
 

 

De uienmarkt 

Nu het einde van het seizoen nadert is de 

vraag of de gehele oogst van 2017 kan worden 

afgezet naar klanten over de hele wereld. Wat 

opvalt is dat Engeland en Polen weinig 

Nederlandse uien afnemen vergeleken met 

andere jaren, met name in Polen waar 

overigens net zoveel hectares uien groeien als 

in Nederland. In Polen was de opbrengst goed 

en de prijzen laag, waardoor ze nauwelijks in 

Nederlandse uien geïnteresseerd zijn. Andere 

Oost-Europese landen nemen wel uien af 

maar dit zijn geen volumes. 

Naar Zuid-Europa gaan wel uien, met name 

naar Italië. Engeland neemt ook Nederlandse 

uien af, maar minder dan andere jaren. Je 

kunt eigenlijk concluderen dat alleen Zuid-

Europa uien vraagt en dat in de omringende 

landen meer dan voldoende uien zijn. 

Lichtpuntjes 

Zijn er dan geen lichtpuntjes? Die zijn er wel. 

Wij geloven niet dat er dit jaar teveel uien zijn 

want we zijn toch in staat om die enorme berg 

uien die Nederland produceert over heel de 

wereld te vermarkten. Dat is een groot 

compliment voor heel de uiensector. 

Wel moeten we constateren dat de prijs die 

telers krijgen voor hun uien de laatste twee 

jaar ver onder de kostprijs ligt. Dat is zorgelijk. 

De grote vraag is natuurlijk: wat wordt het 

volgend seizoen? Er is meer aarzeling bij 

uientelers dan andere jaren. Een enkeling 

stopt ermee. Zaadfirma’s spreken over een 

krimp, ook in de ons omringende landen. Dat 

is nodig ook, op deze manier kan er misschien 

een betere prijs voor onze uien gerealiseerd 

worden. 

Pool B 

De looptijd van pool B is 11 weken: van week 

1 t/m week 11. De gerealiseerde poolprijs per  

 

 

 

100 kg is voor 60-  € 5,32 en voor 60+ € 8,60. 

De afzet van de fijne maten ging moeizaam, 

de grove maten liepen vlot weg. Voor komend 

seizoen verwachten wij dat in de tweede helft 

van het afzetseizoen (pool B en pool C) ook 

weer de grove maten beter lopen dan de fijne 

maten. Wij adviseren onze telers voor die 

periode grovere uien te telen. 

Wintervergadering 

Op onze wintervergadering hebben we in 

samenwerking met Kramer uit Bant onze 

noviteit op het gebied van (uien)zaaien 

getoond. Het zaai-element bevat geen wielen 

meer maar kunststof skiën. Deze hebben als 

voordeel dat het de grond licht aandrukt, 

egaliseert en het zaai-element veel minder 

hobbelt. De diepte van het zaaien is veel 

constanter en het zaad ligt vaster. Er is ook 

een nieuwe zaaikouter ontwikkeld waardoor 

er met één zaaikouter toch stereo gezaaid kan 

worden, er wordt met een dubbele zaaischijf 

gezaaid. 

In onze rassendemo zullen we ook met de 

nieuwe zaaimachine naast het oude 

zaaimachine een proef aanleggen. 

Op onze veldbijeenkomst deze zomer, 

nodigen wij u uit om deze ontwikkelingen te 

bekijken.  

 
Afbeelding: nieuw zaaimachine van Kramer met 

ski-voeten 

Nieuwsbrief april 2018 



 

 

Bio-pool 

Bio-uien kenmerkte zich door een goede 

opbrengst, daardoor was het aanbod groter 

dan de vraag. Toch zijn wij er in geslaagd de 

bio-uien vlot af te zetten. Dat realiseerde zich 

in een prijs van € 21,56 per 100 kg veldgewas 

droog uit de bewaring voor de gele en € 46,44 

per 100 kg voor de rode bio-uien. 

Aardappelmarkt 

Afgelopen najaar zijn er bij ons grote 

hoeveelheden aardappelen verpakt voor 

export, met name naar Senegal. De grens van 

Senegal is zowel voor uien als aardappelen 

eind januari dicht gegaan. Op dit moment gaat 

er wat aardappelen naar Mauretanië, Congo 

(Afrika) en Trinidad (Caribisch gebied). Spanje 

en Portugal, waar normaal veel Agria’s naar 

toe gaan, gaan nu maar mondjesmaat 

aardappelen naar toe. Er zijn veel 

kwaliteitsproblemen in de Agria’s, deze zijn 

niet geschikt voor export. 

Voorjaarswerkzaamheden 

De voorjaarswerkzaamheden lopen wat achter 

en op veel plaatsen heeft het weer veel 

geregend. 

Telers die voor ons plantuien telen hebben 

nagenoeg allemaal op tijd kunnen planten. 

Maar dat is bij lange niet een landelijk beeld, 

daar loopt men achter. 

Bij een derde van onze telers zijn reeds de 

vroege zaaiuien gezaaid, landelijk gezien zijn 

er nog nauwelijks zaaiuien gezaaid, maar als 

het echt goed weer wordt kan het snel gaan. 

 

Buitendienst 

Ad Prinse is voor Van Meir Onions & Potatoes 

werkzaam als zzp-er en heeft alle contracten 

afgesloten. Ad zal u tijdens het groeiseizoen 

gaan bezoeken om uw gewassen te bekijken, 

Ad is specialist op het gebied van uienteelt. 

 

 

 

Christel van Meir is verantwoordelijk voor de 

planning en houdt de kwaliteit van de uien in 

de bewaring samen met u in de gaten. Tijdens 

de oogst zal Ferry de Weert, Christel 

ondersteunen. Ferry zal met name de 

logistieke werkzaamheden op zich nemen. 

Milou Testers wordt vanaf juni assistent 

buitendienst, Milou heeft bij ons stage 

gelopen en rondt eind mei haar MAS-studie 

af. 

 

Afbeelding: buitendienstmedewerkers van links 

naar rechts: Ferry de Weert, Ad Prinse, Milou 

Testers en Christel van Meir  

Wij wensen u veel succes met uw 

voorjaarswerkzaamheden.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Leon van Meir 

Van Meir Onions & Potatoes 


