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Op de eerste plaats veel geluk en een goede 
gezondheid gewenst voor 2017, namens directie 
en medewerkers van Van Meir Uien BV. Wij 
wensen iedereen een succesvol jaar toe met de 
activiteiten op uw bedrijf! 
 
De aardappelmarkt 
De prijzen voor fritesaardappelen zijn gestegen 
naar een hoog niveau. De baalprijs van 
exportaardappelen kon deze prijsontwikkeling 
nauwelijks bijbenen. De laatste weken zien wij 
meer koopbelangstelling voor verpakte 
exportaardappelen. Wij zijn koper van 
verschillende rassen voor verschillende 
bestemmingen. Daarnaast kunnen wij diverse 
pootgoedrassen aanbieden voor teeltseizoen 
2017. Interesse? Dan kunt u contact opnemen 
met onze buitendienst.  
 

De uienmarkt tot zover 
De uienmarkt laat een aantal tegenstrijdigheden 
zien. Grafiek 1 geeft aan dat van oogst 2016 
inmiddels een record volume is geëxporteerd  
van 545.000 ton naar 112 bestemmingen t/m 
week 49.  

 
Grafiek 1. Bron: DCA Multimedia 

Daarentegen ligt het prijsniveau een stuk lager 
dan vorig jaar. Dat is tegenstrijdig, welke 
verklaring hoort hierbij?  
 
Als wij naar de top tien exportbestemmingen 
kijken zien we dat er 45% van de uien naar 
West-Afrika en 14% naar Europese 
bestemmingen zijn geëxporteerd. Dat betekent 
dus dat bijna de helft van onze export gericht is 
op West-Afrika, ondanks 112 bestemmingen 
wereldwijd. Doordat nagenoeg alle exporteurs 
volume willen verladen naar West-Afrika is de 
concurrentiestrijd daar enorm, waarbij de  
 

 
baalprijs van de uien onder druk komt te staan. 
Deze enorme export heeft onder andere Senegal 
doen besluiten om vervroegd met 
importreguleringen te gaan werken. De export 
neemt de laatste weken dan ook snel af 
waardoor de baalprijzen zwaar onder druk 
komen te staan.  
 
De afzet binnen Europa is mondjesmaat. Noord-
West-Europa kent een normale tot matige 
oogst, maar Oost- en Zuid-Europa hebben een 
goede tot overvloedige oogst. De voorgaande 
jaren legde de Poolse schilindustrie een bodem 
in de markt maar zij hebben tot heden 
voldoende aan hun lokale uienproductie. Een 
land als Spanje biedt goede uien aan tegen zeer 
concurrerende prijzen. Kortom, de stemming in 
de markt is op dit moment flauw te noemen. 
 

Gerealiseerde prijs Pool A 
Door de overvloedige regen in een aantal delen 
van ons werkgebied hebben we de laatste 
aflanduien pas laat kunnen verwerken. Dit 
betekent dat pool A twee weken later is gestart. 
De looptijd van pool A is 10 weken, van week 42 
t/m week 51. De gerealiseerde poolprijs 
bedraagt € 12,02 per 100 kg. Gezien de 
marktomstandigheden een mooi resultaat. 
 

Marktverloop en ontwikkelingen 
De vraag die iedereen vandaag bezig houd is, 
wat gaat de uienmarkt nu verder doen? Die 
vraag kan niemand beantwoorden. “Het blijven 
uien”. Een en ander zal ook afhankelijk zijn van 
de uienoogsten op het zuidelijk halfrond. Wat 
zeer positief is, is de groei van de bestemmingen 
buiten de top tien: Filippijen 10.400 ton, 
Nicaragua 9.700 ton, Haïti 8.200 ton en Panama 
7.500 ton. Ook landen als bijvoorbeeld Vietnam, 
Mongolië en El Salvador zijn perspectiefvolle 
nieuwe markten, nu nog klein maar wel 
potentiële groeimarkten. Bestemmingen als 
Brazilië en Indonesië behoren ook tot dit rijtje, 
niet zozeer als nieuwe markten, maar als 
bestaande markten met zeer veel potentie. De 
export naar Indonesië heeft goed gelopen dit 
jaar maar Brazilië laat nog op zich wachten.  
Waarom zijn landen geïnteresseerd in onze 
uien? Wij telen in Noordwest-Europa 



langedaguien. Eén van de kenmerken van de 
langedaguien is de goede bewaarbaarheid. Onze 
uien zijn hard en blijven goed in de huid. De uien 
die geteeld worden in de eerder genoemde 
landen zijn alleen kortedaguien en deze zijn niet 
bewaarbaar. Kortom er zijn altijd kansen, mits 
de kwaliteit van ons product onberispelijk goed 
is op plaats van bestemming! 
 

Kwaliteit van de uien in opslag 
De kwaliteit van de uien die in opslag liggen is 
goed te noemen. Wel liggen er een aantal 
partijen met een Fusarium aantasting. Deze 
partijen zullen goed droog gedraaid moeten 
worden om versmering van de uien te 
voorkomen tijdens de verwerking. De uien lijken 
in de kiemproef kiemlustiger dan andere jaren. 
De betreffende  partijen worden door onze 
buitendienst gemonitord en waar nodig 
vervroegd afgezet.  

 
Werkwijze contracteren 
Van Meir Uien BV levert per week ongeveer 
1.000 ton uien aan klanten en afnemers. Aan dit 
volume wordt gerekend en vervolgens een 
areaal plan opgemaakt voor de teelt van 
plantuien, zaaiuien afland en bewaaruien. Wij 
contracteren niet meer uien dan nodig is voor 
onze afzet. Alle telers worden door onze 
buitendienst bezocht en vervolgens worden er 
afspraken mee gemaakt zodat onze telers altijd 
de gelegenheid geboden wordt om deel te 
nemen aan onze werkwijze en 
afzetmogelijkheden. 
In de maanden november en december starten 
we het nieuwe teeltseizoen met het 
onderbrengen van de plantuienteelt. 
Aansluitend inventariseert de buitendienst de 
mogelijkheden voor de teelt van zaaiuien afland 
en sluit daarvoor de contracten af. De maanden 
januari en februari worden gebruikt om de 
poolcontracten af te sluiten. Doelstelling van 
Van Meir Uien BV is om voor het planten en 
zaaien van uien de afspraken gemaakt te 
hebben.  
 

Plantuien 
Het aanbod van plantgoed voor de tweedejaars 
plantuienteelt is duidelijk minder en aanzienlijk 
duurder dan vorig jaar. Wij hebben de visie om 
het plantgoed meerjarig in te kopen. Daardoor 
beschikken we over voldoende plantgoed om de 
vraag van onze telers in te vullen. Het 
contracteren van de plantuien is inmiddels 
afgerond.  

 
 

Zaaiuien afland 
De buitendienst heeft bij onze telers een eerste 
inventarisatie gemaakt. Daaruit blijkt er 
voldoende areaal geteeld te kunnen worden 
voor onze klanten en afnemers. Heeft u 
belangstelling voor de teelt van zaaiuien afland, 
dan adviseer ik u om per omgaande contact op 
te nemen met onze buitendienst voor de 
(beperkte) mogelijkheden daarvoor. 
 

Bewaaruien 
Vorig jaar zijn wij gestart met een 
voorverkoopactie van zaaizaden ten behoeve 
van de Van Meir Uien pool. Dit is goed 
ontvangen door onze telers. Op deze wijze kunt 
u in overleg met onze buitendienst tot een 
goede rassenkeuze komen en daarmee de 
afzetmogelijkheden vergroten en een goede 
prijsvorming ondersteunen. Wij hebben de 
rassenlijst zaaiuien 2017 bij de nieuwsbrief 
gevoegd met een bestellijst voor zaaizaad ten 
behoeve van de bewaaruien die u wilt leveren 
aan de pool van Van Meir Uien BV. Daarnaast 
treft u een flyer aan met informatie over onze 
werkwijze en de uitleg over de pool. Close 
cooperation: Met Van Meir Uien BV sta je er niet 
alleen voor! 

 
Wintervergadering 
Noteer in uw agenda: 13 februari a.s. staat onze 
wintervergadering gepland. Vorig jaar hebben 
wij een gezellige en smakelijke fritesproeverij 
aangeboden. Ook dit jaar zullen wij weer een 
culinaire proeverij van aardappelen 
organiseren. Daarnaast is er voldoende 
gelegenheid om de kiemrust en kwaliteit van uw 
uien te bekijken. Binnenkort ontvangt u een 
uitnodiging en agenda voor deze vergadering. 
Informatie delen en saamhorigheid, het gaat 
hand in hand bij Van Meir Uien BV! 
 

Studiereis Nieuw-Zeeland 
Deze week gaan wij met een gezelschap van 27 
personen op studiereis naar Nieuw-Zeeland. 
Gedurende deze reis zullen we regelmatig foto’s 
en updates plaatsen over onze ervaringen en 
belevenissen. Dit kunt u vinden op facebook. 
Zoek ons op via Van Meir Uien BV. 
 
Rest mij tot slot succes te wensen met de 
activiteiten op uw boerderij! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Leon van Meir 
Van Meir Uien BV 


