
 

Allereerst nog de beste wensen, een goede 

gezondheid en een goede teeltjaar voor 2018.  

De markt 

Een nieuw jaar vraagt om een terugblik op de 

eerste helft van het seizoen. Er zijn weer een 

record aantal uien vanuit Nederland 

geëxporteerd. Het volume is 13% groter dan 

vorig jaar t/m week 52. Diverse bestemmingen 

die meer Nederlandse uien vragen met Afrika 

voorop.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 1. Bron: BoerenBusiness  

Wel zien we de laatste jaren een verschuiving 

ontstaan in de maatsortering van uien. Waar 

klanten in bepaalde landen nog 40/60 vroegen, 

zijn nu de 50/70 meer in trek. De 40/60 zijn 

daardoor vaak moeilijk te plaatsen, deze moeten 

naar Trinidad en Jamaica die geen grote volumes 

afnemen. De vraag naar grove uien zien wij 

alleen maar toenemen.  

Daarnaast is ook de teelt in de loop der jaren 

veranderd. De onkruidbestrijding is door 

verruiming van de toegestane middelen beter 

geworden, waardoor er minder uien worden 

weggespoten. Vijftien jaar geleden werd er nog 

veel stereo gezaaid. Dat gaf soms 

opkomstproblemen. Nu zie je veel meer enkele 

rijtjes, waardoor de opkomst is verbeterd. De 

kwaliteit van het zaad is in de loop der jaren ook 

verbeterd. Het plantaantal per vierkante meter 

is toegenomen, terwijl de vraag naar fijne uien 

afneemt.  

 

 

Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor 

u als teler. Heeft u nog fijne uien in de bewaring, 

dan kunt u ze best voor februari afleveren. Voor 

het komend seizoen adviseren wij grove uien te 

telen. Dat kunt u bereiken door dunner te 

zaaien. De uien groeien dan wel iets langer door. 

Als later rooien voor u niet past, kunt u de uien 

ook groener rooien. Dat komt de huidkwaliteit 

ten goede. Levert u de laatste jaren meer dan 

zestig procent grof in uw partij, dan hoeft u niets 

te veranderen.  

Pool A 

In Pool A hebben we ingespeeld op de huidige 

marktontwikkelingen. Van begin september tot 

nu is het bij ons enorm druk geweest, zowel in 

de aardappelen als in de uien. Er zijn grote 

hoeveelheden de grens overgegaan. We hebben 

daardoor veel fijne partijen kunnen afzetten, 

met name naar Afrika en zo goed kunnen 

inspelen op de vraag van dat moment. Inmiddels 

is Pool A afgesloten. We hebben onderscheid 

gemaakt in fijne (60-) en grove (60+) maten. De 

prijzen zijn: € 6,67 per 100 kg voor 60- en € 8,88 

per 100 kg voor de 60+. 

Plantuien  

Na een aantal jaren van een groeiend areaal 

plantuien verwachten we nu een lichte daling. 

Dat is begrijpelijk, want bij veel telers komt de 

teelt de laatste jaren financieel niet uit. 

Daarnaast waren er dit jaar ook nog wat 

kwaliteitsproblemen, met name in de rode 

plantuien. Er zaten nogal wat oude uien in de 

weg en er was te veel import. Ondanks dat de 

opbrengst hier en daar slecht was, merkten we 

dat de markt toch overvoerd was. Onze 

gemiddelde uitbetaling kwam afgerond op € 11,- 

per 100 kg. 

Vroege zaaiuien 

Het areaal is de laatste jaren bij ons sterk 

gegroeid en we willen dat iets inkrimpen. We 

hadden afgelopen zomer last van veel 

concurrentie, waardoor wij eind augustus en 

begin september een paar weken niet 
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voldoende uien konden verkopen. Daardoor liep 

onze voorraad te ver op. Door een iets kleiner 

areaal en een nauwere samenwerking met onze 

afnemers hopen wij dat vraag en aanbod voor 

het komend jaar goed op elkaar zijn afgestemd. 

Onze gemiddelde uitbetaling kwam uit op € 6,80 

per 100 kg. 

Vooruitzicht 

Al met al zijn er de afgelopen twee jaar in 

belangrijke productiegebieden in Europa te veel 

uien gegroeid. De markt kon het volume niet 

goed aan, waardoor opkopende partijen in heel 

de keten achterover konden leunen en voor 

weinig geld toch hun uien kochten. Alle uien 

waar nog geen afnemers aan zijn gekoppeld, 

moeten tegen lage prijzen verkocht worden. In 

zulke jaren is het dus juist belangrijk dat je als 

teler je afzet goed hebt geregeld.  

Het klinkt wellicht tegenstrijdig, maar een paar 

slechte jaren op rij zijn juist goed om de markt 

weer gezond te krijgen. Gelegenheidstelers 

zullen namelijk weer afhaken. Dat geldt ook voor 

de uienteelt in het buitenland.  

Bio-pool 

Dit jaar zijn wij gestart met het verhandelen van 

bio-uien op kleine schaal. We willen dit komend 

seizoen iets uitbreiden.  

De buitendienst 

Vanaf november is Renée Menkveld bij ons uit 

dienst. Renée komt van oorsprong uit de 

Achterhoek en heeft daar bij een groot 

loonbedrijf een nieuwe uitdaging gevonden. 

Vanaf die tijd is Ad Prinse (06-12252537) op zzp-

basis weer actief voor onze buitendienst. Ad is 

druk bezig met de contracten voor de teelt in 

2018. Christel van Meir (06-13147467) houdt de 

kwaliteit van de uien in de gaten en regelt ook 

de logistiek. Milou Testers heeft bij ons stage 

gelopen en komt begin van de zomer bij ons in 

dienst als assistent buitendienst. Op dit moment 

is zij nog bezig met haar opleiding aan de MAS af 

te ronden.  

Uiteraard zijn we nog steeds op zoek naar een 

fulltime buitendienst medewerker. Bekijk de 

vacature op onze website: www.vanmeir.nl.  

Wintervergadering  

Donderdag 15 februari houden wij weer onze 

wintervergadering. In deze vergadering zullen 

wij samen met Reinoud Tepper van Kramer een 

demonstratie geven van een nieuw systeem van 

zaaien. Wij hebben in samenwerking met 

Kramer in Bant een zaai-element ontwikkeld 

zonder wielen, maar met kunststof platen. Wij 

hebben deze innovatie al 2 jaar getest en met 

succes. Het belangrijkste voordeel is dat het 

zaai-element vrijwel exact even diep zaait, zowel 

op zware als op lichte grond. Het zaad ligt 

bovendien veel vaster dan op de traditionele 

manier. Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar 

onze wintervergadering. Deze avond tonen wij 

ook onze 40 ft bewaarcontainer, die wij 

afgelopen zomer uitvoerig getest hebben. We 

zullen daarover die avond de ins en outs geven. 

 
Verder zullen wij alle monsters en kiembakken 

van alle pooluien tonen. Ook hebben we weer 

een prijsvraag, waar wij weer een aantal pakken 

uienzaad als prijs weggeven. De uitnodiging met 

het programma volgt nog.  

Studiereis 

We gaan een begin maken met het organiseren 

van een reis naar Brazilië. Deze studiereis zal 

waarschijnlijk rond februari 2019 plaatsvinden. 

Hazera heeft in Brazilië een agent. We zullen 

gaan polsen wat de mogelijkheden zijn om een 

mooi reisprogramma te maken. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Leon van Meir 

Van Meir Onions & Potatoes 

http://www.vanmeir.nl/

