
 

 

De uienmarkt 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de 

uienmarkt voor u geanalyseerd en hebben 

daarin beschreven dat er in dit voorjaar de 

export goed doorliep, wel op een laag 

prijsniveau. Wij gingen er toen vanuit dat door 

het grote exportvolume geen uien meer over 

zouden zijn dit jaar. Maar helaas is dit wel het 

geval. Er zijn nogal wat telers die geen koper 

meer vinden voor hun uien. 

In het afgelopen jaar is de uienexport weer 

toegenomen daarentegen is er toch teveel 

product. Blijkbaar zijn wij uientelers in staat 

om enorme volumes te produceren, waardoor 

er een overaanbod ontstaat. Twee factoren 

zijn daar debet aan: het areaal en de 

opbrengst per ha. Als beiden hoog zijn, zijn de 

prijzen laag. De grootste invloed hierop is de 

opbrengst per ha en dit alles niet alleen op 

landelijk niveau maar ook op Europees niveau 

en in mindere mate op wereldniveau. Over 

het afgelopen jaar kunnen we stellen dat er in 

Europa te veel product is geteeld. 

Overvol 

In een overvolle markt is het lastig zaken 

doen. Waar wij als Van Meir Onions & 

Potatoes ook nog tegen aan liepen is dat de 

grove uien nog wel makkelijk te verkopen 

waren maar de middel nauwelijks te slijten. 

Natuurlijk hadden wij daar de meeste van, 

hetgeen niet wat de klant wilde. Kortom, een 

moeilijk jaar. 

 

Nieuwe oogst 

Hoe zit het dan met de nieuwe oogst nu blijkt 

dat er nog oude uien op de markt komen voor 

weinig geld? Nu zitten de oude oogst toch de 

nieuwe in de weg en de import uien zijn meer 

dan voldoende aanwezig. Desondanks hebben 

wij de eerste nieuwe uien wel voor een mooie 

prijs kunnen verkopen.  

 

 

 

Nu er meer aanbod komt, staan de baalprijzen 

van de plantuien iets onder druk. Hetzij niet 

door het grote aanbod plantuien maar door 

het goedkope aanbod van de oude oogst.  

Het areaal plantuien is in Nederland behoorlijk 

gegroeid. De meesten zijn laat geplant en 

kunnen ook niet beregend worden. Nu het 

droog en warm is verwachten we daar geen 

goede opbrengst van. Bovendien kunnen ze 

niet gerooid worden als het niet regent. 

Conclusie: als het niet gaat regenen, komen er 

niet meer plantuien maar minder. Als het wel 

gaat regenen zal de opbrengst matig blijven 

maar worden ze wel gerooid. Voor de prijs zou 

het goed zijn als het nog even droog blijft. 

Zaaiuien 

Bij de zaaiuien ligt het anders. Deze moeten 

net als aardappelen hun kilo’s maken in 

augustus. Als het dan koel en nat wordt kan er 

nog een goede oogst bewaaruien komen. 

Maar als het droog blijft zal ook deze 

opbrengst tegen gaan vallen. Europees gezien 

is het nu ook overal droog en daarnaast zijn er 

minder uien gezaaid en geplant. Het is dus 

goed mogelijk dat het een tegenovergesteld 

jaar wordt dan vorig jaar; minder areaal 

geteeld, als het droog blijft lage opbrengst per 

ha en daardoor hogere prijzen. Maar dan 

moet het wel droog blijven in Europa.  

Valse meeldauw en trips 

Ondanks het warme weer blijft de valse 

meeldauw druk aanwezig. Regelmatig hebben 

we nog natte nachten gehad die voor infectie 

kunnen zorgen. Houdt u uw gewas en het 

weer goed in de gaten. De trips druk neemt 

toe, het spuiten van een systemisch middel 

heeft onder deze droge omstandigheden 

weinig zin. Alleen als u kunt beregenen en als 

de groei goed in de uien zit, is het zinvol om 

een systemisch middel in te zetten. 
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Resultaten pool oogst 2017 

Hieronder vind u de poolresultaten van oogst 

2017: 

Pool Prijs € / 100 kg 

60- 

Prijs € / 100 kg 

60+ 

Pool A 6,67 8,88 

Pool B 5,32 8,60 

Pool C 4,20 9,44 

Tabel 1: Resultaten oogst 2017 

We zijn teleurgesteld over de uitbetaalprijzen. 

Onze telers zitten voornamelijk in het 

Zuidwesten en net daar vielen de opbrengsten 

en vooral ook de maatsortering tegen. Een 

teleurstellend jaar voor u als teler en als voor 

ons. 

Een lichtpunt is wel dat alle partijen zijn 

verwerkt, niets is afgekeurd. In de vrije handel 

ligt dat anders. 

 

Buitendienst 

Vanaf 11 juni zijn Wim Karelse en 

Milou Testers bij ons in dienst getreden. Wim 

en Milou gaan samen onze telers bezoeken en 

zullen voor de telers het eerste aanspreekpunt 

worden, zij zijn als volgt te bereiken: 

Wim Karelse: 06-13524670 

Milou Testers: 06-48858774 

E-mailadres: buitendienst@vanmeir.nl 

Momenteel zijn Wim en Milou volop bezig om 

de plantuien oogst vlot te laten verlopen. 

Daarna zullen zij de vroege zaaiuien oogst 

begeleiden. Uiteraard voeren zij volop 

ruggenspraak met Christel van Meir en Jan 

Zweemer. Ad Prinse zal waar mogelijk  Wim  

en Milou assisteren en blijft voor ons 

contracten afsluiten. Op de achtergrond zal 

Ferry de Weert ons tijdens de oogst 

ondersteunen met de logistieke planning.  

Wij zijn ervan overtuigd dat wij wederom een 

goed en enthousiaste buitendienst hebben, 

zodat wij u als teler meer kunnen bezoeken en 

adviseren.  

 

Studiereis 

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat we op 

studiereis naar Nieuw-Zeeland zijn geweest. 

Het was een schitterende ervaring. Voor de 

volgende studiereis hadden we Brazilië als 

bestemming gepland maar helaas loopt het 

contact niet goed aldaar en om een geslaagde 

reis te organiseren is dat essentieel. Om deze 

reden wijken we uit naar Peru. Daar verloopt 

het contact, tot nu toe, goed en wij willen 

graag met een dertigtal deelnemers naar Peru 

afreizen. In Peru wordt op redelijke schaal 

uien geteeld, maar natuurlijk ook 

aardappelen. De oorsprong van de aardappel 

komt tenslotte uit Peru! Deze reis organiseren 

we uiteraard weer in samenwerking met 

Hazera. Indien u interesse heeft om met ons 

naar Peru af te reizen, eventueel met 

partner, stuurt u dan voor 1 augustus 2018 

een e-mail naar info@vanmeir.nl . De reis 

wordt hoogst waarschijnlijk week 5 en 6 in 

2019 gepland en zal 8 à 10 dagen duren. 

Veldbijeenkomst 

Aanstaande woensdag 18 juli staat voor onze 

pooltelers de poolvergadering gepland. 

Aansluitend hieraan organiseren wij voor alle 

geïnteresseerde de jaarlijkse veldbijeenkomst. 

Hier zullen we de resultaten van nieuwe 

zaaimethodes laten zien. Tevens is er een 

zaaidemonstratie. Uiteraard onder het genot 

van een hapje en een drankje. Zie bijgevoegd 

uitnodiging, u bent van harte welkom! 

Tot slot wens ik u een goed groeiseizoen toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Leon van Meir 

Van Meir Onions & Potatoes 


