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Winter 2015-2016 

Met een gemiddelde temperatuur van 6,3 ⁰C in 

de Bilt was de winter van 2015-2016 de op één 

na zachtste, sinds het begin van de 

temperatuurmetingen in 1706. Alleen de winter 

van 2006-2007 was met 6,5 ⁰C nog een fractie 

zachter. Het langjarig gemiddelde bedraagt 

3,4 ⁰C. Het is dan ook haast niet voor te stellen 

dat maart 2016 gemiddeld meer dan 4 ⁰C kouder 

is verlopen dan december 2015. Gemiddeld over 

het land viel er in de maanden januari en 

februari 173 mm neerslag tegen 130 mm 

normaal. De meeste regen is deze winter in 

Hoek van Holland gevallen, met 287 mm 

neerslag. Kortom, een warme en kletsnatte 

winter. 

 

Aanvang voorjaarswerkzaamheden 

Hoe grillig het weer ook kan zijn, op 11 maart 

zijn de eerste uien gezaaid. 

 
Afb. 1. Zaaien van Barito 

Het poten van de plantuien liet (lang) op zich 

wachten. Medio maart werden er een aantal 

weken droog weer voorspeld. Door een goede 

communicatie met de telers en de leveranciers 

van de plantuitjes, hebben de telers in week 11 

bijna allemaal hun plantgoed mogen ontvangen 

en kunnen planten. Een mooi stukje 

samenwerking! Intussen is er een aanvang 

gemaakt met het zaaien van de uien. Met name 

de voorjaars geploegde grond en de (zware) klei 

laat zich het beste bewerken. De structuur van 

het zaaibedje is best goed te noemen maar op 

de meeste percelen is de (onder)grond nog te 

nat. Geduld en het juiste moment kiezen is in 

deze een schone zaak! 

 

 

 

 

 

Uien oogst 2016 

Het contracteren van de plant- en zaaiuien af 

land is afgerond. Het contracteren van de 

pooluien bevindt zich in de laatste fase. 

Dit jaar heeft Van Meir Uien BV zich actiever 

bezig gehouden met de rassenkeuze. De 

buitendienst heeft samen met u gesproken over 

welke rassen het beste passen op uw bedrijf. 

Veel telers hebben het uienzaaizaad bij ons 

besteld in combinatie met een meerjarige 

poolovereenkomst. Van Meir Uien BV gelooft in 

een nauwe samenwerking met telers door vorm 

en inhoud te geven aan “close cooperation”:  

samenwerken aan rendement in de teelt en 

afzet van uien. De telers erkennen de belangen 

van de juiste rassenkeuze in combinatie met de 

juiste afzetmethode. Van Meir Uien BV zal dan 

ook samen met u op de ingeslagen weg verder 

gaan! 

 

Contracteren aardappelen oogst 2016 

Het contracteren van aardappelen afland is 

afgerond. Op dit moment is er nog beperkt 

ruimte voor aardappelcontracten betreffende 

levering droog uit schuur. Heeft u belangstelling, 

neem dan contact op met onze buitendienst.  

 

De aardappelmarkt 

De fritesindustrie laat ongeëvenaarde 

productiecijfers zien. Zij hebben de regie van de 

prijsvorming van aardappelen in handen. Als de 

export enigszins toeneemt verhogen zij de 

dagprijzen waardoor er zo weinig mogelijk 

aardappelen in de export verdwijnen. Dit maakt 

het voor de verpakkers lastig om de 

exportorders in te vullen.  

De exportcijfers laten dat ook zien; het 

geëxporteerde volume vanuit Nederland valt 

tegen.  
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Toch weten wij tegen de verhoudingen in een 

redelijk volume voor export te vermarkten. Dit 

weten wij te realiseren door de juiste producten 

op de juiste eindbestemmingen te leveren. 

Heeft u aanbod van exportaardappelen, neem 

dan contact op met onze buitendienst. 

 

De uienmarkt 

De afzet van uien kende in de periode van pool B 

een grillig verloop. Senegal was tot en met 

januari in de markt en er werden forse volumes 

uien geëxporteerd. In februari sloot Senegal de 

grenzen voor Nederlandse uien en dit was direct 

merkbaar in het aantal orders; het omzetvolume 

liep drastisch terug. Daarentegen bleef de 

baalprijs min of meer overeind. Anders gezegd, 

de maand februari en begin maart was “lui 

duur”. Eind maart nam het aantal orders weer 

toe, door toedoen van een verbrede vraag met 

name uit Zuid-Europa en Israël. Engeland is 

doorlopend aan de markt en Brazilië vraagt 

mondjesmaat uien. Het is niet eenvoudig om 

geschikt product klaar te maken voor Brazilië 

door de matige kleur en inwendige gebreken 

van de uien. 

 

Exportuien 2015 

Onderstaande grafiek geeft de uienexport van 

oogst 2015 t/m week 8 weer. De dip in de afzet 

is duidelijk waar te nemen en omcirkeld in de 

grafiek. Kijken we naar kalenderjaar 2015, dan is 

er een export geweest van 1.065.665 ton, een 

record.  
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Pool B 

Pool B is afgerond en komt uit op € 19,05 per 

100 kg. De tarra in de uien openbaarde zich met 

name in de vorm van fusarium en zure uien. 

De tarra van de geleverde uien in pool B: 

Gemiddelde hoogste  laagste 

10,2%  19,6%  4,3% 

 

 

 

 

 

Buitendienst 

Per 1 november jongstleden is Ad Prinse 

toegetreden in het buitendienstteam van Van 

Meir Uien BV. Een waardevolle aanvulling voor u 

en ons bedrijf. Intussen heeft Ad reeds 

kennisgemaakt met veel van onze telers. 

Werkzaamheden, taken, werkwijze, etc. wordt 

door onze buitendienst op een praktische wijze 

ingevuld. De logistiek omtrent de verladingen 

van de uien op uw bedrijven wordt 

gecoördineerd door Renée Menkveld. Als u 

vragen heeft over de planning over het laden, 

laadtijden, etc. kunt u met hem contact 

opnemen. Vóór het verladen van de uien dienen 

wij een kloppende teeltregistratie van de partij 

in bezit te hebben, in combinatie met een Global 

Gap certificaat indien van toepassing. Heeft u 

vragen met uw betrekking tot uw 

teeltregistratie dan kunt u zich wenden tot Ad 

Prinse. 

 

Proefveld 

Agronomie behoort tot het takenpakket van Ad 

Prinse op ons bedrijf. Het proefveld bestaat uit 

26 bestaande en veelbelovende rassen. Ook zijn 

er door Ad bemestingsproeven aangelegd, in 

combinatie met bodemverbeteraars waaronder 

humus- en fulvine zuren, mycorrhiza’s en 

dergelijke. In de zomer tijdens de 

veldbijeenkomst kunt u alles bekijken en in de 

wintervergadering gaan wij de resultaten met u 

bespreken. Wij zijn benieuwd naar de 

resultaten, u ook? 

 

Week van de akkerbouw 

Van 20 juni t/m 25 juni wordt de “Week van de 

Akkerbouw” georganiseerd door de 

Brancheorganisatie Akkerbouw. Onderdeel 

daarvan is een open dag voor “boeren, burgers 

en buitenlui.” Ook Van Meir Uien BV neemt deel 

aan deze open dag, waarvoor u uiteraard van 

harte welkom bent. De open dag vindt plaats op 

25 juni aanstaande. Meer info kunt u vinden op 

de site: www.weekvandeakkerbouw.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Leon van Meir  

Van Meir Uien BV 


