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VEELZIJDIG GROENTENFRUIT HUIS 
UIENTEAM VAN ALLE MARKTEN THUIS
Onder aansturing van coach Gert Mulder, directeur van GroentenFruit Huis, en aanvoerder Inge Ribbens, 

secretaris van het Comité Ui, gaat het GroentenFruit Huis uienteam geen uitdaging uit de weg. Ze voorzien 

de leden van benodigde informatie, ondersteunen bij het verkrijgen van markttoegang en faciliteren 

bijeenkomsten.

Aanvoerder Inge Ribbens voelt zich, dankzij de Zeeuwse roots 
van haar familie, nauw verbonden met de uienhandelaren die 
voor een groot deel zijn gevestigd in Zeeland. Sinds zij dertien 
jaar geleden in dienst kwam bij Frugi Venta, de voorganger van 
GroentenFruit Huis, zet zij zich in voor een sterk uiencollectief 
en zorgt ze ervoor dat de vergaderingen altijd tot in de puntjes 
zijn voorbereid. Als verantwoordelijke voor markttoegang valt, 
in samenwerking met het ministerie, regelmatig een succesje 
te melden over nieuwe exportmogelijkheden. 

Scoren met marktdata
In haar activiteiten wordt Inge ondersteund door rechtsbuiten 
Yvette Maenen van het secretariaat. Deze altijd actieve 
duizendpoot zorgt ervoor dat de datumprikkers worden 
verzonden, faciliteert bijeenkomsten en regelt dat ook achter 
de schermen alles op rolletjes loopt.
Spits en marktanalist Wilco van den Berg verzorgt wekelijks 
de marktdata voor de Nieuwsflash Uien. Want met goede 
marktdata kan je scoren! Tijdens zijn studie en loopbaan 
ontwikkelde Wilco een fascinatie voor het verzamelen en 
interpreteren van cijfers en marktdata. Hij weet deze met 
groot gemak te vertalen in heldere tabellen, leesbare teksten 
en duidelijke presentaties. Voor op rechts hebben we 
communicatiemedewerker Denise van Vliet.  

Zij zorgt ervoor dat de Nieuwsflash wekelijks bij iedereen in 
de mailbox verschijnt. Zij draait er haar hand niet voor om, om 
stukken tekst te verwerken in een leuke lay-out en is een grote 
steun bij het maken van presentaties. 

Geheime kracht
In de verdediging hebben we Ger van Burik en Kris Charan.  
Ger is de man van de uiennoteringen. Voor optimale 
transparante inbreng is een systeem ontwikkeld waarmee 
relevante input van de handel wordt geleverd, zodat de 
notering breed gedragen wordt. Tijdens het seizoen wordt 
iedere dinsdag en donderdag een overzicht gepubliceerd 
van deze inbreng voor de beurzen in Goes en Emmeloord. 
Kris gaat over de financiën en controleert of er geen gaten 
vallen in de begroting. Een onmisbare positie voor een club 
als de uiensector, die samen investeert in onder andere 
onderzoek en promotie. En voor dat laatste steekt linksbuiten 
en communicatie manager Wilma van den Oever haar nek 
uit. Samen met de werkgroep Communicatie van de HOA 
denkt ze mee over de boodschap van de uiensector. In goede 
samenwerking schuilt de geheime kracht van een goed team. 
Dat geldt niet alleen voor de uienhandelaren, maar zeker ook 
voor het GroentenFruit Huis team.
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“De veranderingen in wet- en regelgeving zorgen 

telkens weer voor aanpassingen in de teelt, waarvoor 

onderzoek nodig is. De bundeling van kennis én de wil 

om problemen gezamenlijk aan te pakken, maakt de 

uiensector een sterk geheel. Ondanks de diversiteit 

aan bedrijven en belangen weet GroentenFruit Huis 

deze groep steeds goed samen te brengen en te laten 

samenwerken voor het gemeenschappelijke belang.”

“Als telers, zaadbedrijven, verwerkers, exporteurs 

en toeleveringsbedrijven zorgen we er samen 

voor dat we trots kunnen zijn op de Nederlandse 

ui. Laten we ons best doen dit in stand te 

houden door goed overleg. Op die manier 

kunnen we ook gezamenlijk enigszins tegengas 

geven op alle bedreigingen die op ons afkomen.”

‘‘Voor alles wat gezamenlijk 

geregeld moet worden, kun je 

ook beter gezamenlijk optrekken. 

Samen sta je sterker dan als 

individu.’’

“Voor de continuïteit van de uiensector is 

een sterk Comité Ui belangrijk, om samen te 

werken aan het behoud en vergroten van onze 

wereldwijde afzet.”   |   “Lobby richting Brussel is 

noodzakelijk om voldoende middelen voor de teelt 

en bewaring van uien te behouden, gezamenlijk 

optreden met meerdere lidstaten zou onze positie 

hierin kunnen verbeteren.”

“Een ongekend hoog niveau en 

een lage kostprijs: de Nederlandse 

ui wordt niet voor niets over 

de hele wereld gewaardeerd. 

Vanaf de veredeling tot het 

consumeerbare eindproduct, we 

hebben een unieke plek in de 

exportmarkt.”

‘‘We bestaan allemaal uit sterke, vaak 

familiebedrijven die alles op eigen houtje doen. We 

zijn gewend onszelf te bedruipen. We investeren 

met eigen geld en zijn ondernemend. Als er 

grenzen gesloten worden, dan openen we samen 

weer nieuwe. Iets waar ook het Comité Ui een 

belangrijke rol bij speelt.’’

‘’Het belang van Comité Ui? Ze neemt 

handelsbarrières weg en helpt ons nieuwe 

markten te openen!’’ 

‘‘Innovatieve revolutie gaat de Nederlandse ui op 

het hoogste podium zetten!’’

‘‘Onze uien worden naar 140 landen 

geëxporteerd. Men staat er vaak versteld 

van, maar er zijn weinig mensen die 

zoveel reizen als uienexporteurs. 

Ik heb het spelletje 40 jaar gedaan, 

inmiddels staat mijn dochter aan het 

roer. Wist je trouwens dat de 3 grootste 

uienbedrijven ter wereld door een vrouw 

bestuurd worden?’’

‘‘Slechts 10% van de Nederlandse 

oogst consumeren we in Nederland. 

De rest is bestemd voor de export. 

In de basis hebben we een grote 

kans om als Nederland de groeiende 

wereldpopulatie te helpen voeden.’’

"’Het belang is groot voor de uiensector 

in het algemeen, maar specifiek voor 

de verwerkers/exporteurs. Het heeft 

al veel deuren geopend of op een kier 

gezet voor de export naar verschillende 

bestemmingen."

‘’De uiensector in een paar woorden? 

Een bijzondere en mooie sector, waarbij 

niemand van te voren weet hoe het 

seizoen gaat verlopen. Dus er zijn altijd 

uitdagingen!’’ 

WIM MOL
Molnopex

WILLIAM NANNES 
J.P. Beemsterboer Food Traders

KEES HOOGZAND
Hoza Uienzaad

KOEN NIEUWENHUIJSE
M.B. Nieuwenhuijse

JAN FRANJE
Franje Onions

LIJN MOERDIJK
MSP Onions

JAAP WISKERKE
Wiskerke Onions 

ERIK WATERMAN
Waterman Onions 

‘’De saamhorigheid die er heerst is uniek, we 

willen allemaal verder en zijn bereid om daar 

in te investeren. Ruim 95% uit de sector is 

vrijwillig lid en draagt bij naar ratio.  

Mede daarom zijn er prachtige resultaten 

geboekt.‘’

‘‘Protectionisme, waarbij landen 

handelsbeperkende maatregelen 

opleggen voor de import vraagt om goede 

lobby. We brengen niet alleen uien, maar 

ook kennis de grens over, mede met de 

hulp van de Holland Onion Association en 

GroentenFruit Huis.‘’

COMITÉ UI
Het belang van het

Wim

William
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Erik

Kees

Koen
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DE UI ALS GATENVULLER OF 
SMAAKMAKER VAN DE TOEKOMST? 
Het wordt wederom een uitdagend jaar voor telers en exporteurs, zo stelt Jan van der Lans, lid van het 

hoofdbestuur GroentenFruit Huis en voormalig lid van het Comité Ui. Daarnaast is hij de grondlegger van Van 

der Lans International, importeur en exporteur van uien en (exotisch) fruit. De oogstcijfers voor uien in 2019 

zijn positief en bieden een mooie uitdaging voor exporteurs om dit grote volume af te zetten. De vraag is: 

wat gaat er in het tweede gedeelte van het seizoen gebeuren? De bestemming van de Nederlandse ui hangt 

namelijk af van de lokale productie van haar potentiële afnemers wereldwijd. 

‘‘We signaleren dat de productie vanuit Nederland de afgelopen 
jaren stijgt. Daaruit blijkt dat de ui een aantrekkelijk product is 
voor telers. Onze exporteurs weten telkens nieuwe markten 
aan te boren. Ik zie op korte termijn de vraag vanuit Europa niet 
snel toenemen. De trend daar is ‘local for local’. Momenteel is 
er veel vraag naar rode uien, vanwege de exportban in India. 
Die exportban is er als gevolg van lokale misoogsten. We zien 
de wereldwijde consumptie van uien toenemen, dat kan niet 
altijd met lokale productie worden afgedekt.’’ 
 
Professionele organisatie GroentenFruit Huis &  
Holland Onion Association
“Ons uitgekiende logistieke apparaat en de goede ligging zijn 
belangrijk voor onze positie als grootste uienexporteur ter 
wereld. Ook qua efficiëntie komen we met de Nederlandse 
exporthandel echt boven drijven. Als wij relaties spreken die 
niet in de AGF-handel zitten, dan hebben zij geen benul van 
de hoeveelheden groente en fruit die er vanuit ons land over 
de wereld geëxporteerd worden. De kracht van de uiensector 
is mede te danken aan de samenwerking tussen zaadhuizen, 
telers, pakstations en exporteurs. We zijn allemaal vrije 
ondernemers, maar het is een gemiste kans als je geen lid bent 
van GroentenFruit Huis en partner Holland Onion Association. 
We hebben elkaar nodig om een duurzame relatie op te 
bouwen en samen profijt te hebben van de kracht van het 
collectief. GroentenFruit Huis staat pal voor de belangen van 
de Nederlandse exporteur, bijvoorbeeld richting Engeland, een 
belangrijke exportmarkt voor de hele groente- en fruitafzet.  
Hoe bereid je je voor op de Brexit? Een traject waarin de leden 
worden begeleid. Of het nu gaat om een onderzoekstraject 
zoals Uireka, de lobby richting politiek of een workshop over 
fytosanitaire maatregelen. De onderwerpen zijn divers, maar 
altijd actueel. GroentenFruit Huis heeft de overgang vanuit 
Product- en Bedrijfschappen zeer goed opgepakt.’’

Het land der fabelen
Jan: ‘‘Het misverstand dat groente en fruit zwaar bespoten 
worden zou ik graag zo snel mogelijk de wereld uit willen 
helpen. Volledige transparantie en eenduidige certificering 
helpen hierbij. De retail heeft vaak haar eigen huisregels, dat 
mag natuurlijk, maar het zou handiger zijn als er één niveau of 
standaard gehanteerd wordt binnen Europa. GRASP, SMETA, 
GLOBALG.A.P.: over het algemeen streven producenten, 
handelaren en retailers naar hetzelfde doel: een duurzaam en 
veilig product presenteren in het winkelschap.’’

Wereldpieperstad met ambitie
 

Heel Flevoland bakt… hutspot! Tenminste, als het aan Cor van Veldhuijsen van Agrofoodcluster ligt. Om 

gezonde voeding, afkomstig uit de eigen regio te promoten, gaan mbo-studenten uit Emmeloord een 

heuze kookbattle aan. Aan het oer-Hollandse gerecht- waarvan de ui een vaste waarde is- mag één geheim 

ingrediënt worden toegevoegd. De hoofdprijs? Eeuwige roem en patatjes van de lokale cafetaria. 

 
Patat als hoofdprijs? Emmeloord wordt niet voor niets 
World Potato city genoemd!
‘‘Potato én onions. Inmiddels is 50% van de Nederlandse 
uienproductie afkomstig uit Flevoland. Uien en aardappelen 
vormen de pijlers van Flevoland. Wat bijzonder is aan dit gebied 
is dat de hele keten bij elkaar zit, vanaf het veredelen van 
nieuwe aardappelrassen, tot het moment waarop er chips van 
gemaakt wordt. De kavels en infrastructuur zijn uniek. Je kunt 
de volledige aardappelroute of keten zelfs per fiets afleggen.

Wat is de grootste uitdaging om deze groei te kunnen 
blijven vasthouden?
Meer is niet altijd beter. Er wordt steeds meer opgeschaald, 
maar met kwaliteit maak je het onderscheid. Een gevaar zijn 
de ziektes en plagen. Als je steeds efficiënter en sneller wilt 
werken, dan dreigt afnemende kwaliteit. Partijen komen elkaar 
tijdens de handel op de hele wereld tegen, maar ze hebben ook 
gemeenschappelijke belangen. We mogen echt trots zijn dat de 
teeltkennis en kennis van bewaartechnieken in Nederland op 
zo’n hoog niveau liggen.’’

Van welke nieuwe ontwikkeling verwacht je veel?
‘‘In samenwerking met een teler zijn we nu aan het 
experimenteren met nieuwe vormen van perceelobservatie. 
Met een autonome drone wordt data opgehaald: hoe liggen het 
kavel en de gewassen er bij? Nu corrigeren we problemen in de 
teelt nog veelal achteraf, terwijl je met een drone vooraf slechte 
plekken of afwijkingen in het veld al kunt signaleren. Dit kan 
dus positieve gevolgen hebben voor de gewasopbrengst. De 
data moet nog verrijkt worden, maar het laat wel zien hoe de 
moderne technieken steeds een stapje verder gaan.’’

Hier klinkt een blij mens?
‘‘Zonder twijfel. Mensen over de hele wereld eten onze 
uien! Mensen uit Argentinië weten Emmeloord te liggen. 
Ik ben ontzettend trots op onze provincie, mede vanwege 
de productie op het gebied van aardappelen en uien, maar 
vooral op alle bedrijvigheid. Wanneer je een netje uien in de 
supermarkt ziet liggen, heb je als consument geen idee wat 
daar aan vooraf gegaan is. Dat verhaal mogen wij vertellen en 
daar kan je toch niet anders dan blij en trots van worden?’’

Elk product heeft een verhaal, voor welk verhaal ga jij je 
de komende tijd inzetten?
‘‘Sowieso voor de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. 
‘Zodra ze van school komen leren we ze eerst alles af’, is een 
veelgehoord ‘grapje’. Maar je kunt niet van scholen verwachten 
dat ze continu op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de 
open teelt. Daar is zeker winst te behalen door elkaar op te 
zoeken, die verbinding maken wij als Agrofoodcluster. Op de 
akkerbouwopleiding in Emmeloord werd je vroeger opgeleid 
om de boerderij van je vader over te nemen, want 90% van 
de klas stroomde met die gedachte in. Maar met de inbreng 
van 14 partijen uit het Agrofoodcluster heet de opleiding nu 
Plant en Business en is de uitstroom veel breder geworden. 
Bijvoorbeeld richting handel en logistiek of precisielandbouw.’’

Tot slot, een blik op de toekomst: hoe ziet de 
exportpositie van Nederland er over 10 jaar uit?
‘‘Er is nog steeds druk op voedselproductie met de groeiende 
wereldbevolking. Met sensoren en precisielandbouw hebben 
we onze leidende rol weten te behouden. En gangbare teelt 
en biologische teelt zijn dichter bij elkaar gekomen, mede 
ingegeven door het (Europees) gevoerde beleid met betrekking 
tot gewasbeschermingsmiddelen. ’’

Jan van der Lans, 
Van der Lans International
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Als kind stond u al tussen de uien op het land, maar u bent nog 
steeds nauw betrokken bij dit product. Waar komt uw band met 
uien vandaan?
“Ik ben geboren en getogen in het Zeeuwse Oostdijk, het centrum van de 
ui. Na mijn jeugd woonde ik in een streek waar uien verwerkt werden. Ik 
was er zowel letterlijk als figuurlijk in een vroeg stadium bij betrokken.”

Op welke manier bedoelt u letterlijk?
“Zo’n 10 jaar geleden was ik de secretaris van Zuver, de Zeeuwse 
Uienbewerkers Vereniging. Ik kende voorzitter Huib Eversdijk, die mij 
vroeg om de rol als secretaris op me te nemen. In mijn huidige functie 
ben ik aanspreekpunt voor de sector en betrokken bij verschillende 
uienprojecten.”

Dat is behoorlijk breed! Kunt u twee projecten uitlichten
“Ja, Prinsjesdagfestival is een mooi voorbeeld. Dat is een tweedaags 
festival in Den Haag. Ik gaf de uiensector de gelegenheid zich te 
presenteren in het centrum waar de besluiten gemaakt worden. Het werd 
een succes. Statements werden gemaakt en er werd van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om uit te leggen waar de sector mee bezig is, welke 
uitdagingen er zijn én welke kansen ze zien.”

“Gewasbescherming staat hoog op de politieke agenda en de jeugd zal 
hierin een belangrijke rol spelen. Daarom heb ik geholpen met financiële 
ondersteuning ten gunste van een uienpellenonderzoek dat HBO-
studenten zijn gestart. We willen uien resistent maken tegen ziektes, met 
zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Dat heeft tijd en onderzoek nodig.”

Wat is uw verwachting voor de komende jaren?
“De seizoenen zijn grillig en dat blijft van belang voor de ontwikkeling. 
Naast het zo goed mogelijk inspelen op het klimaat, willen we ook 
dat ieder segment dat meewerkt in de uienketen zijn boterham kan 
blijven verdienen. Van boer tot supermarkt. Dat zal de komende tijd een 
zoektocht blijven. Samenwerken, innoveren en met elkaar het gesprek 
aangaan is hierbij de sleutel tot succes. Dat heeft de uiensector goed 
begrepen.”

En tot slot, heeft u een favoriet uiengerecht?
“Ik kan een lekkere uiensoep wel waarderen!” 

ALS JONGETJE TUSSEN 
DE UIEN OP HET LAND
Als lid Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft politicus Jo-Annes de Bat onder andere landbouw, visserij en 

fruitteelt in zijn portefeuille. Een breed werkgebied, maar de ui is extra speciaal voor hem. We zijn benieuwd 

waarom en hoe hij er in zijn huidige functie mee in aanraking komt.

Waar komt uw affiniteit met de landbouw vandaan?
‘‘Mijn ouders hadden een akkerbouwbedrijf in de polder, net als ik zelf inmiddels.  
Al heb ik lang gedacht dat ik bij de Marine zou gaan. Aardappelen, bieten en granen,  
heel eenvoudig maar ik ben zeker sterk verbonden met de sector.’’

Wat maakt Nederland zo’n belangrijk exportland?
‘‘Onze bodems zijn uitermate vruchtbaar, we hebben voldoende schoon en zoet water 
en zeer professionele telers. En ondernemers die ook durven te investeren. Een mooi 
voorbeeld is de uienproducent in de Noordoostpolder die recent een zeer innovatief 
droogstation heeft geïnstalleerd. We staan wereldwijd bekend als hoog innovatief en 
ontvangen daarom internationale delegaties. We zien de belangrijke exportpositie die we 
hebben. Als provincie hebben we in een containerhaven geïnvesteerd, zodat we onszelf 
als ‘agrihub’ ook op logistiek vlak blijven verbeteren. Logistieke lijnen worden verkort en 
de markt vergroot.’’

Waar is nog winst te behalen?
‘‘Wat mij betreft in de korte ketens, meer produceren voor afname dichter bij huis. 
Foodchains for Europe is een Interreg-project, waarbij we met landen zoals Italië 
en Engeland grensoverschrijdend werken. Het zijn allemaal regio’s met een grote 
voedselsector, die voor de omgeving sociale en economische voordelen opleveren. 
Sommige landen hebben al heel veel kennis op het gebied van voedselketens verkorten. 
Wij willen daar graag van leren en deze kennis vertalen naar concrete acties.’’

Uw ambitie is om Flevoland leidend te maken in duurzame voedselproductie?
‘‘Flevoland is ontstaan uit een traditioneel landbouwbeeld, met grootschalige productie 
voor de wereldmarkt in een toen nog door de EU-gereguleerde markt. Dat ligt achter ons. 
Producten zoals aardappelen, wortelen en uien nemen een belangrijke plek in, maar we 
moeten ook durven experimenteren. Onze voedselmarkt zit op slot. We moeten helpen 
om het bord van de consument op het erf van de boer te krijgen. Regionalisering van 
voedsel is een trend, daar zie je ook de grote retailers op inspelen. Dat betekent een 
betere positie én nieuwe kansen voor de boer, maar van zijn kant ook nadenken waar 
markt en vraag naar is. We telen lokaal nieuwe gewassen, zoals soja. En restaurants 
zetten tijdens de Restaurantweek voornamelijk groene gerechten op het menu. De 
uitdaging is om dierlijke en plantaardige productie met elkaar te verbinden.’’

Is zo de brug naar ‘Eet als een pionier’ ontstaan?
‘‘Als provincie heb je de taak om te stimuleren. Via de kookwedstrijd ´Eet als een Pionier´ 
hebben alle Flevolanders kunnen zien hoe lekker plantaardige gerechten zijn. Veilig, 
duurzaam en gezond voedsel heeft de toekomst. En dat begint als consument bij 
datgene wat je ’s avonds op je bord schept.’’

En tot slot, heeft u een favoriet uiengerecht?
“Versgemaakte hachee.” 

GROENE VOEDING 
HEEFT DE TOEKOMST 
Flevoland is weliswaar de jongste provincie van het land, maar zeker niet de minst ambitieuze. Het water van de 

Zuiderzee heeft plaatsgemaakt voor verstedelijking en lange, uitgestrekte percelen bestemd voor de landbouw.  

Een gesprek met Gedeputeerde Jan-Nico Appelman over plantaardig eten en zijn toekomstvisie op voedsel.
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Een belangrijke taak van GroentenFruit Huis 
is kennis vergaren en overbrengen naar de 
leden. Wilco van den Berg is als marktanalist 
verantwoordelijk voor het verzamelen en 
interpreteren van marktinformatie. 

‘‘Statistische informatie helpt de markt 
inzichtelijk te maken. Nederland heeft 20% van 
de wereldexport van uien in handen, maar er zijn 
meer landen waar de productie en export groeit. 
Welke landen groeien hard en waar liggen de 
kansen voor onze leden qua afzetuitbreiding? 
Vooral in West-Afrikaanse landen wordt ui, als 
relatief goedkope groente, veel gegeten. Leuk 
feitje, niet buurland Duitsland, maar Senegal is 
de grootste afnemer van de Nederlandse ui. De 
top 10 afzetlanden van het afgelopen seizoen 
ziet er indrukwekkend uit: 5 landen in Afrika, 3 in 
Europa, 1 in het Midden-Oosten en 1 helemaal in 
Zuidoost-Azië." 

De uienopbrengst wisselt van jaar tot jaar. 
Op basis van statistiek, die verzameld wordt 
door het Kwaliteits- Controle- Bureau (KCB), 
publiceert GroentenFruit Huis wekelijks de 

‘Nieuwsflash Uien’ met het exportoverzicht en 
de uiennoteringen voor alle leden. ‘‘Dat is bewust 
geen ellenlang rapport. Handelaren en telers 
weten precies wat de cijfers betekenen voor hun 
bedrijfsvoering. Op de website van de Holland 
Onion Association worden gegevens openbaar 
gemaakt. Ieder dinsdag en donderdag bij het 
publiceren van de input voor de noteringen 
zien we bezoekerspieken, een teken dat er 
vraag is naar deze informatie. We werken aan 
een online dashboard waar bijvoorbeeld ook 
consumptiecijfers beschikbaar worden gesteld, 
zodat we nog gerichter kennis kunnen delen. Nu 
is informatie vaak nog versnipperd en dus lastig 
te vinden.’’ 

‘‘Als klein land zijn we in staat om jaarrond te 
leveren en in te springen op de tekorten in andere 
landen. Zo exporteerde Nederland dit seizoen tot 
eind oktober 35.000 ton uien naar Brazilië, omdat 
er een gat viel in de lokale aanvoer. Groente 
en fruit is in de eerste plaats een belangrijke 
levensvoorziening, maar levert ook economisch 
en qua werkgelegenheid een belangrijke bijdrage. 
Daar mogen we best een beetje trots op zijn!’’

Sommige schimmels zijn nuttig of smaken zelfs goed op 
een toastje. Maar in het geval van de ui is het een geduchte 
tegenstander, die een groot gedeelte van de oogst kan verpesten. 
De kwaliteit en oogstzekerheid van uien is een gezamenlijk 
belang voor de gehele sector. Daarom voert Wageningen 
University & Research (WUR), een fundamenteel onderzoek uit 
naar onder meer koprot, witrot en bladvlekkenziekte. 

Voordat hij aan dit onderzoek begon wist hij vrij weinig over 
uien, zo bekent Maikel Steentjes PhD-student Fytopathologie 
aan de Wageningen University & Research. ‘‘Fytopathologie 
(red. plantenziektekunde) is de studie van de interactie tussen 
planten en plantpathogenen, ook wel plantenziekten genoemd, 
met als doel het ontwikkelen van strategieën voor de preventie 
en bestrijding van plantpathogenen. Het onderzoek is opgezet 
door mijn projectbegeleiders Jan van Kan en Olga Scholten, in 
samenwerking met een aantal grote uienveredelaars en de Holland 
Onion Association. De marktleiders van uienzaadproductie en 
veredeling hebben aangegeven dat dit schimmels zijn waar we nog 

geen resistente planten voor kunnen vinden. Terwijl het geduchte 
ziekteverwekkers zijn die grote schade aanrichten in de uienteelt.’’

Het vroegtijdig herkennen van ziekteverwekkers van planten is 
belangrijk voor een handelsland als Nederland. Binnen de WUR is 
veel expertise op het gebied van plantenonderzoek. ‘‘Wij gaan op 
zoek naar de stofjes die de schimmels gebruiken om de plant ziek 
te maken. Zodra je dat inzichtelijk hebt, kunnen de veredelaars die 
stoffen gebruiken en zo de plantenpopulatie testen op vatbaarheid. 
Op basis van die resultaten weet je ook welke planten je het beste 
kunt kruisen. We zijn ruim 2 jaar aan het onderzoeken en hebben 
nu de eerste moleculen te pakken, waarvan we denken dat die de 
schimmels helpen om de plant ziek te maken.’’

Er zijn meer vraagstukken. ‘‘Koprot bijvoorbeeld, treedt op tijdens 
bewaring en transport. Door een fluorescente marker- een soort 
vlaggetje- in de schimmel te zetten, kun je in het laboratorium 
achterhalen waar de infectie zich ontwikkelt. Met die kennis kunnen 
we nieuwe strategieën bepalen, om opbrengstverlies tegen te gaan.’’

Bij het verpakken van uien komt bij de uienverwerkende 
bedrijven in ons land een grote hoeveelheid droge uienrokken 
vrij. Tot nu toe, een restproduct, waar nog weinig mee gebeurt. 
Vrijwel alle schillen gaan vandaag de dag richting de bio-
vergisters, om er energie van te maken. Maar er kan meer.

Ongeveer 10 jaar geleden kreeg onderzoekster Dorien Derksen, 
werkzaam bij Hogeschool Zeeland, vanuit de uiensector 
het verzoek een onderzoeksproject te starten naar de 
bestanddelen van uienschillen, de buitenste droge rokken 
van de ui die we achteloos weggooien. Quercetine bleek een 
waardevol ingrediënt te zijn. Een antioxidant dat behoort tot 
de flavonoïden en daarmee een zinvol voedingssupplement, 
dat verkrijgbaar is in capsules. Samen met Wim Gaakeer, 
docentonderzoeker bij AVANS, trekken zij dit onderzoek en 
geven zij leiding aan wisselende groepen studenten van diverse 
studierichtingen, soms tot 30 studenten gelijktijdig. ‘‘Het 
onderzoek richt zich er op om te kijken in hoeverre industriële 
verwerking van de schillen mogelijk is ter verkrijging van de 
quercetine. We hebben nu vrijwel alle onderzoeksvragen 
behandeld en we zien uit naar een ontwerp voor de pilot-plant,’’ 
zo vertelt Dorien. 

 

Wim: “Een belangrijke mijlpaal was de ontdekking hoe we met 
heet water quercetine uit de schillen kunnen halen, zonder 
gebruik te maken van chemicaliën. Belangrijk deelonderzoek is 
nog hoe we de schillen met zo min mogelijk grond aangeleverd 
krijgen. Teveel grond leidt al snel tot te veel slijtage aan de 
machines. Het ultieme doel is toch de bouw van een fabriek 
voor de winning van quercetine uit uienschillen. Bovendien is 
het een stimulans voor de werkgelegenheid. Het zou prachtig 
zijn als we op deze manier meer waarde kunnen toevoegen aan 
uienschillen en de regio”. 
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Bladvlekkenziekte veroorzaakt door Botrytis squamosa

Blockchain gaat alles veranderen. Of toch niet? Behalve 
enthousiasme, is er ook veel onduidelijkheid over de mogelijk-
heden. Koen Nieuwenhuijse is sinds vier jaar lid van het Comité Ui 
van GroentenFruit Huis. Mede aan hem de taak om te onderzoeken 
of blockchain van toegevoegde waarde is voor de sector?

‘‘Als Comité Ui hebben we onszelf als doel gesteld om de 
mogelijkheden van blockchain te onderzoeken, daarom 
nemen wij deel aan de PPS ‘Blockchain in Agrifood Chains’. 
Nederlandse uien gaan de hele wereld over. Het aandeel 
van de export buiten Europa zal de komende jaren nog fors 
toenemen. Ieder land waar we naar toe exporteren heeft weer 
zijn eigen regels en protocollen. Dit vergt van onze sector 
heel veel energie om alles in goede banen te leiden. Er wordt 
namelijk nogal wat uitgewisseld. Blockchain zorgt ervoor dat de 
gevraagde documentatie centraal geordend wordt in de cloud. 
Zo kan het heel functioneel bijdragen aan veilig en traceerbaar 
berichtenverkeer. Iets wat de ketensamenwerking weer ten 
goede komt. We hebben als pilot Indonesië genomen. Dit land 
spant de kroon wat betreft de gevraagde eisen en documentatie. 
Er moeten heel wat stappen genomen worden, zoals registraties, 
bemonsteringen en laboratorium analyses, om überhaupt uien 

naar dit land te kunnen exporteren. Samen met Wageningen 
Universiteit Research brengen we de stappen in kaart, om ze 
uiteindelijk in een digitaal systeem te kunnen onderbrengen. 
Die stappen lopen van bodemmonsters en teelregistratie van 
percelen tot weegbonnen, kwaliteitsrapporten en certificaten van 
telers. Ook de hele facturatie door de keten heen is onderdeel 
van de gehele dataflow. We willen graag komen tot validatie door 
de overheid door middel van een digitaal fyto-certificaat, dat bij 
de te exporteren uien hoort. Maar zover zijn we nog niet. Het zal 
eerst duidelijk moeten zijn, dat blockchain toegevoegde waarde 
heeft ten opzichte van de huidige wijze van exporteren.’’

Koen Nieuwenhuijse, 
M.B.Nieuwenhuijse

INFORMATIE DIE AANZET TOT ACTIE WERKEN AAN 
OPLOSSINGEN TEGEN  
PLAAGGEEST UIENSECTOR

MEER DOEN MET UIENSCHILLEN 
BLOCKCHAIN; WAT KUN JE ER MEE? 

Wim Gaakeer en student

Onderzoek helpt uiensector aan wereldpositie
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Maar liefst 80% van zijn tijd is Ger van Burik, medewerker 
van GroentenFruit Huis, bezig met de organisatie van de 
Nederlandse deelname aan internationale groente en fruit 
handelsbeurzen. Hij doet dit via de Stichting Holland Fresh 
Group. 

“Nederland is op veel belangrijke AGF handelsbeurzen 
in de wereld vertegenwoordigd. Van de Fruit Logistica 
in Berlijn tot de PMA beurs in de Verenigde Staten. Alle 
deelnemers leggen hier goede contacten en verstevigen 
er hun wereldwijde handelsrelaties. Ook zijn er soms 
handelsbelemmeringen.” 

Binnen de gelederen van GroentenFruit Huis heeft 
de uiensector een belangrijke rol. “Er is een enorme 
bereidheid om met elkaar nieuwe markten open te 
breken.” Daarnaast roemt hij de transparantie in de 
sector. “Zo verzamelen we de transactieprijzen voor 
uien. Momenteel leveren een flink aantal uienverwerkers 
twee maal per week de transacties aan van de gekochte 
partijen voor levering die voldoen aan de beurscondities 
van Goes en Emmeloord. Regelmatig moeten we 
een aantal van hen nog even herinneren dat er op tijd 
aangeleverd moet worden. De transactielijst wordt door 
mij samengesteld en tweewekelijks op de site van de 
Holland Onion Association gepubliceerd. Nog voordat 
de beurscommissie bij elkaar komt, is de informatie 
die daar op tafel komt voor iedereen beschikbaar. De 
wereld is hiermee heel open geworden.” Gezamenlijk 
brengt de handel meer dan 1.000 transacties per jaar in, 
oplopend tot wel 250.000 ton product. Omdat de meeste 
verwerkers meedoen is er sprake van een grote dekking. 
De transacties omvatten meer dan 80% van alle gedane 
handel.

PRACHTIG
OM SAMEN
OP TE 
TREKKEN 

Veel uren, rare werktijden en altijd oogsten als het lekker weer 
is. Volgens Wim Mol, directeur van familiebedrijf Molnopex, 
snappen veel mensen niet wat deze branche zo mooi maakt.  
‘‘Je moet het van huis uit mee krijgen om het te begrijpen’‘,  
zo luidt zijn oordeel. 

Als gekozen noteerder neemt hij namens de handel in  
Noord-Nederland plaats aan de onderhandelingstafel,  
waar de notering bediscussieerd wordt. ‘‘Eerst ga ik bij mijn 
achterban na wat ze qua inkopen in de afgelopen periode 
gedaan hebben. Dat kan in een aflandperiode anders zijn dan 
wanneer het product opgeslagen ligt. En ook tussen Noord- en 
Zuid-Nederland zit een klein verschil. Meestal praat je over 
een halve cent, omdat de transportkosten in het zuiden net 
iets lager liggen voor de uien die overzees weg gaan via de 
havens. Geen partij is hetzelfde, we kijken naar kwaliteit en 
maatsortering om tot een reëel gemiddelde te komen. 

Alle extremen, zowel naar boven als beneden, filter je eruit. 
Moeilijke momenten? Ja, als de prijs in korte tijd stijgt of daalt 

dan krijg je veel tegenstrijdige berichten. Daar moet je met 
elkaar uitkomen om een zo goed mogelijk beeld richting de 
telersmarkt te schetsen. Met deze werkwijze is er een systeem 
ontwikkeld waarmee de collectieve input van de handel en 
telers voor een breed gedragen notering zorgt.’’ 

De beurscommissie van Goes stelt wekelijks op dinsdag de 
prijzen voor uien uit het Zuiden vast. Dit doen zij in een vast 
panel van twee vertegenwoordigers vanuit de uienhandel en twee 
vanuit de teelt. Watze van der Zee, gepensioneerd akkerbouwer 
uit Zaamslag, is reeds vijf jaar de gespreksleider van deze 
commissie.

‘‘Hoe ik aan informatie kom? Voorafgaand aan onze 
vergadering vindt er een telefonische vergadering plaats, 
met een 20-tal informanten uit het zuiden. Dit zijn goed 
geïnformeerde mensen met een groot netwerk onder 
uientelers. Zij melden prijzen van gedane zaken voor directe 
levering (opladen binnen drie weken na overeenkomst). 
Recente transacties, aangeleverd door de verwerkers, plaatst 
men kort voor ons overleg op de website van de Holland Onion 
Association. De handel brengt al bijna 10 jaar op deze manier 
collectief informatie in die waardevol is voor de notering.

Ieder schrijft op een briefje de prijsnotering die recht doet 
aan de huidige stand van de uienmarkt. Deze verzamel ik 
en vervolgens praten we net zo lang totdat we een juiste 
prijsvaststelling hebben. Soms gaat het snel, soms duurt 
het wat langer. Het is in de afgelopen vijf jaar, maar één keer 
voorgekomen dat het niet lukte. We hebben toen navraag 
gedaan bij de informanten om de contracten op te vragen. Ik 
hecht er belang aan dat er een goed wederzijds vertrouwen is. 
Samenwerking is anders niet mogelijk.’’

NOTEERDERS BEURS GOES:
Jan Boone (BOWA)
Boudewijn Jansen (Arjazon)
Werner Verschueren (Wiskerke Onions) (reserve)

NOTEERDERS BEURS EMMELOORD (LNCN):
Wim Mol (Molnopex) 
Remko Wilms (Waterman Onions) 
Arjan van Ramshorst (Gebr. Van Liere) (reserve) 

Uiennoteerders zijn te vergelijken met gekozen 

volksvertegenwoordigers. Maar dan zonder 

de plenaire zaal met blauwe stoeltjes. Elke 

dinsdag en donderdag komen noteerders 

samen om het prijspeil van de Nederlandse ui 

te bepalen, op basis van een objectieve lijst met 

transactieprijzen. Op deze manier wordt maar 

liefst 80% van de directe handel overzichtelijk 

en transparant gemaakt.

Ger van Burik, GroentenFruit 

Wim Mol, Molnopex

Watze van der Zee, commissie uiennotering

ALTIJD OOGSTEN 
ALS HET LEKKER WEER IS 

VOOR SAMENWERKING MOET JE VERTROUWEN HEBBEN
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CERTIFICERING, DAN 
WEET JE HET ZEKER! 
Certificering wint aan terrein. Logisch, want de consument kijkt steeds kritischer naar agrarische producten, 

vooral naar het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Het is zoeken naar evenwicht 

tussen groei en Good Agricultural Practice (GAP). Aan het woord is Marcel Scholtens, lid vakgroep 

Akkerbouw LTO Nederland. Per 1 november 2019 nam hij de plaats in onderzoeksprogramma Uireka over van 

Adrie Bossers, die na jaren trouwe dienst LTO Nederland uitzwaaide.

Marcel haast zich om het belang van uniforme certificering te 
onderstrepen. ‘‘Certificering maakt je bewust van waar je mee 
bezig bent. De toekenning en controle wordt uitgevoerd door 
onafhankelijke instituten en verdient dus ook meer gewicht. Als 
je GLOBALG.A.P. gecertificeerd bent, dan moet dat voldoende 
zijn om richting afnemers aan te tonen dat je je houdt aan 
de gestelde eisen, zodat je geen teeltregistratie hoeft te laten 
zien. Voor sommige afnemers telt alleen de teeltregistratie, 
waardoor het certificaat geen waarde meer heeft. En dat 
zou anders moeten. Ik heb een rijbewijs. Maar ik hoef een 
politieagent toch ook niet te laten zien dat ik weet waar het 
knipperlicht zit?’’ 

Gedeelde problematiek
‘‘Als vakgroep maken we ons hard voor de positie van 
de akkerbouwer. De beste omstandigheden, het behoud 
van keuzevrijheid en waardering voor het ambacht en de 
bijdrage die we leveren aan wereldwijde voedselvoorziening. 
Samen met landelijke belangenbehartigers zoeken we naar 
oplossingen voor gedeelde problematiek. Denk hierbij aan 
verduurzaming van de teelt, bemesting en plantgezondheid. 
Bodembeheer, bemesting en organische stofbeheer zijn 
cruciaal voor een goede productie met weinig verliezen. 
Daarom stelt Brancheorganisatie Akkerbouw geld beschikbaar 
voor Uireka. Zeeland is van oudsher een uiengebied, waar veel 
grondgebonden ziektes voorkomen, maar ook in Flevoland. 
Het spreekt voor zich dat de weerbaarheid van het uiengewas 
een relatie heeft met de bodem. Onderzoek naar weerbaarheid, 
fusarium en vervanging van MH zijn daarom belangrijke topics. 
Uireka is een voorbeeld van ketenbrede samenwerking, zonder 
dat er een bovenliggende partij is. Dat heeft met mensen te 
maken, de bereidheid is er. En de resultaten ook!’’ 

Die bereidheid tot krachtenbundeling bleek ook uit de onlangs 
gepubliceerde handelsvoorwaarden voor zaaiuien (AVZ). Het 
resultaat van gezamenlijk effort, van GroentenFruit Huis en LTO 
Nederland, die eerlijke, reële en vooral praktische voorwaarden 
op hebben gesteld. De basis voor eerlijke handel. 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
 
Als brancheorganisatie zijn we verbinders, geen papegaaien.

Daan van Empel, programmamanager Duurzaamheid en 
Voedselveiligheid voor GroentenFruit Huis, geeft direct toe 
dat hij het soms lastig vindt om uit te leggen wat zijn functie 
inhoudt. ‘‘Je werkt toch vaak op inhoudelijke dossiers met veel 
verschillende partijen. Ik zie ons als verbinders. Waar je als 
bedrijf alleen minder slagkracht hebt, fungeert GroentenFruit 
Huis als matchmaker. We brengen mensen bij elkaar. We 
ondersteunen bedrijven op het gebied van wet- en regelgeving 
en voedselveiligheid en duurzaamheid. We signaleren 
marktontwikkelingen en zetten de kennis die we opdoen vanuit 
de business om in informatie om leden te inspireren. Als 
brancheorganisatie praten we niet na wat bedrijven zeggen. We 
spiegelen en durven een zelfkritische rol te stimuleren.’’

Scepsis er ook vanuit de uienteelt als het gaat om de 
certificering On the way to PlanetProof. ‘‘De teelt heeft al een 
relatief lage milieu-impact, land- en tuinbouw functioneren 
op een hoog niveau. Maar als sector kun je jezelf duurzaam 
vinden, dat moet je ook kunnen aantonen. Anders wordt het 
toch een beetje ‘Wij van WC-Eend’.’’ Vroeger waren er meerdere 
richtlijnen. Met dit onafhankelijke keurmerk bewijs je dat de 
consument een product koopt dat duurzamer is geproduceerd 

en beter is voor natuur, milieu en klimaat. ‘‘In Nederland is 
PlanetProof al een begrip, maar internationaliseren heeft 
nu onze aandacht. Zeker als je kijkt naar de ui, waarbij ruim 
90% van de productie voor de export bestemd is. De lopende 
discussie is nu: moet je producenten belonen voor het 
vrijwillig hanteren van dit keurmerk, door ze bijvoorbeeld een 
voorkeurspositie als leverancier te geven? Of is dit in de nabije 
toekomst een licence to operate, net zoals voedselveiligheid? 
Natuurlijk moeten productiekosten in verhouding staan tot de 
verkoopprijs. Maar helaas is niet alles een-op-een te koppelen 
aan een uitbetaalprijs.’’

Nuance op zijn plaats
‘‘Waar ik behoefte aan heb, is dat de overheid meer kijkt naar 
integraliteit. Het vergroenen van de gewasbescherming 
bijvoorbeeld is een prima doelstelling, maar hoe verhoudt 
dit ten opzichte van het voorkomen van voedselverspilling? 
Gewasbeschermingsmiddelen dragen bij aan de kwaliteit en 
daarmee aan de bewaarbaarheid van producten. Dat we daar 
veilig en verantwoord mee om moeten gaan, staat buiten 
kijf. Met precisietoediening, zoals bijvoorbeeld zaadcoating, 
komt het middel alleen daar terecht waar het bedoeld is en 
spoelt het niet de sloot in. Verpakking is ook zo’n onderwerp. 
Over de metalen clip, waarmee uiennetten gesloten worden, 
ontstond de discussie dat deze het recyclingproces moeilijker 
maakt. Echter, het knelpunt zit al in het netje. Ingegeven 
vanuit producthoudbaarheid, materiaalgebruik en de 
logistieke facetten dan is deze verpakkingsmethode al enorm 
geoptimaliseerd. Samen met het Comité Ui hebben we dit aan 
kunnen tonen, waardoor het verbod op de clips teruggedraaid 
werd. Hoe meer je van iets weet, hoe genuanceerder je wordt.’’ 

Verenig u
Je hebt altijd koplopers die zich op bepaalde thema’s 
onderscheiden, maar de keten is zo sterk als zijn zwakste 
schakel. De misvatting is dat alleen grote bedrijven koplopers 
kunnen zijn. Natuurlijk heeft investeringscapaciteit impact, 
maar midden- en kleinbedrijf kunnen net zo goed koploper 
zijn. Daan vertelt over een van de relatief kleinere leden, die 
succesvol een eigen tomatenmerk heeft ontwikkeld en vol 
inzet op duurzame verpakkingsmaterialen. ‘‘Als je echt naar 
verduurzaming van de sector wilt gaan, dan is het in mijn ogen 
belangrijk dat het merendeel van de sector- zeg 90%- een kleine 
stap vooruit zet. Dat gaat meer impact genereren dan wanneer 
de bovenste 10% een grote stap zet. Alleen ga je sneller, maar 
samen kom je verder.’’
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GEEN ENKELE SECTOR 
IS ZO ZICHTBAAR ALS 
DE LANDBOUW 
Het CBS verzamelt gegevens (ten behoeve van oogstramingen) van een groot aantal gewassen. Hiermee 

voorziet ze in de behoefte aan betrouwbare landbouwstatistieken. Ook publiceert ze voorlopige cijfers over 

de oogst van zaai-uien eind oktober en de definitieve cijfers eind januari. De voorlopige ramingen van de 

uiencijfers vormen input voor de Landbouwrekeningen. De Landbouwrekeningen zijn, als onderdeel van de 

Nationale rekeningen, Europees verplichte statistieken. 

Cor Pierik woont in Genemuiden, op de ouderlijke boerderij 
met zo’n 30 ha grond. Hij weet te vertellen dat er zo’n 8.000 
boerenbedrijven in Nederland kleiner zijn en zo’n 44.000 
landbouwers die groter boeren dan hij. Getallen die verraden 
waar Cor al 30 jaar werkzaam is, want boeren doet Cor slechts 
hobbymatig. In het dagelijkse leven is hij perswoordvoerder 
Landbouw en Milieu bij het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Aan tafel zit ook Marius Reitsema, Algemeen projectleider 
Landbouwstatistieken. Eigenlijk wilde hij vroeger bakker worden, 
maar via een studie scheikunde en filosofie kwam hij 36 jaar 
geleden bij het CBS terecht. 

Verjaardagspraat
Tijdens verjaardagen wordt hen regelmatig gevraagd naar 
actuele, politieke vraagstukken zoals de CO2-problematiek en het 
stikstofdossier. Ook tijdens het bezoek van Cor en Marius aan de 
Algemene Ledenvergadering van het Comité Ui was de discussie 
niet van de lucht. “Maar liefst 2/3 van het landoppervlakte wordt 
gebruikt door boerenbedrijven. Dat is direct terug te zien in het 
landschap. Geen enkele sector is zo zichtbaar in Nederland als de 
landbouw. Het economische belang zou je kunnen bagatelliseren 
omdat het ‘maar’ 1,5% van het Bruto Nationaal Product (BNP) 
is. Maar het gehele agrocomplex is goed voor 7,5% van het BNP 

en heeft een exportwaarde van 90,3 miljard, bijna 20% van de totale Nederlandse 
goederenexport. Daaronder vallen ook slagerijen en groente- en fruitverwerkende 
bedrijven. Als statisticus kijk je altijd naar de context van de cijfers”, aldus Cor.

Het CBS verzamelt onder meer statistieken over gewasbeschermingsmiddelen, 
export en import en de hoeveelheid biologische uien die geteeld worden. 
Twee keer per jaar zijn de ogen van de gehele uienketen op het werk van Marius, 
Cor en consorten gericht. “Als CBS zijn wij verplicht cijfers te leveren vanuit 
bepaalde verordeningen uit Eurostat. De voorlopige oogstraming voor uien, 
gebaseerd op de landbouwtelling, publiceren we eind oktober en de definitieve 
cijfers, als resultaten van de enquête, in januari. Eurostat gebruikt deze data 
vervolgens weer om te bekijken hoe het bijvoorbeeld met de voedselvoorziening op 
Europees niveau zit.’’ 

Transparantie
Transparantie is voor alle spelers in de keten belangrijk. Maar in de praktijk willen 
telers liever zo min mogelijk transparantie, merkt Marius op. ‘‘Het argument is 
dan: 'Dan kan de markt zijn werk doen.' Wat ik daar dan tegenover zet, is dat 
de handelspartijen toch wel zorgen dat ze, linksom of rechtsom, die informatie 
hebben. Als boer heb je altijd een informatieachterstand. En wij hebben geen 
belang. Het enige belang dat wij hebben is dat we zo goed mogelijk proberen om 
het juiste cijfer in beeld te brengen. Informatie die bij ons komt is ook veilig. Wij 
zullen nooit iets over een individueel bedrijf naar buiten brengen.’’

Voorlopige en definitieve cijfers
‘‘Enige jaren geleden ontstond er wat commotie op het moment dat we de 
definitieve cijfers presenteerden. Waar een probleem kan ontstaan, is dat men 
bij de vergelijking tussen voorlopige- en definitieve cijfers niet naar de hectare 
opbrengst kijkt, maar naar de totale opbrengst van alle uien. In de voorlopige cijfers 
weet je niet welk areaal niet geoogst wordt. Dat komt dan niet in die opbrengsten. 
Of dat er uitval is omdat de oogst beschadigd is. Er kan dus een behoorlijk verschil 
zitten tussen de voorlopige cijfers en de definitieve cijfers. Het enige dat je kunt 
vergelijken tussen die cijfers is de beteelde oppervlakte en de hectare-opbrengst.’’

Big data
Marius snapt dat bedrijven niet zitten te wachten op vragenlijsten om in te vullen. 
‘’Een uitdaging voor ons is om kwalitatief goede cijfers te maken, met zo min 
mogelijk lastendruk. Dat doen we door te kijken naar alternatieven, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van nieuwe technische ontwikkelingen, zoals satellietdata, 
sensordata en de mogelijkheden om de informatie direct uit bedrijfssystemen 
van agrarische bedrijven te halen. Machines die het land op gaan om te oogsten, 
houden gewoon bij wat er vanaf komt. Die data wil je eigenlijk meteen op je bureau 
krijgen, zo hoeven we niemand lastig te vallen. Maar mechanisatiebedrijven en 
fabrikanten van bijvoorbeeld tractoren geven aan dat die data van hen is. De 
komende 10 jaar zal er veel meer big data beschikbaar komen. Maar het staat nu 
nog in de kinderschoenen om dat te vertalen naar echt betrouwbare statistieken.’’

Voorbeeldfunctie
De uienorganisatie is volgens de heren binnen de landbouw een schoolvoorbeeld 
van hoe je partijen bij elkaar brengt. ‘‘De gecombineerde activiteiten die voorheen 
door Productschappen werden gedaan, zoals onderzoek naar ziektes, zijn 
essentieel voor bedrijven, maar voor een boer alleen niet te dragen.  
Het Comité Ui en de Holland Onion Association maken heel goed duidelijk dat 
je elkaar nodig hebt.’’

Marius Reitsema  en Cor Pierik,
Centraal Bureau voor de Statistiek 19



DE FLOORTJE DESSING 
ONDER DE GROENTE 
De roots van Waterman Onions liggen in de provincie Zeeland waar de huidige eigenaren, de broers Wim en 

Erik Waterman, zijn geboren en getogen. De liefde, passie en kennis voor en over uien is er met de paplepel 

ingegoten door vader Waterman, die zijn handelsbedrijf in de jaren 50 begon. 

Ruim 20 jaar geleden verhuisde het bedrijf vanuit Zeeland naar 
Emmeloord. Qua afstand een peulenschil, als je dat vergelijkt 
met de kilometers die Erik elk jaar met zijn uien aflegt. ‘‘Azië, 
India, Centraal Amerika, you name it. Ik voel me soms net 
Floortje Dessing.’’ 

De aanrijtijd vanuit dit productiegebied in Flevoland is heel 
voordelig. ‘‘Het idee voor het bargeconcept is eigenlijk 
ontstaan omdat we steeds meer te maken hebben met 
het dichtslibbende wegennet. Daarnaast zijn er ook 
bedrijfseconomische voordelen. In de oude situatie kon je 
geen combinatievrachten maken. Je bent altijd met enkel 
transport bezig, waardoor er veel lege kilometers ontstaan. 
Om dit tegen te gaan, hebben we besloten om de containers 
op een binnenvaartschip te zetten in een depot in Lelystad 
en van daaruit te pendelen met vrachtwagens. Duurzamer, 
bedrijfseconomisch interessant en daarnaast ben je flexibeler. 
De containerterminal aan de Flevokust Haven biedt voldoende 
mogelijkheden voor de op- en overslag van containers. 
Op jaarbasis verschepen wij alleen als bedrijf al zo’n 2000 
containers via de binnenvaart. Je kunt je dan wel voorstellen 
wat deze slimmere manier van transport voor de hele keten 
oplevert. Eigenlijk moeten we naar coachsharing toe, net 
als bij vliegtuigen. Als je dit kunt doorontwikkelen voor de 
binnenvaart, dan kun je transport nog efficiënter inzetten.’’ Leuk 
weetje: in Zeeland wordt nu al de volgende stap gezet met 
autonoom transport, waarbij zelfrijdende vrachtwagens over de 
openbare weg van MSP Onions naar Kloosterboer rijden. 

Goed renderend gewas
"In de basis kunnen we als Nederland een belangrijke bijdrage 
leveren om de wereldpopulatie te helpen voeden. Uien 
hebben een bepaalde hoeveel water nodig om te groeien, 
daarom zijn veel plekken niet geschikt voor groei. Behalve het 
juiste klimaat, hebben we ook de juiste ondernemersgeest 
en ambitie. Die combinatie stelt ons in staat om naar 140 

landen te exporteren. De grootste producenten zijn India en 
China, maar dat zie ik niet als concurrentie. We verschepen 
nu al volop uien naar plekken waar normaal India naar 
exporteert, zoals Maleisië, Sri-Lanka en zelfs Bangladesh. 
Protectionisme van landen vormt een risico, denk aan licenties 
en importheffingen. Vanuit de Holland Onion Association 
hebben we gelukkig goede contacten met ambassades en 
landbouwraden die middels hun lobby de Nederlandse ui goed 
wegzetten. Ik denk dat uien over 10 jaar bekend staan als één 
van de best renderende gewassen van de akkerbouw, net na 
pootaardappelen." 
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75% MINDER WIELEN OP DE WEG 
De uiensector in Zeeland heeft de handen ineen geslagen 
voor een efficiëntere containerlogistiek. Aanleiding was de 
oproep van Holland Onion Association richting de verschillende 
transportaanbieders over land en zee. Lindert Moerdijk, van MSP 
Onions is één van de deelnemende partijen. ‘‘Het zogenaamde 
bargeconcept zorgt ervoor dat we door kunnen groeien, in een 
wereld waar het draait om volumes. In de havens van Rotterdam 
en Antwerpen zijn de wachttijden enorm. De pieken en dalen die 
bij de grote volumes horen, zijn dan niet op te vangen. Vroeger 
konden we maximaal 2 à 3 containers per dag, per truck naar 
de haven brengen. Producties waren lastig in te plannen, want 
je wist niet wanneer de vrachtwagen terug was. Door gebruik te 
maken van de haven van Vlissingen, in onze achtertuin, zitten 
we nu op 10 tot 12 containers per truck per dag. Inmiddels 
hebben we makkelijk 75% minder wielen op de weg. We hebben 
de transportoplossingen om binnen 35 dagen overal ter wereld 
te staan. Onlangs hebben we onze interne logistiek en het 
sorteerproces volledig geautomatiseerd. Het proces van de 
uienverwerking was al 30 jaar hetzelfde. In onze CO2-neutrale 
‘Factory of the future’ geen vieze handen meer. Alle machines 
zijn aan elkaar gekoppeld en te besturen per Ipad of vanuit de 
controlroom door operators! ’’Li
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Fred Compeer, 
Kloosterboer

Kloosterboer biedt innovatieve en duurzame totaaloplossingen 
voor temperatuur gecontroleerde voedselproducten. 
Fred Compeer: “Als General Manager Intermodal ben ik 
verantwoordelijk voor de transporten die per binnenvaart 
en spoor gaan. Daarnaast ben ik in Vlissingen commercieel 
verantwoordelijk voor de containers.”

In het begin van zijn carrière zag Fred dat fruit in containers 
binnen kwam in de haven en containers leeg terug gingen. Een 
kans voor de uiensector, vanwege de teelt en export. Er werd 
nog verscheept in een conventioneel schip of over de weg. “We 
hebben een reeferevent georganiseerd met partijen uit de keten 
en zijn zelf ook meerdere malen aangesloten bij bestaande 
bijeenkomsten van de uiensector. Na een aantal goede 
gesprekken en discussies is het balletje gaan rollen.” 

Containerrederijen meren vandaag de dag aan in Vlissingen 
om te lossen en vertrekken weer met volle containers. Vaak 
gevuld met uien! Deze clustering is zowel op financieel als op 
het gebied van het klimaat positief. Naar aanleiding van dit 
event organiseert Zeeland Connect als onafhankelijke partij nu 
seminars. Uienexporteurs hebben tijdens zo’n seminar onlangs 
de logistieke prijs voor Zeeland gewonnen. 

Naast deze positieve ontwikkeling zijn er nog kansen om 
de samenwerking met Flevoland te intensiveren middels 
een binnenvaartconnectie.” Ook Kloosterboer innoveert 
op een duurzame manier. “Er wordt hard gewerkt aan een 
containerterminal, waarbij containers gecentreerd worden 
en er minder reachstackers nodig zijn voor de handling. Ook 
nieuw zijn de kastjes om het binnenklimaat van containers te 
monitoren. Dat is ook nog een optie voor de uiencontainers!”

SAMENWERKING INTENSIVEREN 
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STOFPROBLEMATIEK
 
Zwevend stof is een erkend probleem binnen de land- en  
tuinbouw. De relatie met gezondheid en goede 
werkomstandigheden voor zowel de landbouwer als zijn 
omgeving vormen een belangrijk aandachtspunt. Zolang uien 
nog niet aan een boom groeien, is aanhangende grond een 
vanzelfsprekendheid, maar wel eentje met toenemende aandacht. 

Er bestaan heel wat technieken die de hoeveelheid stof sterk 
kunnen reduceren. GroentenFruit Huis bracht ze al jaren geleden 
in kaart en heeft diverse onderzoeken geïnitieerd, met onder 
andere partijen als TNO en Wageningen University & Research. 
Inmiddels zijn de maatregelen gemeengoed en worden alweer 
vervolgstappen gezet om het grondstof nog verder te reduceren. 

Stofreductie begint al op het land bij de grondkeuze en 
rooiomstandigheden, maar ook tijdens de bewaring en 
in- en uitschuren van de uien. Omkapping, afscherming, 
adequate veegapparatuur en afzuiging tijdens verwerking 
zijn maatregelen die al veel kunnen betekenen. Maar ook de 
inrichting van de ruimten waar mensen werken met het product, 
zoals overdruk en een gezond binnenklimaat. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen vormen indien nodig een laatste 
barrière. Nieuwe manieren van productverwerking, waarbij 
vrijwel alles geautomatiseerd en gedigitaliseerd is, geven 
vaak ook nieuwe mogelijkheden voor verdere reductie van 
blootstelling aan stof. Last but not least, biedt de gezamenlijke 
aanpak de kans om een onderwerp als ‘stof’ op de agenda te 
zetten. 

SCHONERE KIEMREMMER 

Samen met uienhandelaren, toelatingshouders, 
gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten, 
uienzaadveredelaars en LTO wordt er blijvend gezocht 
naar verbetering in kiemremmiddelen. 

Alternatieven voor kiemremmers is een van de zeven 
focuspunten binnen onderzoeksprogramma Uireka 
2.0. Temeer nadat zo’n 2 jaar geleden duidelijk werd 
dat geen oneindig gebruik gemaakt kan blijven 
worden van Maleïne Hydrazide (MH). De gezamenlijke 
aanpak en communicatie richting de media was 
een succesvol voorbeeld van ketensamenwerking. 
Met de nieuwe schonere variant van het middel 
dat 1 november 2018 op de markt kwam, kan de 
uiensector nog tot 2032 vooruit, maar nu al inzetten 
op alternatieven is belangrijk. 

GroentenFruit Huis en het Comité Ui hebben zich 
in 2017 samen met ketenpartners ingezet voor 
behoud van de veelgebruikte kiemremmer, omdat 
bij afschaffing ervan de exportpositie meteen in het 
gedrang zou komen. Volgens kenners is MH tot nu 
toe de beste en enige oplossing om de kiemrust 
onderweg naar de 140 bestemmingen te garanderen. 
Tegelijkertijd is het als het ware de achillespees van 
de exportpositie. De werkgroep die zich binnen Uireka 
2.0 bezig houdt met alternatieven voor MH heeft een 
belangrijke opdracht, in het belang van de toekomst 
van de Hollandse ui. 

NEDERLAND OOK IN PERIODE LAGE OOGST 
LOGISTIEKE DRAAISCHIJF VOOR DE UI
Begin 2019 was een aantal uienbedrijven genoodzaakt om 
een deel van het personeel naar huis te sturen. Aanleiding? 
Te weinig werk, als gevolg van de laagste uienoogst sinds 
decennia. 

De langdurige droogte van het seizoen zorgde ervoor 
dat er een aanzienlijk lager aantal uien van de akkers 
kwam. In totaal vroegen 5 van de 35 uienbedrijven (15%) 
arbeidstijdverkorting aan voor een gedeelte van haar 
medewerkers. GroentenFruit Huis hielp bedrijven met hun 
aanvraag. In de uiensector werken in totaal 1.500 mensen. 
Hetzij bij uienbedrijven zelf of bij aanverwante bedrijven. 

Waar in een gemiddeld seizoen zo’n 25.000 ton aan uien 
wordt verhandeld, ging er op het dieptepunt per week 
minder dan 10.000 ton weg. Vooral Zeeuwse boeren en 
de handel bestemd voor export werden zwaar getroffen. 
De hogere prijs van de uien hielp voor de meesten niet 
mee, omdat er geen of nauwelijks oogsten waren om te 
verkopen. Een situatie waar concurrent China op wist in 
te springen, door goedkoper uien te leveren aan de landen 
waar normaal dit Nederlandse exportproduct gretig wordt 
afgenomen. Nederland fungeerde vanwege de importuien 
wel als logistieke draaischijf, waardoor sommige bedrijven 
voldoende werk hielden voor hun personeel.

RESTWARMTE INZETTEN OM UIEN TE DROGEN 
VOORBEELD PROJECT IN DE AGROFOOD
Uienhandel Wiskerke Onions en frietproducent Lamb Weston 
Meijer in Kruiningen zetten de toon met een grootschalig 
restwarmteproject. Naast een eigen investering van bijna 
800.000 euro door Wiskerke Onions ontvingen de bedrijven voor 
het opzetten van de warmtekoppeling een subsidie van 8 ton.

De restwarmte, waar Lamb Weston Meijer niets mee 
kon, wordt nu opnieuw beschikbaar gesteld in de agro-
industrie. Wiskerke heeft speciale droogloodsen gebouwd, 
waar de oogst met restwarmte kan wordt gedroogd. Dit 
drogingsproces is essentieel om de kans op schimmelen 
te verminderen en de kwaliteit te waarborgen. Het project 
komt ook de vermindering in het verbruik van aardgas en 
CO2-uitstoot ten goede, vergelijkbaar met het verbruik van 

bijna 300 huishoudens. Praktisch voordeel is dat bij het 
gebruik van restwarmte, in tegenstelling tot de verbranding 
van aardgas, geen water in het product wordt gebracht.

De subsidie, die tijdens de aanvraag door ontwikkelings-
maatschappij Economische Impuls Zeeland werd begeleid, 
is beschikbaar gesteld door de Provincie Zeeland. Dit was 
mogelijk in het kader van een Green Deal met het Rijk. 
Met deze deals wordt een duurzame, circulaire economie 
gestimuleerd. Smart Delta Resources (SDR), een regionaal 
platform van energie-intensieve bedrijven stond samen met 
Gijsbrecht Gunter aan het roer tijdens de opstart van dit 
project. 

“DE BEST OMSCHREVEN UIENVOORWAARDEN OOIT”
De bestaande algemene handelsvoorwaarden zaaiuien, beter 
bekend als ‘De AVZ’, dateerden van 2006. Er is sindsdien veel 
veranderd in de uiensector. Het was dan ook hoog tijd om 
deze voorwaarden tegen het licht te houden. Sinds 
1 juli 2019 gelden de nieuwe voorwaarden die LTO Nederland 
en GroentenFruit Huis gezamenlijk hebben opgesteld en 
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank in Den Haag. 

Telers en handel merkten dat veel bedrijven de laatste 
jaren eigen handelsvoorwaarden opgesteld hebben. 
Hierdoor is het in de markt vaak onduidelijk wat precies de 
voorwaarden zijn en welke rechten en plichten daarbij horen 
voor koper en verkoper. LTO Nederland en GroentenFruit 
Huis zijn daarom rond de tafel gaan zitten met als 
uitgangspunt het opstellen van eerlijke, reële en vooral 
praktische voorwaarden die passen bij de kwaliteitsambitie 
van de Hollandse ui. 

Doel was dat beide achterbannen de nieuwe voorwaarden 
breed zullen toepassen waardoor het woud aan 
voorwaarden dat momenteel bestaat, verdwijnt. “Het zijn de 
best omschreven voorwaarden ooit”, zeggen de leden van 
de gezamenlijk werkgroep die zich sterk hebben gemaakt 
voor actualisatie van de AVZ. 

Naast duidelijke omschrijvingen zoals kwaliteit van 
veldgewas uien, tarra, grond en praktische zaken zoals 
het wegen en termijnen voor koopbevestiging, betaling 
en risico-overdracht, zijn definities opgenomen van 
zogenaamd ‘schot’ (spruitvorming) en ‘kale uien’. Ook 
zijn haakjes opgenomen voor tarrakorting of premies 
bij uitzonderlijk hoge of lage tarrapercentages en is het 
keuringsreglement aangepast aan de hand van de nieuwe 
voorwaarden. In de nieuwe AVZ is niet langer voorzien 
in voorwaarden voor de contractteelt, aangezien deze 
nauwelijks gebruikt werden.
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Samen succesvol. Dat bewijst de samenwerking in de uiensector 
waarbij diverse partijen betrokken zijn. Van teler, verhandelaar 
en exportspecialist tot politieke partij. De betrokkenen zijn het 
er allen over eens: saamhorigheid is van belang, zeker in de 
internationaal georiënteerde uiensector! Een hecht netwerk 
bouwen kost jaren en vraagt vertrouwen in elkaar. 

Openheid van zaken, samen aan de slag om te blijven verbeteren 
en daarnaast ook samen andere leuke dingen doen. Af en toe 
erop uit. Goed om positief nieuws, maar ook tegenslagen met 
elkaar te delen. Op die basis organiseerde het Comité Ui van 
GroentenFruit Huis afgelopen zomer (toen de schrale uienoogst 
een eind op was) een teambuildingsdag. 

Na een humoristische uitnodiging, waarbij menig ui aan de 
haak werd geslagen, gingen zo’n 25 fanatieke deelnemers, allen 
betrokken in de uiensector mee met het ‘vis-uitje’. Samen het 
uienseizoen afsluiten. Duurzaamheidsontwikkelingen, maar ook 
tegenslagen zoals de lage oogst van 2018 bespreken. En vooral 
gewoon gezellig onder elkaar bijkletsen en grappen maken op 
het water.

Vanuit de haven van Hansweert vertrok de vissersboot  
Mps. Onderneming. Tijdens deze geslaagde, zonnige dag werd 
de competitie aangegaan. Ondanks de magere vangst, logisch 
met zoveel zeehonden in de buurt, was het “een uitje dat naar 
meer smaakt”!

De Topsector Agri & Food heeft opnieuw 9 ton vrijgemaakt 
voor een driejarig onderzoeksprogramma (2020-2022), ter 
verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse ui. 
Aangevuld met hetgeen de inmiddels meer dan 70 bedrijven 
en organisaties in de keten bijdragen, betekent dit dat er een 
totaal onderzoeksbudget van ruim 2,5 miljoen beschikbaar is 
voor nieuw ketenbreed uienonderzoek. 

Het succes van het publiek-private onderzoeksprogramma 
van de afgelopen 3 jaar krijgt hiermee het gewenste vervolg 
in Uireka 2.0. 

Waar het ketenbrede onderzoek zich de afgelopen 
periode met name richtte op fysieke kwaliteitsaspecten 
van de ui zelf, focust Uireka 2.0 zich vooral op 
duurzaamheidsaspecten en robuuste teeltsystemen. 
Met input van alle deelnemers zijn 7 onderzoeksthema’s 
gedefinieerd waaraan in de periode 2020 tot en met 2022 
wordt gewerkt.

De organisatie van het bestaande project blijft ook voor 
Uireka 2.0 in dezelfde vorm bestaan. Onder een centrale 
Stuurgroep met vertegenwoordigers uit de deelnemende 
ketenschakels, zijn werkgroepen ingericht die zich met de 
verschillende onderzoeksthema’s bezig houden. Er is een 
aparte werkgroep communicatie die erop toeziet dat de 
resultaten in de praktijk landen. Hierin zitten communicatie 
experts vanuit alle ketenschakels. Programmamanager is 
Chris de Visser (Wageningen Plant Research). In totaal zijn 
zo’n 100 uienexperts vanuit de hele keten direct betrokken 
bij het onderzoek. Er is geen uiennetwerk in de wereld waar 
meer kennis aanwezig is dan deze unieke groep mensen.

Naast bijdragen vanuit handel, zaadhuizen en 
toeleveranciers levert ook de Brancheorganisatie 
Akkerbouw een bijdrage. Begin december wordt het 
formele besluit van Minister Schouten verwacht waarna in 
januari 2020 direct een start kan worden gemaakt met de 
onderzoeken.

 

1. Gebruikswaardeonderzoek: gericht op raseigenschappen 
voor een robuust gewas zoals wortellengte en dikte van de 
waslaag, om een keuze te kunnen maken voor de heersende 
klimatologische omstandigheden.
2. Weerbaarheid uien: duurzame teeltsystemen en groene 
middelen staan centraal.
3. Fusariumrot: praktische handvatten voor de juiste 
beheersmaatregelen van bodemschimmel zijn onderdeel van 
de komende onderzoeksperiode.
4. Integrale insectenbeheersing: gaat in op 
waarschuwingssystemen, schadedrempels, groene 

middelen, antagonisten en roofinsecten en het effect van 
nutriëntenmanagement.
5. Irrigatie, droogte- en zouttolerantie: gericht op de 
praktische gevolgen en implementatie van nieuwe innovatieve 
irrigatiemethoden en de effecten op technische en 
economische aspecten van de uienteelt.
6. Vervanging MH: zoektocht naar volwaardige middelen voor 
de langere termijn. 
7. Stengelaaltjes: meer te weten komen over de 
populatiedynamica van dit organisme en de mogelijke 
bestrijdingsmethoden daarvoor.

TEAM‘UITJE’!Voorzitter Stuurgroep Uireka Gijsbrecht Gunter:     
  We kunnen met steun van de Topsector Agri & 
Food verder op de weg die we zijn ingeslagen;  
Uireka 2.0 is een feit!"

7 ONDERZOEKSTHEMA’Suitgelegd

"
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SAMENWERKING  
ZIT IN ONZE GENEN 
“Samenwerking, dat zit in onze genen” zo vat Marion Vissers, werkzaam als 
commercieel manager bij zaadverdelingsbedrijf Hazera, samen. “Wij zijn immers 
onderdeel van de Franse boerencoöperatie Limagrain, die samenwerking 
gedefinieerd hebben als één van de drie kernwaarden van het bedrijf." 

"Met de uienverwerkers en exporteurs hebben we regelmatig overleg. We 
willen graag weten hoe men onze uien ervaart aan de andere kant van de 
wereld, nadat ze bijvoorbeeld driekwart jaar zijn opgeslagen. De problemen in 
de teelt zelf pakken we graag gezamenlijk op. Dit doen we door bijvoorbeeld 
deel te nemen aan het Uireka-project van GroentenFruit Huis. Er zijn nogal 
wat zaken die op ons afkomen. Denk aan de bestrijding van de uienvlieg, 
nadat de coating door Mundial is weggevallen. Ook de bestrijding van trips en 
aantasting door fusarium verdient de nodige aandacht. Het zijn onderzoeken, 
die meerdere jaren duren. Het is daarom fijn dat onlangs Uireka weer voor 
drie jaar verlengd is. Ook droogtestress neemt de laatste jaren toe. Het 
zou goed zijn om als sector meer over de grens te kijken. Druppelirrigatie 
is nog nauwelijks bekend in de Nederlandse uienteelt, terwijl men er in het 
buitenland veel ervaring mee heeft.’’

DE NEDERLANDSE UIENSECTOR 
HEEFT EEN VOORTREKKERSROL 
“Het is een misverstand dat de Nederlandse uientelers maar wat aanrommelen. 
De meesten hebben wel degelijk een gedachte achter hun teeltstrategie. Zij 
hebben goede contacten met hun afnemers en kiezen vaak bewust voor een 
certificering als GLOBALG.A.P.,’’ zo vertelt Jaap Jonker, verkoopleider bij 
uienveredelingsbedrijf De Groot en Slot.

‘‘Een aantal jaar geleden is op ons uiensymposium de kiem gelegd voor het 
Uireka-project. Met dit project pakken we gezamenlijk als sector uitdagingen 
aan. Als bedrijf zijn we in vrijwel alle werkgroepen vertegenwoordigd. Ook 
ondersteunen we diverse uienstudieclubs in het land.

In Nederland hebben we als gezamenlijke doel om een zo goed mogelijke ui 
te produceren. Maar liefst 90% gaat de grens over. Iedereen in de sector moet 
zijn uiterste best doen om dit te bewerkstelligen. Dit lukt alleen met een goede 
samenwerking. Als ik in het buitenland ben, ervaar ik grote bewondering voor 
de Nederlandse uiensector. In andere landen is het meer ieder voor zich. In 
Nederland is er veel meer specialisatie. Ieder doet waar hij goed in is.’’

UIENTEELT KLAAR VOOR DE TOEKOMST? 
De landbouw staat grote uitdagingen te 
wachten. In rap tempo verdwijnen chemische 
middelen van het toneel. Zijn we in staat om 
praktische oplossingen te ontwikkelen, die 
afdoende resultaat bieden? 

“In mijn functie is het heel boeiend om samen 
met agrarische ondernemers te zoeken 
naar oplossingen. Ons bedrijf is daarom 
nauw betrokken bij het Uireka-project van 
de Holland Onion Association. Veel van 
onze medewerkers zijn actief in de diverse 
werkgroepen binnen dit project. Zelf ben ik 
voorzitter van de werkgroep ‘koprot’. Een 
aantal jaar geleden was deze ziekte een groot 
probleem in de uienteelt. Ik ben er trots op 
dat we gezamenlijk als sector voldoende geld 
bijeen hebben gebracht om een grootschalig 
onderzoek naar deze ziekte op te starten,” zo 
vertelt Jeroen Nijenhuis, teammanager bij 
coöperatie Agrifirm.

“De laatste jaren is de schade door trips sterk 
toegenomen. Drie jaar geleden zijn we samen 
met ketenpartner ‘De Groene vlieg’ gestart om 
een betere geïntegreerde bestrijding mogelijk 
te maken. Vangplaten in de percelen geven een 
indicatie van de hoeveelheid tripsen. Daarnaast 
vermeerderen populaties zich sneller naarmate 
de temperatuur stijgt. Om dit inzichtelijk te 
maken, hanteren we zogenaamde graaddagen. 
Ook monitoren we de aanwezigheid van 
natuurlijke vijanden in het veld. Op basis 
van deze gegevens kunnen we de teler van 
een goed advies voorzien.” Verschillende 
teeltgebieden groeien fors, waaronder Drenthe, 
Groningen, Friesland en Limburg. “Ik vind het 
een misverstand dat uien van de zandgrond bij 
voorbaat van mindere kwaliteit zijn. Het gaat 
erom dat je op het juiste moment passende 
teelthandelingen uitvoert. Het vakmanschap 
van de teler is uiteindelijk essentieel voor een 
geslaagde uienteelt.’’ 
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VAN EEN ‘NEE’ EEN ‘JA’ MAKEN
Akkerbouwvoorman Jaap van Wenum van LTO 
omschrijft het treffend: ‘‘Ketensamenwerking 
is het collectieve belang zwaarder laten wegen 
dan het individuele belang. De handelsbedrijven 
zijn eigenlijk concurrenten, maar de resultaten 
die uit gezamenlijk gefinancierde onderzoeken 
komen, worden beschikbaar gesteld voor alle 
telers, zaadbedrijven en verwerkers. ‘Dat houden 
we even lekker voor onszelf’ is er niet bij.’’

LTO Nederland is een ondernemersorganisatie 
voor Nederlandse boeren en tuinders. Zij behartigt 
de belangen van 35.000 leden door te werken 
aan een gunstig ondernemersklimaat voor 
agrariërs in Nederland en Europa. ‘‘Waar andere 
verenigingen meer zicht hebben op de markt, 
hebben wij invloed op en kennis van de teelt. Die 
kennis brengen we samen, bijvoorbeeld in een 
ketensamenwerking zoals het Uireka-project. We 
zitten niet stil, verandering is een constant proces 
en vindt geleidelijk plaats. Daar werken we met alle 
akkerbouwers iedere dag aan. Maar samen kun je 
wel grotere stappen maken.’’
 

 Zeer recent nog bleek het bundelen van krachten 
succesvol. ‘‘Toen het middel MH dreigde weg te 
vallen, hebben we de koppen bij elkaar gestoken. 
Het middel MH voorkomt dat uien tijdens de 
bewaring ontkiemen en is dus een heel cruciaal 
punt voor onze positie. Zonder MH komt de 
bewaarbaarheid van onze uien in gevaar en 
daarmee ook de mogelijkheid om tot ver in het 
nieuwe jaar te kunnen exporteren. Er zijn nog 
geen alternatieven, maar daar gaan we als sector 
wel aan werken. In het middel bleek een kleine 
verontreiniging te zitten. Met een aanpassing 
in het productieproces bleek het mogelijk om 
deze verontreiniging te verwijderen. De Europese 
Commissie heeft het middel daarmee wederom 
als ‘veilig’ bestempeld, waardoor we het tot 2032 
mogen gebruiken. In de tussentijd werken we aan 
een alternatief, dat was ook een voorwaarde. Een 
belangrijk succes, waarmee we ook laten zien aan 
een duurzame toekomst te willen bouwen. ’’ 
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De toegevoegde waarde van Uireka voor ketenpartners
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TROTSE VRIJE 
VERHANDELAAR 
VAN EEN 'GOUDEN' 
NATUURPRODUCT

Of het nu gaat om handel, opslag of teelt, Marcel Goud, mede-
eigenaar van Goud Biervliet BV, voelt zich van oudsher thuis 
tussen de uien. Samen met zijn broers John en Jaap groeide 
hij op én mee in het bedrijf dat zijn vader in 1988 oprichtte. 
Inmiddels hebben ze zich als vrij uienhandelsbedrijf diep 
geworteld in de uienmarkt. Hun uitgebouwde netwerk van 
Zeeuws-Vlaanderen tot en met het buitenland én brede kennis 
over de ui, van zaad en plantuitjes tot biologische uien, is 
gunstig bij het in- en verkopen van de groente. Ze voelen zich 
goed in de rol als tussenpersoon. 

Marcel: “We proberen altijd een proactieve houding aan te nemen. Of 
de uien nu goed of iets minder van kwaliteit zijn; voor alle producten 
zoeken we de juiste afnemer. Wij hebben in het verleden gekozen 
om vrije handelaar te zijn en geen commissionair omdat we ons 
niet wilden binden aan één of enkele afnemers”. Beide rollen hebben 
zo hun voordeel en het verschil is niet heel groot. “Ook wij worden 
benaderd door afnemers, maar ons idee is dat er in de vrije handel meer 
onderhandelingspositie is voor alle partijen. Dit kan zorgen voor meer 
fluctuatie in de prijzen en uiteindelijk in een beter resultaat voor de 
teler.”

Weersomstandigheden
Als vrije handelaar in veldgewas product, speelt de band met 
GroentenFruit Huis vooral indirect een belangrijke rol. “Het is prettig 
dat er een branchevereniging is die ieders belang kan behartigen als 
er een geschil is”. Moderne communicatiemiddelen zorgen ervoor dat 
iedereen snel over informatie kan beschikken. Dat iedereen overal van 
op de hoogte is, is volgens Marcel voor- maar ook nadelig. “Net zoals 
met de ontwikkelingen rondom het klimaat. Vroeger konden we ook te 
maken hebben met flinke buien en droogte. Mijn vader had het altijd 
over het extreem droge weer in 1976. Daar denk ik nog vaak aan terug, 
als weerwebsites nu spreken over code oranje als er een flinke bui 
wordt voorspeld. Wel zijn er, zoals de droogte in 2018, meer extremen 
dan vroeger en is het ook wel eens handig om snel in te kunnen spelen 
op het weer. Zo weten we dat het drukker wordt tijdens droge periodes. 
Boeren willen hun product op zo’n moment graag van het land. Wij 
hebben dan een uitdaging om de logistiek goed te verzorgen. Zo 
kunnen ze in optimale omstandigheden de bewaring in, maar de natuur 
bepaalt wat het eindproduct is.” 

Ook voor Uireka zet het familiebedrijf zich in. Voor de rassenlijst worden 
uienrassen op twee locaties geteeld, die bij Goud worden bewaard. 
Zaadhandelaars en ketenpartners komen de uien beoordelen. Een 
objectieve commissie beoordeelt ze op onder andere huidkwaliteit, 
kleur en hardheid. Met die input worden rassenlijsten gemaakt. “Zonder 
deze rassenlijst zou het voor boeren knap lastig zijn te kiezen tussen 
alle zaadtypes. De lijst in combinatie met een vakkundig advies vormen 
een houvast.”

Marcel is trots op het familiebedrijf en het mooie natuurproduct 
waarmee wordt gewerkt. “Mijn broers en ik proberen de kansen te 
pakken die op ons pad komen. Tot hiertoe zijn we dankbaar waar we 
staan. Het is leuk om te zien dat ook de derde generatie enthousiast is 
over de ‘goudgele’ groente, ook al zijn ze tot niets verplicht.” 

Marcel Goud, Goud Biervliet
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In het kort: waar zet de TKI zich voor in?
We stimuleren nieuwe kennis en innovaties, in de eerste 
plaats door het opzetten en financieren van onderzoeks- en 
innovatieprojecten. Wij faciliteren know-how, maar niemand 
heeft alleen oneindige wijsheid in pacht. We geloven in 
de wisselwerking tussen bedrijfsleven, universiteiten, 
onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke 
organisaties. Het begint met ervoor te zorgen dat je slimme 
mensen in huis hebt. Willy Wortel kan met zijn team iets 
geniaals bedenken, maar degene die het uiteindelijk naar de 
markt brengt is de ondernemer. Wij bieden ondersteuning 
door met ons internationale netwerk van ambassades en 
landbouwraden de export te stimuleren. 

Er is nieuws te melden! Zeer recent werd een positief 
investeringsadvies gegeven voor Uireka 2.0. Dat 
betekent dat er wederom 3 jaar onderzoek kan 
worden gedaan!
Dat klopt. Nederland is wereldwijd koploper op het gebied van 
teelt, bewaring en verwerking van uien. Maar die toppositie 
is niet vanzelfsprekend. Uireka is een prachtig voorbeeld van 
wat je met samenwerking over de gehele keten kunt bereiken 
om de kwaliteit te blijven verbeteren en zo de exportpositie 
van de Nederlandse ui te bevorderen. De komende jaren 
ondersteunen we ook het nieuwe Uireka-plan, waarbij de 
focus ligt op kringlooplandbouw. 
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De Topsector Agri & Food is één van de 9 

topsectoren waar Nederland wereldwijd 

in uitblinkt. Zij zet in op voedsel- en 

voedingseducatie en is tevens één van de 

financierders van het Uireka-project. Kees de 

Gooijer is directeur van het Topconsortium Kennis 

& Innovatie (TKI Agri & Food), de organisatie die 

de totstandkoming van de onderzoeksagenda 

coördineert en uitvoert. 

NIEMAND HEEFT ALLEEN  
ONEINDIGE WIJSHEID IN PACHT

EEN BOER MOET GEWOON 
BOER KUNNEN ZIJN
 

Eurokritisch, zo noemt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) zichzelf. ‘‘Veel handelaren, boeren 

en andere bedrijven zijn innovatief. Dat vraagt van de overheid om een omgeving te creëren waarin 

ondernemerschap gestimuleerd wordt. Oftewel, regeldruk terugdringen en zorgen voor voldoende gelden 

voor innovatie.’’ 

Voor Bert-Jan is het duidelijk: de EU heeft de rol om de export 
te bevorderen en handelsafspraken te maken. ‘‘We zijn groot 
in export, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken 
met je afzetmarkten. Ook om oneerlijke concurrentie op 
prijs en kwaliteit tegen te gaan. Waar ik beducht voor ben, 
is een situatie waarbij Brussel te veel bevoegdheden naar 
zich toetrekt die bij de lidstaten horen. De contouren van het 
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid worden in Brussel 
vastgesteld. Maar bij de concrete invulling zijn de lidstaten aan 
zet. Het spannende is natuurlijk: hoeveel vrijheid geef je? En 
hoe ga je om met de verschillen tussen bijvoorbeeld veen- en 
Alpengebieden? 

De toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt voor 
veel bestaande middelen ingetrokken, maar de toelating 
van nieuwe, duurzame middelen verloopt traag. Daar heeft 
de landbouw veel van te duchten. Een boer moet gewoon 
boer kunnen zijn. Het voorstel van de Europese Commissie 

is om extra investeringen in duurzaamheid te belonen via 
ecoregelingen. Dat is belangrijk voor voedselvoorziening, maar 
ook voor onze exportpositie.’’

Dat wetgeving belemmerend kan werken bleek ook toen in 
Hongarije, vanwege het ontbreken van het herkomstlabel, 
een partij Nederlandse uien werd vernietigd. Uit de 
transportpapieren was te herleiden dat de partij uit Nederland 
kwam. ‘‘Kortom, er is onterecht voedsel vernietigd in de naam 
van wetgeving. Een aantal Europarlementariërs, waaronder 
ikzelf, hebben hierover richting de Europese Commissie vragen 
gesteld.’’

Is kringlooplandbouw de grootste uitdaging voor de 
komende jaren?
Er zijn diverse complexe vraagstukken om tot een minimale 
milieubelasting te komen. Ik denk dat de grens voor de 
lijst met gewasbeschermingsmiddelen in zicht is. Maar 
ook bodemvraagstukken, weerbaarheid van de gewassen, 
robotisering en de energietransitie zijn belangrijke topics. 
Wat het lastig maakt, is dat duurzaamheid een heel breed en 
ingewikkeld onderwerp is. Ik moest zelf ook door een enorme 
leercurve heen. 

En buiten werktijd? Waar krijgt u zelf energie van?
Mijn eerste baan na mijn afstuderen in 1985 was in de 
akkerbouw. Die liefde ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Ik heb 
gewoon iets met voeding. Als gevorderde hobbykok wil ik weten 
waar mijn eten vandaan komt. 

Gezonde voeding gaat u aan het hart zo te horen?
Ik gun het iedereen zó dat ze genieten van eten. Als je kennis 
hebt van wat er op je bord ligt, dan krijg je ook meer plezier in 
het bereiden van eten. Het is wetenschappelijk bewezen: eten 
waar meer smaak aan zit, daar eet je automatisch minder van. 
De ui is een stille kracht, vol met goede voedingsstoffen en 
antioxidanten. Even fruiten in de pan, dan loopt het water je al in 
de mond.’’ 

'Als het te groot is voor jezelf, dan ga 
je het samen met de buurman maken' 

www.eurofractie.sgp.nl                   

@hjaruissen

@hjaruissen

Bert-Jan Ruissen

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen



DE UI IS EEN PRACHTIG 
VISITEKAARTJE 
Een simpele zoekopdracht naar het woord ‘kringlooplandbouw’ geeft maar liefst 33.000 online resultaten. 

Precies het punt dat Tweede Kamerlid Helma Lodders wil maken. ‘‘Het is inmiddels een containerbegrip. 

Als je aan 10 mensen vraagt wat het inhoudt, krijg je 10 verschillende antwoorden. We zijn al verder dan 

menigeen doet voorkomen. Het centrale punt is kringlopen zo goed mogelijk sluiten en beter gebruik maken 

van rest- en meststoffen. Op dit moment is er nog veel belemmerende wetgeving, waar de uienteelt mee te 

maken krijgt. Ik maak me in Den Haag sterk voor mijn landbouwachterban. Zodat boeren en tuinders zo goed 

mogelijk hun werk kunnen doen.’’

Tijdens de fotosessie op het koude, winderige Binnenhof- 
zonder jas en op stilettohakken- geeft Helma geen krimp. Wel 
veert ze direct op zodra het gaat om negatieve beeldvorming, 
waarin land- en tuinbouw in één adem genoemd wordt 
met vervuiling van grondwater en het verdwijnen van 
biodiversiteit. ‘‘Er wordt te vaak negatief gesproken of een 
deel van een buitenlands onderzoek gepubliceerd en daarbij 
direct naar boeren gewezen. Het debat wordt op basis van 
emotie gevoerd. En dat is niet terecht. Wil je op lange termijn 
gewassen uit je bodem halen, dan moet je goed voor je 
bodem zorgen. Wil je de boerderij doorgeven aan de volgende 
generatie, dan geldt hetzelfde. Daar is men zich maar wat goed 
bewust van.’’

Braafste jongetje van de klas
Boeren zelf hebben de nodige kritiek op de regeldruk waar ze 
onder gebukt gaan. Helma knikt instemmend: ‘‘Dat begrijp ik. 
Ik merk dat ik ook heel hard moet knokken om die regeldruk 
in te perken. Kijk naar gewasbeschermingsmiddelen binnen 
het uiendossier. Er moet te allen tijde sprake zijn van een gelijk 
speelveld. Als andere Europese landen gebruik maken van een 
ontheffing, dan moeten wij niet als Nederland de enige zijn die 
datzelfde middel verbiedt. De geldende regels moeten door 
iedereen op eenzelfde manier geïnterpreteerd worden. Nieuwe 
groene beschermingsmiddelen komen maar mondjesmaat 
los. Ik vind dat boeren ook de tijd moeten krijgen om met 
een alternatief te komen. Een gewasbeschermingsmiddel 
gebruik je om het gewas te beschermen tegen onheil van 

buiten. Vergelijk het met extra fruit nemen als je je niet fit 
voelt of een antibioticakuur als je echt ziek bent. Een van de 
belangrijkste punten waar ik mij voor inzet, naast het inmiddels 
gerealiseerde behoud van MH tot 2032, is dat de toelating 
van nieuwe middelen wordt versoepeld en dat we daarbij ook 
gebruik maken van de expertise van landen dicht om ons heen. 
We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.’’
Biostimulanten worden genoemd als mogelijke oplossing voor 
verbetering van bodemkwaliteit en plantweerbaarheid. ‘‘Deze 
worden in de biologische landbouw al gebruikt. Microbacteriën 
die worden toegevoegd aan een biostimulant hoef je niet altijd 
op het etiket te plaatsen. Je weet dus niet wat er in zit. 

Maar het gebruik ervan kan negatieve effecten hebben, 
ook in combinatie met het gebruik van andere middelen. 
Daar moet wat mij betreft meer controle en handhaving op 
komen.’’ 

Precisielandbouw is de toekomst
‘‘Je kunt je machines volvelds al niet meer besturen 
zonder GPS. Door de bodem in kaart te brengen kun je 
precisiebemesting toedienen, alleen op de plekken waar 
het nodig is. Hetzelfde geldt voor gewasbescherming. Dat 
betekent minder belasting op het milieu, maar het is ook 
goed voor de portemonnee. Als boer ga je nu nog met 
een trekker en een veldspuit het land in, maar ik kan mij 
voorstellen dat men over een paar jaar een drone in de 
schuur heeft staan om het land te bemesten of te bespuiten. 
Dat betekent dat onze regelgeving daar op afgestemd moet 
zijn, op voorhand al. Want het aanpassen van wetgeving is 
een stroperig proces.’’ 

Verschillen in certificering beslechten
‘‘Certificering lijkt goed, richting de consument. Maar je zal 
maar boer zijn en je aardappelen aan de ene leverancier 
leveren en je uien aan een andere. En die hebben allebei 
hun eigen certificering. Dat is heel tegenstijdig. Wat bij 
PlanetProof niet mag, mag bij GLOBALG.A.P. wel. Dat werkt 
niet. Ik wil dus ook een oproep doen aan de verwerkende 
industrie en retail om hier beter over na te denken. Ook 
sectorvertegenwoordigers moeten daar scherper stelling 
in nemen. We zijn wereldwijd al één van de duurzaamste 
sectoren. Ter illustratie: waar ze elders in de wereld voor de 
productie van 1 kilo aardappelen ongeveer 270 liter water 
nodig hebben, is dat in Nederland 100 liter water.’’

Ot en Sien tijdperk
Om te innoveren is experimenteerruimte nodig. Ook 
financieel. ‘‘Als de boer meer doet dan hem via wet- en 
regelgeving opgelegd wordt of wanneer hij op een andere, 
duurzamere manier gaat telen, dan moet hij daarvoor 
beloond worden. Het laatste wat we willen is terug naar het 
Ot en Sien tijdperk. Wat mij betreft is én blijft Nederland dat 
sterke exportland. Met behulp van goede handelsverdragen, 
duurzame producties en subsidies voor de voorlopers. 
De ui is een supermooi product, afkomstig van veelal 
familiebedrijven. Een prachtig visitekaartje!’’
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WILDE ALS KIND….

'Vroeger wilde ik bij de politie, ik 

hoopte rechercheur te worden.' 

'Vroeger wilde ik bij de politie, ik 

hoopte rechercheur te worden.' 

'Vroeger wilde ik bij de politie, ik 
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HOLLAND ONION, MORE 
THAN JUST AN ONION  
Vorig jaar ontwikkelde Yvonne Iesberts, Senior Executive strategische communicatie bij Effort, HEROnion. 

De nieuwe mascotte van Holland Onion Association (HOA) is een logische aanvulling op de in 2015 ingezette 

communicatiestrategie rondom onze exportui en heeft een belangrijke missie: de Nederlandse ui overal nog 

geliefder en bekender maken. 

Yvonne: “In 2013 stond de Nederlandse uiensector op een 
kruispunt. Ze wilde gelijke tred houden met haar aandeel in de 
groei op de exportmarkt en de concurrentiepositie verstevigen. 
Effort had soortgelijke grootschalige AGF-campagnes op 
haar naam staan. Daarom benaderde de promotiewerkgroep 

met Jan van der Lans, Jan Beemsterboer, Gerard Hoekman 
en Rinus van den Berge, mij. De briefing? De Nederlandse ui 
internationaal een gezicht geven en online positioneren. Het is 
ons grootste groente exportproduct, alleen was dit nauwelijks 
bekend.”

Minutes of fame
De profilering van het merk werd opgehangen aan het 
imago van Nederland. Een land dat producten maakt die 
in de wereld bekend staan als betrouwbaar, zorgeloos, fris 
en zeer kwalitatief. “Nadat we 2 jaar achter de schermen 
binnen de promotiewerkgroep hard aan het merk hebben 
gebouwd, introduceerden we in 2015 tijdens het Internationale 
Uiencongres de nieuwe merknaam en het merkbeeld van 
Holland Onion, more than just an Onion. Vanaf toen gingen 
de samenwerkende Nederlandse uienbedrijven die zijn 
aangesloten bij GroentenFruit Huis door het leven als de 
Holland Onion Association. Deze communicatiestrategie werd 
met applaus ontvangen.” Mede dankzij een goed getimede 
PR-campagne werd het nieuws razendsnel opgepakt. Zo 
kreeg Holland Onion die avond 2 minuten prime time televisie 
aandacht in het NOS-journaal. Ook was Gijsbrecht Gunter, 
voorzitter van de HOA, al vanaf 7 uur ’s ochtends ieder uur aan 
het woord bij Radio 1. Vanaf toen wist heel Nederland wél hoe 
belangrijk onze ui is voor de export, economie en hoe groot de 
rol is in talloze gerechten, overal ter wereld. 

Voordat deze mijlpaal behaald kon worden, voerde Yvonne 
urenlange gesprekken met de voorzitter en met de individuele 
leden van de HOA. Er zijn veel partijen bij betrokken en de 
meesten hebben een eigen bedrijf en naast het gezamenlijke 
exportbelang dus ook eigen, commerciële doelstellingen. “Het 
is belangrijk in gesprek te blijven met alle stakeholders. Ik ben 
altijd op zoek naar communicatiehaakjes en boeiend nieuws, 
maar in de sector heerst vooral de no-nonsense cultuur van 
‘geen woorden maar daden’. Wat echter voor hen dagelijkse 
kost is, kan zomaar wereldnieuws zijn. Dit houdt in dat ik 
regelmatig intensief moet doorvragen.” 

Geen gebakken lucht
Door de lange dag in ons land beschikt Nederland eigenlijk 
het hele jaar continue over ‘het goud van de keuken’. Holland 
Onions worden het hele jaar door geëxporteerd. In sommige 
landen wordt alleen geïmporteerd in de maanden dat er 
geen eigen oogst is. “Zo voorkomen we dat in het binnenland 
geproduceerde uien worden verdrongen. In het afgelopen 
seizoen, toen de grond minder uien opleverde dan de 
wereldwijde vraag, werd er bijna gesproken van een ‘limited 
edition’. Dat is tegelijkertijd ook de kracht. De boodschap klopt. 
Onze ui is meer dan zomaar een ui!’’ 

Ook de komende tijd blijft de strategie ongewijzigd en wordt 
er verder gewerkt aan HEROnion. “Onze mascotte voert 
op eigen bodem een charmeoffensief. HEROnion zal op 
een entertainende wijze korte, positieve boodschappen en 
wetenswaardigheden verkondigen voor een breed publiek. 
Binnenkort kan hij waarschijnlijk zelfs hier en daar in levende 
lijve worden ontmoet.”

tekst nog niet akkoord, wil voordruk van te 
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HEROnion, mascotte van  
Holland Onion Association
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WILDE ALS KIND….

'Ik wilde graag dierenarts worden. Helaas ben ik niet van de exacte vakken en heb 

daarom voor rechten gekozen. Deze richting komt me nu uitstekend van pas.' 

Inge Ribbens is voor veel leden een vaste waarde binnen GroentenFruit Huis. Doortastend, energiek en bovenal 

positief kritisch wanneer nodig. In haar vrije tijd tourt ze het liefst door Europa, in een oude VW-camperbus.  

Tijdens kantooruren zorgt ze er samen met haar team voor dat onze Nederlandse ui de wereld over kan reizen. 

Vertel, wat houdt jouw job precies in?
"Als programmamanager Internationale Zaken houd ik me 
vooral bezig met het openen en behouden van markttoegang 
wereldwijd. En ook het EU importbeleid vergt de laatste 
jaren veel aandacht. Wij hebben daarvoor nauw overleg met 
het Ministerie van LNV en de Nederlandse ambassades en 
landbouwraden."

Jullie werken dus nauw samen met de exporteurs?
"Het is voor ons zeer belangrijk dat exporteurs ons informeren 
over actuele ontwikkelingen. Wij komen niet in actie wanneer 
een individuele exporteur een probleem heeft met een klant 
over de kwaliteit van het product. Wel springen we bij als er 
van meerdere exporteurs ineens zendingen op de kade blijven 
staan, omdat er zogenaamd iets mis is met de kwaliteit 
of wanneer men de export weigert vanwege fytosanitaire 
redenen. De werkelijke reden is in dit soort gevallen soms dat 
het land de eigen productie wil beschermen, of dat er andere 
politieke belangen spelen." 

Vanuit het land gezien op zich begrijpelijk?
"We doen het niet goed, wanneer we landen jaarrond 
overspoelen met onze uien. Dit gaat uiteindelijk tegen ons 
werken. Door importquota is dit in veel landen ook niet 
mogelijk. Regeringen hebben vaak politieke steun nodig van 
het platteland, zij zullen hun eigen telers dus beschermen. 
In de ogen van de Panamese telers kwamen er te veel 
Nederlandse uien op de markt, waardoor zij moeilijker hun 
eigen product kwijt konden. Men gaat dan zoeken naar een 
manier om onze uien tegen te houden. Als er dan plotseling 
Nederlandse containers vast komen te staan op de kade, kost 
dat de exporteurs veel geld. Zekerheid en continuïteit van de 
handel is voor hen van groot belang. We zijn daarom bereid 
om onze brede kennis van uienteelt en -bewaring te delen 
en organiseerden workshops voor lokale telers in Panama. 
Wij creëren zo voor hen betere marktkansen. In ruil daarvoor 
krijgen we toestemming om Nederlandse uien binnen 120 
dagen na de oogst op de markt te brengen. Dan is de markt 
leeg van Hollandse uien op het moment dat er weer lokale 
uien beschikbaar zijn. Ook leggen we uit, dat we met een zeer 

lage kostprijs, zonder subsidies of overheidssteun, onze uien 
kunnen exporteren. We hebben met wereldhavens een groot 
logistiek voordeel. Bovendien is het klimaat uitermate gunstig 
voor de uienteelt."

Een succesverhaal dus?
"Het was helaas van korte duur. Deze zomer werden in 
Panama alle containers tegengehouden en ging de grens 
weer dicht, onder het mom dat Nederland nog technische 
informatie moest aanleveren over stengelaaltjes. Dit soort 
problemen komen in meer landen voor zoals in Indonesië, 
Honduras, Vietnam en Colombia. We exporteren naar meer 
dan 140 landen in de wereld. Er blijft dus werk aan de winkel."

Waar liggen nog nieuwe uitdagingen?
"Er zijn nog steeds landen waar geen Nederlandse uien naar 
toe gaan, zoals China. Ook daar zijn soms tekorten en zouden 
we de markt kunnen bedienen. Een aantal exporteurs heeft al 
goede contacten. In de bilaterale onderhandelingen kijkt men 
ook naar de export van Chinese goederen naar de EU. Wij zijn 
als Nederland daarom mede afhankelijk van de EU-relatie met 
deze economische grootmacht." 

Is de uiensector voorbereid op de dreigende Brexit?
"De Brexit is een lastig en slepend dossier. Groot-Brittannië 
zal in de toekomst een derde land worden, vergelijkbaar met 
exportlanden buiten de EU. Vooral verwerkers die nog niet 
buiten de EU exporteren, kunnen uitdagingen gaan ervaren. 
Wij proberen ze hierin te begeleiden. We werken ook aan 
een zogenaamde Green Lane; een soort handelscorridor om 
gemakkelijker groente en fruit te kunnen exporteren."

Hoe is jullie verstandhouding met de Nederlandse overheid?
"Die is zeer goed. GroentenFruit Huis is het aanspreekpunt van 
de groente- en fruitsector voor de overheid. Wederzijds delen 
we kennis en informatie, maken dossiers op en ontvangen 
buitenlandse overheden in de uiensector om markten te 
openen. Verder houden we in veel landen de dossiers warm. 
Handelsmissies van de overheid dragen er aan bij dat er een 
akkoord gesloten wordt. Een vruchtbare samenwerking dus."

BETERE MARKTKANSEN DOOR 
HET DELEN VAN KENNIS
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Leon Mol heeft een missie: veilige en verantwoorde producten in de schappen. Als Director 

Product Safety & Social Compliance bij Ahold Delhaize zet hij zich in voor voedselveiligheid, goede 

arbeidsomstandigheden, dierwelzijn en duurzaamheid. 

In Wageningen studeerde hij af in de richting 
Landbouwplantenteelt, met aardappelen en uien als 
scriptieonderwerpen. Als zijn broer aardappelen rooit, 
dan gaat hij helpen. De liefde voor eerlijke voeding is 
altijd gebleven. Ook de consument wil tegenwoordig 
weten waar eten vandaan komt, zo weet Leon. ‘‘De 
trend is dat we dichter bij huis willen blijven. Dat is een 
sociaal gevoel, maar het helpt eigenlijk voor alles. Je 
hebt geen transportkosten, geen kwaliteitsderving en 
minder CO2-uitstoot. Men wil verser en minder bewerkt 
eten. Een goede trend, want we hebben de interesse van 
de consument nodig als het gaat om duurzaamheid. 
Uiteindelijk moet de markt het ook kopen.’’

Is dat een teken dat er een kentering gaande is? Leon 
denkt van wel. ‘‘Een thema als biodiversiteit staat nog ver 
van de consument af. Zolang ik niet in twee regels uit kan 
leggen wat het inhoudt voor het product wat men koopt, 
dan mag ik ook niet verwachten dat de consument dit 
begrijpt. Wij hebben als keten een verantwoordelijkheid, 
en ook voor de retailer is het een moeilijk onderwerp. 
Maar als men een kleurige akkerrand rond een 
uienperceel ziet, dan geeft dit belevingswaarde.’’

Inspanningen aantoonbaar maken
Gewasbeschermingsmiddelen blijven een heet 
hangijzer, maar niet in relatie tot voedselveiligheid. ‘‘Op 
voedselveiligheid is controle. Via 100% certificering, zoals 
GLOBALG.A.P. in Nederland, op de plek waar het product 
geteeld wordt. Aanvullend worden er residumonsters 
genomen. Waar we met gewasbeschermingsmiddelen 
tegenaan lopen, is de druk op de omgeving. Wij zijn op 

dat gebied als retailer geen expert, dat kan ook niet met 
duizenden eigen merkproducten in het schap. Daarom 
is het zo belangrijk om met de boer in gesprek te blijven. 
We hebben boeren die al voor de tweede generatie aan 
ons leveren, jaar in jaar uit. Een langjarige relatie stelt 
je in staat om op langere termijn aan ontwikkelingen te 
doen. We hebben hun feedback en vertrouwen nodig, 
want samen komen we tot de beste en meest realistische 
oplossing. We willen naar een minimalisering van de 
negatieve gevolgen van gewasbescherming. Wij gaan de 
boer niet vertellen hoe hij dit moet doen, we vragen hem 
wel om zijn inspanningen aantoonbaar te maken. Met 
schoon oppervlakte- en drinkwater hebben we allemaal 
een direct belang. De Nederlandse boer heeft al grote 
stappen gemaakt. Ook de uiensector boekt vooruitgang, 
gebruikt precisielandbouw en is een innovatieve sector. 
Dat verhaal mag meer verteld worden. Het lijkt dat de 
uiensector erin berust dat ze in een netje onderin het 
schap liggen. En dat is een gemiste kans.’’

WILDE ALS KIND….

"Ik kom van een Zeeuws 

akkerbouwbedrijf en wilde toen ik 

op de lagere school zat altijd boer 

worden."

JE REIST LETTERLIJK 
DE WERELD ROND MET 
GROENTE EN FRUIT

Leon Mol, Ahold Delhaize

FAVORIETE UIENGERECHT
'Het is de eerste verbinder voor  
heel veel gerechten.' 
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Stel je een dag voor, over 30 jaar van nu. Hoe futuristisch is het 3D-printen van voedsel dan nog en is de 

uienteler dan eerder ICT-bedrijf dan boer? Wie het weet mag het zeggen! We vragen 3 mensen om hun glazen 

bol af te stoffen en hun visie op de uiensector van de toekomst te geven. 

DE UI IN
2050

HANDEN EN HERSENEN 
BLIJVEN NODIG
‘‘Ik denk dat automatisering verder doorzet en dat we steeds minder 
mensen nodig hebben voor de verwerking en het verpakken van uien. 
Een sector helemaal zonder menselijke handeling, daar geloof ik 
niet in. Handen en hersenen blijven nodig. Misschien zullen er door 
technologische ontwikkelingen ook weer nieuwe banen ontstaan. 
De wereldbevolking zal gaan groeien. Vooral in Afrika en Azië. Dat 
kan allerlei problemen geven, maar een positief punt is dat daardoor 
de consumptie van uien groter zal worden. Daar kunnen we, als 
Nederlandse uiensector, van profiteren. 

Ik verwacht dat de concurrentie vanuit andere landen zal toenemen. 
Landen die nu veel uien uit Nederland importeren zullen meer 
zelf gaan telen. We zullen daarom steeds nieuwe afzetmarkten 
moeten zoeken. Een grote uitdaging is ook het doorbreken van 
protectionistische handelsbarrières, die door steeds meer landen 
worden opgeworpen. Dat zal over 30 jaar zeker niet minder zijn. 
We weten niet hoe de wereld er dan uit zal zien, maar ik hoop 
én verwacht dat de Nederlandse uiensector dan nog steeds een 
belangrijke speler is op de internationale markt.’’ Jo
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WIE HET WEET  
MAG HET ZEGGEN 

‘‘De ui over 30 jaar? Je kunt door allerlei omstandigheden al bijna geen  
2 jaar vooruit kijken. De klimaatverandering heeft een enorme impact op  
de teelt. Wat kunnen we straks nog telen en vooral hoe? Dat zal ook 
gevolgen hebben op wat we eten. Als antikiemmiddelen verboden worden, 
dan wordt het moeilijk om nog te blijven voldoen aan de kwaliteitsvraag en 
de productievolumes. 

Of het klimaat écht beter wordt van striktere regelgeving, daar heb ik geen 
verstand van. Maar ik maak mij wel zorgen. Want als de regelgeving komt, 
dan moet ik mee. Feit blijft dat we in Nederland 90% meer produceren dan 
we in eigen land nodig hebben. We leven dus per definitie van de tekorten 
of de vraag vanuit andere landen. We zien ook de concurrentie uit andere 
landen, zoals Afrika toenemen. De handel wordt dus niet bepaald door wat 
Nederland doet met de teelt, maar door wat de rest van de wereld doet.’’

DE WERELDBEVOLKING GROEIT  
EN EET MEER UIEN
“Wanneer ik naar de toekomst kijk, zie ik een wereldbevolking 
die misschien wel naar de 10 miljard mensen gaat. Ik denk 
wel dat we in 2050 nog steeds uien eten, maar het aandeel 
verwerkte uien zal toenemen. Men consumeert meer verwerkt 
voedsel, mogelijk zelfs in pilvorm. We gaan dan wellicht meer 
uien verwerken voor de industrie. Ook binnen ons bedrijf zal 
het er anders aan toe gaan. In 2050 kunnen we machines 
op afstand besturen en in de teelt past men dan veel drones 
toe, voor precisiebespuitingen en om structuurschade aan de 
grond te beperken. Als exporterend uienland hebben we nu te 
maken met uiteenlopende eisen van landen waar we zaken 
mee doen. In de toekomst hebben we oplossingen om hier 
op een soepele en praktische manier mee om te gaan. Ik zie 
daarbij ook een rol voor onze brancheorganisatie weggelegd.’’

G
er

ar
d 

H
oe

km
an

, M
ul

de
r O

ni
on

s 
BV

DE UI IN

Mike de Koster, WDK Onions
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