
 

 

Leon op de fiets naar Finland 

Het is al weer een tijdje geleden dat u een 

nieuwsbrief heeft ontvangen. Hoogste tijd om u 

weer te informeren. Er is binnen ons bedrijf 

nogal wat veranderd. Zoals ik in een eerdere 

nieuwsbrief heb vermeld, heb ik afgelopen 

november een behoorlijke herseninfarct gehad, 

gelukkig was ik snel in het ziekenhuis waar ik 

meteen geholpen kon worden. In eerste 

instantie leek het herstel voorspoedig te 

verlopen. Gaande weg kwam ik erachter dat ik 

toch meer schade had opgelopen dan ik in 

eerste instantie had gedacht. Mijn brein is heel 

snel over belast, rust helpt enorm. Geen stress, 

niet te veel prikkels en toch actief blijven is mijn 

uitdaging. Zo heb ik het fietsen ontdekt. Ik had 

altijd een hekel aan fietsen, maar nu kijk ik er 

naar uit. Vervolgens ben ik maar wat gaan 

trainen. Vier weken geleden ben ik alleen naar 

de Noordkaap gefietst, van thuis uit vertrokken. 

Via Finland naar de Noordkaap, hier heb ik drie 

weken over gedaan en het was 2.300 km in 

totaal. Het heeft me enorm goed gedaan. De 

rust, de fysieke inspanning en geen stress. Ik 

vond het geweldig om te doen. Kortom, mijn 

leven ziet er nu totaal anders uit dan voor de 

infarct. Dat geeft logischerwijs wat 

veranderingen binnen ons bedrijf, ik deel de 

dagelijkse leiding nu met het managementteam, 

zij hebben dit met veel passie en inzet op zich 

genomen, zodat de toekomst van ons bedrijf 

wordt gewaarborgd. Het managementteam 

bestaat uit: André Tange, Jan Zweemer, Robert 

Welten, Wim Karelse en Huibert Knook. Ik zal 

waar nodig mijn advies geven. Daarnaast zal ik 

regelmatig nog een trip op de fiets gaan maken. 

Ik wens u langs deze weg het allerbeste en veel 

succes met uw bedrijf. Groeten Leon van Meir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uienmarkt 

In de eerste weken van het nieuwe afzet seizoen 

verliep de afzet moeizaam. Dit kwam 

voornamelijk door de importuien die in de weg 

zaten en er was nog weinig vraag naar Hollandse 

uien door de hoge prijzen in het begin. Na een 

week of vier begon het pas echt te lopen. 

Intussen waren de buitenlandse uien (met name 

Egyptische en Chinese) verwerkt, daarna kwam 

er meer ruimte voor de Hollandse uien.  

In de tabel hieronder is te zien dat de 

geëxporteerde volumes duidelijk minder zijn dan 

in oogstjaar 2018, terwijl in dat jaar de 

opbrengsten tegenvielen. In tegenstelling tot dit 

jaar met hoge opbrengsten, blijft het 

exportvolume t/m week 31 een stuk lager. De 

top drie met landen die de meeste Nederlandse 

uien afnemen zijn als eerste Brazilië, vervolgens 

Ivoorkust en als derde Groot-Brittannië.  

 
Figuur 1 Export cijfers door de jaren heen t/m week 31 
Bron: Boerenbusiness 

Plantuien 

Week 25 zijn wij van start gegaan met de eerste 

winterplantuien, de allereerste uien kwamen uit 

Zuid-Limburg. Over het algemeen zijn de 

opbrengsten van de plantuien zeer goed, 

sommige gaan zelfs over de 100 ton bruto per 

hectare! De kwaliteit van de plantuien is in de 

meeste gevallen goed, maar op het laatst werd 
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het iets minder. Door de hoge temperaturen 

zien we dat de uien meer kaal vallen. Deze week 

worden de allerlaatste plantuien opgehaald en 

verwerkt.  

Zaaiuien  

Ook zijn voor ons vorige week de eerste vroege 

zaaiuien gerooid. De maatsortering van de 

vroege zaaiuien is wisselend, maar over het 

algemeen is het een mooie maat! Er wordt in 

Nederland gesproken over een gemiddelde 

opbrengst van 50 ton per hectare.     

Terugblik pool C en lange pool 

Hieronder vind u de poolresultaten van oogst 

2018:  

Pool Prijs €/100 kg 
60- 

Prijs €/100 kg 
60+ 

Pool A 25,66 31,47 

Pool B 31,85 42,54 

Pool C 31,96 42,44 
Tabel 1: Resultaten oogst 2018 

Ondanks de lagere opbrengstenen mindere 

kwaliteit in het zuiden, zijn we er toch in 

geslaagd om een nette prijs voor de fijnere 

partijen te kunnen behalen. De maatsortering 

bleef fijn, terwijl de grovere uien meer 

opleverden. Hierdoor hebben we veel uien in 

pool A moeten verwerken. Ook was schot in de 

uien een probleem, hetgeen we niet eerder zo 

hebben gezien. We zijn druk bezig om ons areaal 

meer over Nederland en België te verdelen in 

verband met risicospreiding. 

Monstername 

Wanneer de meeste partijen binnen zijn zal de 

buitendienst starten met het ophalen van de 

monsters voor de kiem- en kwaliteitsproef. Wilt 

u ons informeren wanneer de uien ingeschuurd 

worden? Wij willen proberen om 14 dagen na 

het inschuren een monster te komen nemen. 

Indien u in uw groei en/of bewaar 

omstandigheden bijzonderheden ondervindt 

wilt u dit dan voortijdig communiceren aan onze 

buitendienst? 

Drogen en bewaren 

Droog de bewaaruien de eerste zes weken 

continue met lucht, uien laten langzaam hun 

vocht los. Het is dan ook belangrijk dat je de 

uien niet te snel droogt. Wanneer je dit wel 

doet, heb je een grote kans dat de vellen 

scheuren en loslaten bij het uitschuren. Als u 

geen bewaarcomputer heeft, droog dan met 

50% binnenlucht en 50% buitenlucht en zet de 

kachel op 20° C zodat bij een koude nacht de 

kanaaltemperatuur niet te veel zakt. Uw uien 

kunnen ook te koud komen te zitten. Koude uien 

trekken vocht aan en bij hogere temperaturen 

gaat dat condenseren, waarna er schimmel 

ontstaat. Als u een bewaar computer heeft 

adviseren wij u om de eerste drie weken te 

drogen tussen 70% en en75% RV en daarna het 

vochtpercentage te verhogen naar 80/85% RV. 

De ideale bewaartemperatuur van de uien is 2 

graden onder de gemiddelde 

etmaaltemperatuur. 

Landelijke Uiendag 2019 

Aanstaande donderdag 29 augustus 2019 vindt 

de jaarlijkse Landelijke Uiendag weer plaats in 

Colijnsplaat. Dit jaar is het thema: ‘Uienteelt in 

veranderend klimaat’. Hoe ga je om met de 

extremen van het klimaat, waar liggen de 

kansen en waar liggen de bedreigingen? Naast 

het ‘gewone’ klimaat hebben we ook te maken 

met een ander ‘gewasbeschermings-klimaat’. 

Steeds meer gewasbeschermings- middelen 

verdwijnen en er komen wijzigingen in de 

wetgeving rondom spuittechniek. 

Prijsvraag 

Afgelopen jaar heeft Geert Voorbraak uit Oud 

Gastel de ballonvlucht gewonnen, na het raden 

van het juiste gewicht van de (mega) ui! Deze 

ballonvlucht werd mede mogelijk gemaakt door 

ABAB Accountants. Dit jaar zal wederom een 

ballonvlucht weggeven worden aan de winnaar 

van onze prijsvraag. Wat dat is? Dat houden we 

nog even geheim. Zien wij u aanstaande 

donderdag? U kunt ons vinden op de Rusthoeve 

bij de infomarkt in de centrale tent. 

 

Met vriendelijke groet, 

De buitendienst 

Van Meir Onions & Potatoes: 

Wim Karelse:   06-13524670 

Milou Testers:  06-48858774 

E-mail: buitendienst@vanmeir.nl 


