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Voorwoord 
Allereerst nog een gezond en een groeizaam 
2020. Inmiddels is het alweer een jaar geleden 
dat Leon een beroerte heeft gehad, naar 
omstandigheden gaat het met hem goed. Van 
tijd tot tijd moet hij toch nog wel zijn rust 
nemen maar het gaat zeker rustig vooruit. 
Leon heeft vorig jaar een lange rit naar de 
Noordkaap afgelegd met de fiets en hij kijkt er 
naar uit om dit jaar weer een mooie lange rit 
te gaan maken.   
 
De uienmarkt 
De markt voor zaaiuien is al een lange tijd zeer 
stabiel te noemen. Al vroeg meldden zich een 
aantal landen zoals Brazilië en Sri Lanka. Maar 
vooral de Afrikaanse landen namen een groot 
deel van de Nederlandse uien af. Verder zien 
we dat Polen een grote speler is voor dit 
seizoen, wat ons zeker helpt om de grotere 
oogst zo goed mogelijk een plaats te geven. 
Voornamelijk de donkere uien (uien die na de 
regen zijn ingeschuurd) zijn vaak kwalitatief 
minder en is de kleur voor verre 
bestemmingen een probleem, maar gelukkig 
niet voor de schillerij in Polen. 

 
Bron: Boerenbusiness 

In de laatste week van 2019 is bijna 12.000 
ton uien uitgevoerd. Hiermee komt de totale 
uitvoer dit seizoen, t/m week 52, op 715.000 
ton. Niet eerder zijn er zoveel uien in de 
eerste seizoenshelft geëxporteerd. De 
gemiddelde weekexport bedroeg 27.500 ton. 
Tot de 2e week van januari 2020 zijn de 
belangrijkste landen voor de afzet van 
Nederlandse uien  Senegal, Groot-Brittannië, 
Mauritanië, Ivoorkust, Guinee, België, Gambia, 
Filippijnen, Congo en Duitsland. 
 

 
Helaas heeft Senegal al vroeg de grens dicht 
gedaan voor uien en aardappelen, waardoor 
er nu een duidelijke teruggang in de afzet is te 
zien. Normaal komt aansluitend hierop de 
Europese markt, maar deze laat nog een 
beetje op zich wachten. De rode uien zijn 
afgelopen najaar erg in trek geweest met 
mooie prijzen voor de boeren. Dit werd 
veroorzaakt door de overstromingen in India 
waardoor delen van de oogst verloren zijn 
gegaan. Aangezien India de nummer 1 
uienproducent van de wereld is en na 
Nederland de grootste exporteur, heeft dit 
gevolgen voor de totale wereldhandel. De 
steeds vaker terugkomende moessonregen 
lijkt dus ook jaarlijks een belangrijke factor in 
de wereldhandel te worden. 
 
Pool A  
Pool A loopt van week 42 tot week 52 en is 
afgerond met € 13,89 per 100 kg voor 60- en  
€ 14,43 per 100 kg voor 60+. Deze prijzen zijn 
gerealiseerd met een erg stabiele prijs 
gedurende de gehele poolperiode. Er zijn een 
paar partijen in de pool afgekeurd vanwege 
inwendig schot en een paar partijen zijn uit de 
pool gehaald vanwege de kleur/kwaliteit en 
afgezet naar de industrie. We zien dit seizoen 
een groot verschil in kwaliteit en kleur. De 
uien die voor de regen geoogst zijn hebben 
over het algemeen een zeer goede kwaliteit 
en zijn top van kleur, maar helaas is er ook 
een deel geoogst na de vele regen. Het blijft 
dus toch zeer belangrijk om op tijd te kunnen 
oogsten en hierbij is de rassenkeuze erg 
belangrijk.   
 

 
 



Uienzaadcoating  

Wat zal de uienteelt de komende jaren gaan 

doen? Door het wegvallen van verschillende 

middelen waaronder ook de Mundial 

zaadcoating, wordt het risico op ziektes en 

plagen groter. Eind oktober heeft de Europese 

Commissie besloten dat de MRL van Fipronil 

verlaagd zal worden naar een minimaal 

detectielimiet. De huidige MRL zal 18 mei 

2020 vervallen, dit betekent dat u i.c. gecoat 

zaad nog wel mag uitzaaien, maar na deze 

datum mag er geen residu meer aanwezig zijn. 

Dit geldt niet alleen voor Nederland maar ook 

voor andere landen. Het uitzaaien van i.c. 

gecoat zaad is derhalve geheel op eigen risico.  

 
Oogst 2020 
Voor de oogst 2020 zijn de 

plantuiencontracten zo goed als ingevuld.  

Verder gaan we iets terug in het aantal 

hectare plantuien. De krimp zit voornamelijk 

in de winteruien. Het areaal vroege zaaiuien 

afland zal gelijk blijven of licht stijgen. Indien u 

hier nog interesse in heeft kunt u contact 

opnemen met onze buitendienst- 

medewerkers. Voor de pooluien is het streven 

om tussen de 450 à 500 ha te contracteren. 

Hier zijn we op dit moment volop mee bezig. 

Als u vragen heeft betreffende welk ras het 

beste aan uw wensen (bijv. lange of korte 

bewaring) voldoet, kunt u uiteraard ook 

contact opnemen met onze buitendienst-

medewerkers. Elk jaar zetten wij op een aantal 

locaties demovelden met de diverse rassen 

uit. Van deze demovelden worden monsters 

genomen om de opbrengst, de hardheid en de 

kwaliteit te bepalen. Door per ras diverse 

monsters te bewaren kunnen wij dit meerdere 

keren tijdens het bewaarseizoen toetsen, 

hetgeen ons een goed inzicht geeft in de 

specifieke kwaliteiten die de verschillende 

rassen hebben. 

 
 

 

 

 

Aardappelmarkt 

De markt voor tafelaardappelen heeft de 

eerste periode vlot gelopen met stabiele maar 

ook hogere prijzen dan voor het frietsegment. 

Veel aardappelen zijn voor de export 

weggegaan naar landen als Senegal en ook 

Oost-Europa. Verder zien wij ook de 

opkomende problematiek bij aardappelteelt in 

de vorm van het verbod op de kiemremmer 

Chloorprofam. Dit verbod geeft zeker 

voldoende stof om over na te denken. 

 

Wintervergadering 
13 februari organiseren wij onze jaarlijkse 

wintervergadering, de avond zal in het thema 

staan van de uienteelt in Noord Amerika, 

klimaatverandering en visie op de toekomst. 

Na de vergadering staat Foodtruck Clay’s klaar 

om ons te voorzien van een lekker stukje vlees! 

Voor meer informatie of vragen bent u van harte 

welkom op ons bedrijf. De uitnodiging en 

agenda hiervan zijn bijgesloten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Buitendienstmedewerkers: 

Wim Karelse:   06-13524670                           

Milou Testers: 06-48858774                        

buitendienst@vanmeir.nl 

 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een 

mailtje te sturen naar info@vanmeir.nl onder 

vermelding van: afmelding nieuwsbrief. 
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