doorgetrokken tot aan 
de Honzebroekstraat waar een nieuwe 
verkaveling komt.

Op 2 mei start de aanleg van de warm-
teleiding vanaf de Mandel tot voorbij 
de Diksmuidsesteenweg. Tijdens deze 
werkzaamheden worden opnieuw het 
fietspad en één rijvak van de Roese-
laarse ring ingepalmd door een werfin-
richting. Deze maatregel is niet alleen 
van toepassing in zuidelijke richting 
langs de Roeselaarse ring, maar ook 
vlakbij het kruispunt van de Roeselaar-
se ring met de Diksmuidsesteenweg. 
Daardoor zal de doorstroming van het 
verkeer over het kruispunt gehinderd 

worden. Er wordt getracht de werk-
zaamheden te beperken tot twee 

weken, van half mei tot begin 
juni.

Tijdelijk wordt het kruispunt 
afgesloten voor fietsers. 

Vrachtwagens en auto’s 
kunnen wel verder 
door op het kruis-

punt. Er zijn dan ook 
geen wegomleidingen voor auto’s en 
vrachtwagens voorzien. Zowel de Roe-
selaarse ringbaan als de Diksmuidse-
steenweg blijven steeds toegankelijk 
in beide rijrichtingen. Maar doordat er 
minder ruimte beschikbaar is op de 
rijweg wegens de inrichting van een 
bouwwerf, kan het verkeer vertraagd 
worden.

In de buurt van de REO Veiling zijn openbare werken aan 
de gang langs de Roeselaarse ring. Deze werken duren tot 
midden juli. In de tweede helft van mei wordt ernstige ver-
keershinder verwacht ter hoogte van het kruispunt van de 
Roeselaarse ring met de Diksmuidsesteenweg. Het kruispunt 
ligt op de route van heel wat REO producenten op weg naar of 
komende van de veiling.

12 | reo actueel 107


