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Akkerbouwer Ton van der Burg gaat door met uien

Glanzende uien

Achter de bietenhoop is de uienbewaring gevestigd.

Akkerbouw |

Tekst en foto’s: Hendrik Begeman

Akkerbouwer Ton van den Burg in Zeewolde teelt al jaren uien en
doet dat verdienstelijk. Hij levert de uien vaak laat af met een relatief laag tarrapercentage. Afgelopen winter wist hij zelfs de eerste
prijs in de wacht te slepen met het mooiste kistje uien.

D

e novemberzon laat zijn gloed schijnen
over de verse ploegsneden in het wijde polderland. Ton van der Burg uit Zeewolde
heeft zijn land inmiddels geploegd, de
tweede levering suikerbieten ligt op het erf
en zijn tarwe is gezaaid. “We zijn vroeg klaar
met het landwerk”, zegt hij tevreden. De
eerste suikerbieten (Shakira), met een op-

brengst van 15 ton suiker per hectare, zijn
half oktober gerooid. De tweede helft wordt
in januari geleverd.
Van den Burg heeft een akkerbouwbedrijf
van 44 hectare op kleigrond van rond de 50
procent afslibbaar. De familie is in 1986 op
de huidige locatie neergestreken vanuit het
Zuid-Hollandse Pijnacker. “We moesten weg

voor de op handen zijnde Floriade.”
Behalve het bietenrooien, doet Van der Burg
alle werkzaamheden zelf. In drukke periodes
springen de zoons Anton en Leander bij. Het
uienrooien doet hij samen met een buurman. Voor het combinen staat er een Clayson M 135 in de schuur. De twee oldtimers,
een MAN uit 1959 en een paar jaar jongere
Allis Chalmers worden nog steeds gebruikt
voor schoffelwerk en de cambridgerol.

Uien
Het bouwplan bestaat uit een derde consumptieaardappelen van de rassen Innovator en Agria, suikerbieten, uien en graan.
Uien werden in Zuid-Holland ook al geteeld.
Toen was het veel handwerk, weet Van der
Burg nog. In Zeewolde begon de akkerbou- >>
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>>> Glanzende

uien
De winnaar krijgt de Wiskerke bokaal. Afgelopen winter ging de bokaal naar Van der Burg.
“Meestal zit ik wel bij de eerste vijf, maar nu
was het raak.”
De akkerbouwer zit met zijn uien in de pool
van Allium Plus, van de gebroeders Van Liere
in Dronten. “Dat is voor jezelf veel rustiger.
En als ik al die jaren vergelijk met de degene
die ze vrij heeft, ben ik niet slechter af.” De
laatste jaren heeft hij altijd vanaf week 20
afgeleverd met relatief weinig tarra, zo blijkt.
Op dit moment lijkt het met de prijzen niet
best, maar als er voldoende export is, zegt de
prijs in Nederland niet veel. Ik denk dat er
wel 90 procent de grens over gaat.”

Rassen
Van den Burg teelt voor het derde jaar Hybelle; voor zover hij weet, heeft hij altijd Bejorassen gehad. “Als een ras goed bevalt,
verander ik niet snel”, verklaart hij nuchter.
“Bejo-rassen hebben een goed wortelstelsel,
lijden niet zo snel door droogte en zitten goed
in hun vel.”
Al voor de winter strooit hij op het uienland
250 kg kali 60 en gaat zo mogelijk een keer
met de rotorkopeg over het land om de ploegsneden vlak te rijden. “Dan heb je in de bovenlaag meer vocht, maar moet je in het voorjaar
wel een dag langer geduld hebben”, is zijn ervaring. Aan de basis geeft hij 91 kg zuivere
stikstof en 49 kg fosfaat, dat wordt in mei
aangevuld met 81 kg stikstof. Er wordt wel gebruikgemaakt van organische mest, maar het
afgelopen jaar niet op het perceel uien. Verdeeld over drie keer heeft hij 10 kg/ha ureum
en bitterzout Combitop gespoten.
Ton van der Burg en zijn kleinzoon Jeftha zijn trots op de Wiskerke bokaal.

Voorjaar
wer met de uienteelt voor Agrico. Maar toen
Agrico er een streep onder zette, stopte ook
Van der Burg met de teelt, mede omdat hij
geen eigen opslag had. Hij stapte over op
bonen voor de conservenindustrie. “Toen dat
financieel minder aantrekkelijk werd, heb ik
een jaar of tien geleden de uienteelt weer
opgepakt waarvoor ik een eigen bewaring
heb laten bouwen door de firma Hedi in Biddinghuizen.” Uien hebben nu een vaste
plaats in het bouwplan in een rotatie van 1
op 6, ofwel rond de 7 hectare.

Prijzen
In de bewaring ligt een glanzende, uniforme
partij uien. “Of de portemonnee ook gaat
glanzen is nog maar de vraag. Op dit mo-

ment wordt er gepraat over prijzen van twee
cent of minder”, zegt Van den Burg. De akkerbouwer laat zich door een jaar met
slechte prijzen niet afschrikken. “Ik heb vaker
meegemaakt dat het een seizoen niet wilde,
terwijl een jaar later weer prijzen van twintig
cent of meer werden genoteerd.” De akkerbouwer streeft naar een goede kwaliteit. Dat
wordt bevestigd door de Wiskerke bokaal die
hij afgelopen winter trots in ontvangst
mocht nemen. “’s Winters is er altijd een uienwedstrijd in Zeewolde waar meestal rond
de vijftien telers aan deelnemen. Het gaat er
om wie het mooiste kistje uien weet te presenteren. Daarbij wordt gekeken naar de algemene indruk, sortering, kleur, huidvastheid,
vorm en uniformiteit”, vertelt Van den Burg.

In het voorjaar maakt hij het zaaibed klaar
met een zo licht mogelijke trekker met een
Lemken Kompaktor, die hij ook gebruikt voor
het bietenland. “Ik heb die machine al meer
dan tien jaar, in het begin was ik de enige, tegenwoordig lijkt de hele wereld ermee te rijden”, zegt hij. Daarna worden de uien gezaaid
door loonbedrijf Karelse en worden er vier
eenheden/ha in acht rijtjes gezaaid op 1,5
meter brede bedden, eigenlijk vier dubbele
rijen. “Het voordeel hiervan is dat de uien in
de rij mooier zijn verdeeld en meer ruimte
hebben, waardoor je een iets grovere en uniforme sortering krijgt”, vindt hij. “Een nadeel
is dat het lastiger is met hakken, maar tegenwoordig lukt het vrij goed om ze schoon te
houden.” Hij spuit een keer of acht met een
lage dosering. Daarbij zat dit jaar ook vier
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Ton van der Burg (rechts) en zoon Anton laten trots de partij uniforme uien zien.

keer een kleine dosering Pyramin, waarmee
hij onder meer het Klein Kruiskruid onder de
duim probeert te houden. Voor de middelenkeuze komt wekelijks de gewasbeschermingsspecialist van Agrifirm langs.

Rooien
Het rooien doet de buurman en dan laat Van
der Burg de uien het liefst een weekje in het
zwad drogen, afhankelijk van de weersomstandigheden. “De laatste jaren hebben we
in de bewaring al geen kachels meer gebruikt
om ze droog te stoken. Als je te veel met kachels werkt, heb je ook kans dat je ze te
scherp stookt en de uien gaan vervellen.”
Gedurende het bewaarseizoen wordt de ventilatie door de computer aangestuurd, maar
als het weer optimaal is, ventileren ze de
uien handmatig wat extra. Begin november
stonden de ventilatoren ingesteld op vijf tot
zes uren ventileren per dag.
Van den Burg schat dat ze dit jaar een goede
opbrengst hebben en dat de kwaliteit beter
is dan vorig jaar dankzij de mooie nazomer.
Over een paar weken zal hij weer over de
uien kruipen om een mooi kistje samen te
stellen voor de wedstrijd. Hij wil proberen
zijn eerste plaats te prolongeren. ◆

Uienhandel
Wim Moerdijk van Luctor in Dronten laat zich uit over de actuele situatie rond de uienhandel. Luctor is een uiensorteer- en verpakkingsbedrijf dat jaarlijks rond de 25.000 ton uien omzet. ”Tot week
41 liep de export goed, met name naar Afrika en Brazilië. Vanwege de weersomstandigheden waren
juli en augustus moeizaam, maar toen na half september het weer omsloeg, kregen we een goede
oogstperiode met zeer goede opbrengsten. Ook de kwaliteit valt erg mee. De laatste paar weken
ging er nagenoeg niks meer weg, de markt is leeg. Een aantal exporteurs kampen nog met het probleem dat ze hun geld nog niet binnen hebben, sommigen zelfs nog niet van het vorige seizoen”,
aldus Moerdijk. Hij geeft aan dat heel Europa te maken heeft met een overvloedige oogst. “Als enig
redmiddel hoop ik dat we een vroege winter krijgen.” Hij zegt dat er de laatste tijd veel sorteercapaciteit is bijgebouwd, waardoor Nederland in een verdringingsmarkt is terechtgekomen.
Moerdijk verwacht niet dat er
door het huidige prijsniveau
nieuwe pools bij komen. “Sommige telers willen wel naar een
pool, maar anderen stopten er
juist mee, omdat het vorig jaar
tegenviel. Een pool kan ook
geen goede prijs garanderen.
We kunnen wel constateren
dat we het plafond hebben bereikt met jaar in jaar uit steeds
meer uien te verbouwen. Dat
geldt ook voor andere landen.
Desondanks geloof ik dat de
consumptie nog steeds stijgt.”
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