
 

Terugblik op teeltjaar  

Teelt jaar 2021 kenmerkte zich door een 

groot areaal, de oorzaak daarvan ligt bij de 

lage aardappelprijzen van het jaar 2020. 

Door de coronacrisis lagen deze prijzen 

bijzonder laag, de uien in dat jaar brachten 

nog een redelijke prijs op. Telers in Europa 

stapten massaal over op de uienteelt. In 

combinatie met een goed groeiseizoen 

geeft dat een overaanbod aan uien in het 

afgelopen seizoen. De prijzen van de 

plantuien waren ronduit dramatisch, de 

prijzen van de zaaiuien waren wel iets 

beter maar niet kostendekkend.  

Uienmarkt 

Tijdens de laatste periode van de pool 

kwam de vraag uit: Engeland, Polen, het 

Caribisch gebied en mondjesmaat Afrika. 

Opvallend is dat Oekraïne in de tweede 

seizoenshelft al een aantal weken naar 

voren komt in de top 10 afzet-

bestemmingen. In onderstaande grafiek is 

te zien dat ze vanaf week 15 aan de markt 

zijn gekomen en dat de volumes vanaf 

week 19 snel omhoog zijn gegaan. Het is 

een samenloop van omstandigheden 

waarom Oekraïne hier de uien koopt, door 

de oorlog is er minder product 

beschikbaar en daarnaast is de prijs van de 

Nederlandse ui gunstiger. 

 

 

 

 

Stand van de uien 

Teeltjaar 2022 ziet er totaal anders uit dan 

vorig seizoen. Het uienareaal in Europa is 

duidelijk kleiner dan vorig jaar. De stand 

van de uien is door het droge voorjaar en 

de matige structuur over het algemeen 

maar heel gewoontjes. Er zal dus een 

(veel) kleinere uienoogst komen dan vorig 

seizoen.  

Kansen en bedreigingen  

Afzetverwachtingen komend seizoen: door 

de oorlog in Oekraïne is er in Afrika een 

voedselcrisis ontstaan. Afrikaanse landen 

zijn ook grote uienafnemers, die door de 

Nederlandse exporteurs worden bediend. 

De mensen moeten toch eten en zullen 

daardoor naar verwachting meer uien 

gaan eten. Wij verwachten een vragende 

markt met redelijke tot goede prijzen.  

En dan is er nog een grote uienafnemer in 

Europa, die zich steeds hardnekkiger 

aandient. Dat is de valse meeldauw, die 

wordt misschien wel de grootste afnemer 

van uien.  

Als onze verwachtingen uitkomen en u 

bent in staat een goed perceel uien te 

telen, dan kunt u er een goed saldo aan 

overhouden. Maar met uien weet je het 

nooit helemaal zeker. Om toch maximaal 

van de markt te profiteren en geen 

handelsrisico’s te lopen (om bijvoorbeeld 

het verkeerde verkoopmoment te kiezen) 

is in zo’n verwachtingsjaar uien telen voor 

een pool een goede manier om het 

maximale uit uw uienteelt te halen. Wij 

bewaken ook de kwaliteit van uw uien 

zodat u nagenoeg geen risico’s loopt. Hebt 

u nog interesse, vraag dan aan onze 
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+31648858774, naar de poolvoorwaarden. 

Er is nog wat ruimte.  

Veldbijeenkomst  

U bent van harte uitgenodigd op onze 

veldbijeenkomst op woensdag 13 juli 

19:30 uur aanstaande. Op deze avond 

kunt u ons demoveld bekijken. Milou 

Testers en Lennart Testers van CZAV zullen 

uitleg geven over de verschillende rassen. 

Leon van Meir zal u verder informeren 

met zijn visie over de toekomst van de 

uienteelt in Nederland en België. 

Daarnaast zorgen wij voor lekkere hapjes 

en een drankje en is er volop gelegenheid 

om elkaar verder te informeren zodat het 

een leerzame en gezellige avond wordt.  

Studiereis 2023 

We gaan in begin februari 2023 een 5 à 7 

daagse studiereis organiseren naar Dakar 

in Senegal. Het voorlopige programma is 

als volgt: een bezoek aan de grootste 

uienimport haven van Afrika, 

groothandelsmarkt met de lokale 

importeur, lokale kleinschalige uientelers, 

professionele grootschalige uienteelt die 

vaak door buitenlanders gerund wordt en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Oers United die voor de Europese 

markt bonen, maïs en bosuien teelt. 

Daarnaast gaan we nog een safari maken 

in de woestijn en zullen daar een route 

rijden langs lokale dorpjes. Als u uien voor 

van Meir teelt en interesse hebt voor deze 

reis, kunt u zich opgeven bij Milou Testers. 

Als de corona geen roet in het eten gooit 

gaan we weer een leerzame en leuke reis 

tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

Leon van Meir 

 


