
Nieuwsbrief April 2017 

 
Verkiezingen poolcommissie 
Voorafgaand aan de wintervergadering van 13 
februari jl. hebben wij onze telersvergadering 
gehouden. De heer Ludo Emmerechts is op 
voordracht van de poolcommissie bij acclamatie 
gekozen als lid van de poolcommissie. De heer 
Emmerechts is akkerbouwer te Opwijk in België. 
De heer Bonte was herkiesbaar en is bij 
acclamatie herkozen als lid van de pool-
commissie. Op 28 maart jl. heeft de pool-
commissie vergaderd en heeft de heer Bonte als 
nieuwe voorzitter gekozen. De poolcommissie 
heeft nu de volgende samenstelling: 
Voorzitter: Erik Bonte, Aardenburg 
0031-626900787 
Lid: Franc van Maldegem, Kortgene  
0031-651511316 
Lid: Ludo Emmerechts, Opwijk   
0032-475558108 
 
Veel belangstelling voor de wintervergadering 
13 februari jl. hebben we onze 
wintervergadering gehouden. Wij hebben meer 
dan 100 belangstellenden mogen ontvangen! 
Gastspreker was Marion Vissers, zij is 
commercieel manager bij Hazera voor 
Nederland, België en Scandinavië. Hazera is 
leverancier van zaaizaden, waaronder een breed 
pakket uien. Van Meir Onions & Potatoes heeft 
samen met Hazera de studiereis naar Nieuw 
Zeeland georganiseerd. Daar zijn diverse 
landbouwbedrijven bezocht. Het is 
vermeldenswaardig dat een van onze oudste en 
trouwste telers een bungee jump kreeg 
aangeboden op zijn verjaardag door Leon van 
Meir. En hij heeft daar ook met genoegen 
gebruik van gemaakt! Marion heeft op een 
boeiende en ludieke wijze verslag gedaan van 
deze prachtige reis door Nieuw Zeeland. Het 
reisgezelschap, die deze avond nagenoeg 
volledig aanwezig was, heeft tot in de late 
uurtjes “de reis nog eens overgedaan”. Namens 
de familie Van Meir willen wij de reisgroep 
complimenteren voor de geweldige onderlinge 
sfeer. 
 
De aardappelmarkt 
De Belgische verwerkende industrie verbreekt 
wederom records. De industrie lijkt erin te 
slagen om de gaten in de aanvoer van grondstof 
te dichten middels inkopen van aardappelen uit 
Oost- en Midden-Europa. Ondanks de lagere  

 
aardappelopbrengsten in teeltgebieden van 
Noordwest-Europa weten zij nog een groei te 
realiseren in de productie tot frites. Stof tot 
nadenken dus. Binnen Europa is er vraag naar 
Agria en Markies van onberispelijke kwaliteit. 
Export overzee blijft moeizaam. Er is maar 
mondjesmaat export overzee gedaan, de 
aardappelen uit Nederland waren te duur.  

 
NIEUW! BIO POOL VOOR UIEN! NIEUW 
Wij zijn gegroeid naar een stabiele organisatie 
die 80.000 ton uien en aardappelen verwerkt. 
Tijdens de wintervergadering hebben we dan 
ook onze nieuwe huisstijl en website 
gepresenteerd. De ontwikkelingen bij Van 
Meir Onions & Potatoes gaan door! Wij zijn 
meerdere malen benaderd, nationaal en 
internationaal, om biologische uien te leveren. 
Nu is het dan zover. Met ingang van oogst 
2017 starten wij met een kleine groep 
biologische telers. Deze gaan dit jaar uien voor 
onze bio-pool telen. Door de toenemende 
professionalisatie van onze gangbare pool, 
waarvan wij een van de grootste van 
Nederland zijn, kunnen wij onze kennis en 
ervaringen gebruiken om de bio-pool tot een 
succes te maken. 
 
Uienexport 
In de vorige nieuwsbrieven hebben we een 
groeiende export vermeld, nu hebben we te 
maken met een afnemende export. Het kan 
verkeren. 

 
Grafiek 1. Export vanuit Nederland gedurende periode 
pool B. Bron: KCB/GroentenFruit Huis 

 
In Europa neemt alleen Engeland een flink 
volume Nederlandse uien af. Spanje en 
Duitsland hebben op dit moment een grote 
voorraad en zijn nauwelijks koper. Brazilië en 
haar buurlanden hebben een goede uienoogst. 
West Afrikaanse landen nemen mondjesmaat 

0

10000

20000

30000

52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

t

o

n

n

e

n
week nr

Export Uien



uien af en de grens met Senegal is gesloten. Wel 
hebben we de nodige uien zien vertrekken 
richting Maleisië. Daarnaast zijn er logistieke 
problemen. Door de kwakkelende 
wereldeconomie zijn er een aantal rederijen in 
zwaar weer terecht gekomen. Containervaart 
loonde zich nauwelijks, er zijn containers en 
schepen uit de vaart genomen. Nu de economie 
in Azië (China) aantrekt, neemt de vraag naar 
schepen en containers toe. De prijzen van 
containers lopen (sterk) op en om over 
containers te beschikken moet je deze 
vroegtijdig vastleggen.  
 
Gerealiseerde prijs Pool B 
De looptijd van Pool B is 12 weken, van week 52 
t/m week 11. De gerealiseerde poolprijs 
bedraagt € 5,54 per 100 kg. Gezien de kwaliteit 
van de uien is dit een resultaat waar wij 
ontevreden mee zijn. Dit komt omdat de 
baalprijs dicht bij de gemiddelde beursprijs ligt. 
Wat lag hier aan ten grondslag? Het grootste 
probleem was de ontbrekende vraag van uien in 
de middelmaat van 40 tot 60 mm. Deze waren 
bijna onverkoopbaar en bleven te lang op 
voorraad staan. Er is enorm gestreden om 
orders voor de middelmaat gegund te krijgen. 
Bijzonder nijpend voor de sorteerders en 
verwerkers. Om deze redenen zijn een aantal 
sorteerders en verpakkers dit seizoen vroegtijdig 
gestopt met het verwerken van uien. In de vrije 
handel ligt een koude sanering op de loer. 
 
Hoe gaat de markt aflopen? 
De laatste jaren zagen we een verhoging van de 
export in de maanden april en mei. Nu lijkt het 
vertrouwen op een goede afloop niet aanwezig 
te zijn. Er komt op dit moment teveel aanbod in 
een markt met beperkte afzetmogelijkheden. 
Zowel de telers als de baalprijzen zijn hard 
onderuit gegaan. Telersprijzen gaan richting 0 
cent per kg. Diverse bronnen schrijven negatieve 
berichtgeving en spreken over een 
uienoverschot. Dit soort berichten voegt naar 
ons oordeel niets toe en is schadelijk voor de 
markt. De kwaliteit van de uien is over de hele 
linie prima. Partijen met beginnend schot in de 
kiemproef zijn geruimd. De kleur van de uien is 
mooi en de tarrapercentages zijn normaal tot 
laag.  
 
Contracteren van uien en aardappelen 2017 
Het contracteren van uien en aardappelen is 
grotendeels afgerond. Op dit moment is er nog 
beperkt ruimte voor aardappelcontracten 

levering droog uit schuur en poolcontracten 
voor zaaiuien. Heeft u belangstelling neem dan 
contact op met onze buitendienst.  
 
Wijziging buitendienst 
Per 1 april heeft buitendienstmedewerker Ad 
Prinse ons verlaten om als zelfstandig adviseur 
verder te gaan. Wij zijn op zoek naar een 
buitendienstmedewerker en een agronoom. 
Raadpleeg www.vanmeir.nl voor meer info. 
Vanaf heden is Renée Menkveld de 
contactpersoon voor al onze uien- en 

aardappeltelers. Heeft u vragen of wilt u kennis 
maken met Renée Menkveld, dan kunt u 
contact opnemen op: 06-13524670. Zijn e-
mailadres is: r.menkveld@vanmeir.nl 
 
Teeltcentraal op www.vanmeir.nl  
Met ingang van oogst 2017 willen wij de 
teeltregistraties uitsluitend digitaal ontvangen. 
Hoe gaat dit in zijn werk? Als leverancier van 
uien en aardappelen kunt u de teeltregistratie 
invoeren in teeltcentraal op onze nieuwe 
website. Uiteraard is het mogelijk om vanuit uw 
managementsysteem de registratie naar onze 
teeltcentraal te sturen. Vanaf heden is deze 
service operationeel voor oogst 2017, dit 
betekent dat u uw teeltregistratie niet meer via 
de CZAV kunt indienen. Binnenkort ontvangen 
onze telers een e-mail met een inlogcode, 
wachtwoord en uitleg.  
 
Het belang van een praktijkproefveld 
Over uienrassen is al veel bekend zoals  
bijvoorbeeld vroegheid, opbrengst, hardheid, 
etc. Maar over belangrijke agronomische 
aspecten zoals tarracijfers, fusariumtolerantie 
e.d. is weinig bekend. Belangrijke aspecten dus.  
Ook dit jaar gaan we in Nederland en België 
weer een proefveld zaaien. Naast de zaaiuien 
zijn wij ook actief in de plantuien. Dit jaar gaan 
wij voor het eerst een proefveld aanleggen met 
11 plantuienrassen. Zowel gele als rode 
plantuien. Tijdens de veldbijeenkomst is er de 
gelegenheid om de proeven te bekijken en in de 
wintervergadering zullen wij de resultaten 
uitvoerig bespreken. Ook zullen wij bij u aan de 
keukentafel onze ervaringen met u delen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Leon van Meir 
Van Meir Onions & Potatoes 
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