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DeNederlandseuiensectormet een jaarlijkseproduktlevanrondde
500miljoenkguienensjalotteneneenverwerking vanzo'n60miljoenkg
isinhogemateafhankelijk vanbuitenlandse afzet.Ongeveer80%vande
produktiewordt geëxporteerd.Nederland isdaarmeedebelangrijksteaanbieder indewereld.Dezepositie veroorzaakt eengroteafhankelijkheid
vaninternationale ontwikkelingen.De laatste jarenzijnerverschuivingen
indevraagpatronenwaar tenemenvaneenprijs/servicemarktnaareen
marktwaarinvooralkwaliteit eenbelangrijke sleutelfactoris.Onzevanoudssterkepositie opdemarktwordtaangetast.Dit istezienaandeafnemendemarktaandelen inonzevoornaamsteafzetlanden.
Deveranderende situatieheefthetbedrijfsleven indeuiensector en
hetMinisterie vanLandbouw enVisserijdoenbesluiten eenbreed onderzoek
telaten instellenomeengepastmarketing-strategischbeleid tekunnen
gaanvoeren.Deze InterneNotabevat het verslag vaneendeelvandiestudie,welke isopgesplitst ineenaantalonderdelen:onderzoekvandeprimaire sector,onderzoek naar nieuweexportmarkten,onderzoek naarde
structuur vandeafzet enverwerking eneenconsumentenonderzoek omvat.De
resultatenhiervanvindenhunneerslag ineenstrategischmarketingplan.
Voorhetonderzoek iseenprojectteam vanzevenmedewerkers ingesteld.
Eenbegeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers vanhet
bedrijfsleven enhetMinisterie vanLandbouw enVisserijdiendealsklankbord voordeonderzoekers enlevert eenbijdrage indeevaluatie.Deverantwoordelijkheid voorhet onderzoek ende inhoud vande rapportenligt
vanzelfsprekend bijhet Landbouw-Economisch Instituut.
Hetvoorliggende strategischemarketingplangeeft eenaanzet voorde
ontwikkeling vandesector indenegentiger jaren.Dit planisopgezetmet
behulp vaneenzestaldeelonderzoeken,die indesectorhebbenplaatsgevonden.Behalvedeonderzoekers,die iedereenonderdeelvande rapportage
voorhunrekening hebbengenomen,willenwijtevens enkelemensenmemorerendiebijdragenhebbengeleverd,tewetenB.Ottevanger diedeopzetvan
het consumentenonderzoek heeftgemaakt,maar tussentijds eenbaanbijeen
andere instelling heeft aanvaard.VerderW.G.deHaanenH.Tapvoorhun
bijdragenbijhet interviewenvandehandelsbedrijveninNederland entenslottemaarnietminste C.Boldievoor tweeonderzoeken deverzameling
vandegegevens endeverwerking vandezegegevensopdecomputerheeft
verzorgd.Eenstagiaire vandeHogereTuinbouwschool teUtrecht,Mevr.M.
vanderWeyden,heeft inhetkadervanhaar studiehet consumentenonderzoekNederland geanalyseerd.
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INLEIDING

DeproduktievanuienInNederland Ismaargering Invergelijkingmet
veleandere landenvandewereld.Nederland Isechterwel debelangrijkste
internationale aanbieder indewereld.De concurrentie vanlandenals
Spanje,Italië,Hongarije,Frankrijk,Polen,USA enanderelandenwordt
echter steeds sterker.Deafzet vanuienmaaktdaarmeedelaatste jaren
eenmoeilijke periodedoor.Eenanalysevandekansen enbedreigingenvan
hetNederlandse produktwordtdaarom zeerwenselijk,ook omdat aandeproduktiezijde zichallerlei technologische ontwikkelingenvoordoen (snelle
oogstmethode,produktinnovatie).
De consument verandert inzijnvoorkeuren vooruientypen.Hijverlangt Intoenemendematekwaliteit.VanoudsrichtdeNederlandse sector
zichophetaanbiedenvangoedkopeuienenopbetrouwbare leveranties.Geziendeveranderende omstandighedenmoetdesector,wildezeblijvenbestaan,zichheroriënteren.Eenafweging vandesterkeenzwakke puntenbij
dehuidigemarktomstandigheden Isdaarbijdannoodzakelijk.
HetMinisterie vanLandbouw enVisserijenhetNederlandseUienbedrijfslevenhebbendeproblemenonderkend.Er Ishet Landbouw-Economisch
Instituut gevraagd omdekansen enbedreigingenenvervolgens desterkten
enzwaktenvandesectortebekijken teneinde Indetoekomst eenbeter
marketing-strategisch beleid tekunnenvoeren.
Erwordt indezenota toteenstrategisch marketing plangekomen.
Hiervoorzijneenvijftalonderzoekenuitgevoerd.Opdeeersteplaatsbetreftditdeanalysevandeconsumentenmarkt inNederland enonzevoornaamsteexportlanden,tewetenWestDuitsland,Frankrijk enhetVerenigd
Koninkrijk,waarinaandachtwordt besteed aanhet consumentengedrag bijde
aankoop enhetverbruikvanuien.Ookwordt gekekennaarhetbestaanende
groottevandemarktsegmentendievoordeligkunnen zijnvoordeNederlandseafzet (InterneNota345).
Demogelijkhedenvanafzet opnieuwemarkten zijnnagegaan,daarbij
isgekekennaardeomstandighedenwaaronder afzetmoet plaatsvindenals
medede typeproduktendiegevraagd worden (InterneNota344).
Ook deafzetstructuurvanuienvanNederlandseherkomst zowelverwerkt alsvers isonderwerpvanstudiegeweest.Er Isnagegaanwelkekanalenenschakels erwordengebruikt Indeafzet vanuien.Vervolgens isgekekennaardemarketingaspecten vandebedrijven.De afzet naargrootverbruikersenverwerkingsindustrie ismede inbeschouwing genomen (Interne
Nota343).
Indiendevraag naaruien zichwijzigt dan Ishet noodzakelijk te
onderzoeken ofdezeveranderingen invloedhebbenopdeprijsvorming van
uienenvervolgens oferconsequenties tenaanzienvande produktiekosten
bestaan (InterneNota342).
Tenslotte Iseenanalysegemaakt betreffendedeprimaireproduktie.
De plaats diezaaluien innemen inhet teeltplanvanopengrondsgroente-en
akkerbouwbedrijven evenalsdeoorzaken enontwikkelingen indegroottevan
het areaal zijndaarin inbeschouwing genomen (InterneNota340).
In eenaparteanalyse isnagegaan inhoeverredeopbrengst endekwaliteit vanzaaiuienwordt beïnvloed doordeteeltomstandlgheden enteeltverloopmet debedoelingmet behulpvanaangepaste teeltmethodenen-materialendekwaliteit vandeNederlandse uienteverbeteren (InterneNota
341).
Dezenota Iseensynthesevandehierbovengenoemde onderzoekingen,
het zogenaamde strategisch-marketing plan.Inhoofdstuk 2komendekansen
enbedreigingen aanbod.De sterkeenzwakke puntenvandeNederlandse
uiensectorworden Inhoofdstuk 3behandeld.Na eenoverzicht tehebbengegevenvandeeisendieconsumenten stellenaanuienwordt hoofdstuk 4afgerond met het strategisch-marketingplandathet beleid voorde toekomst
aangeeft.Daarbijwordentevensdeconsequentiesdiehet planvoorde
organisatie vandesectorheeft,gememoreerd.

KANSENENBEDREIGINGENVANDENEDERLANDSE UIENSECTOR

2.1 Inleiding
Inhetkrachtenveld waarin bedrijvenenbedrijfstakkenopererenzijn
eenaantal invloedsferenteonderkennen.
De invloedendie indithoofdstuk geïnventariseerd enbeschreven
wordenzijndievandeomgeving vandeNederlandseuiensector.Zeworden
kansenenbedreigingengenoemd,omdat deNederlandse uiensectordaarop
zelfweinig invloed kanuitoefenen.Dekansendiezichvoordoenmoeten
echterwelaangegrepenwordenomdeeigensector teverbeteren enbedreigingenafgewend doormetdesectoranderewegen tezoeken.
Dezekansenenbedreigingenwordenbehandeld volgensdeonderzoekingen,dieuitgevoerd zijnindeuiensector enwaarovergepubliceerd isin
deInterneNota's 340t/m345.
Aandezebehandeling gaat eenparagraaf vooraf overdealgemenecontextwaarindeuienproduktie enverhandeling plaatsvindt.Daardeverantwoordinghiervanveelalniet terug tevindenisindedeelrapporten,wordt
er ineenaantalgevallenverwezen naardebijlagen.
Bijdebehandeling vandeomgeving kanhetbestuitgegaanwordenvan
afzonderlijkemarktenofvanclustersvanmarkten.Het niveauvandesaggregatiewordt bepaald doordeaantrekkelijkheid vandemarktenvoorde
Nederlandse uien.Wanneer dehandelsstromenvanuienoverdewereld bezien
worden,dan blijktdat ondanksdegoedebewaarbaarheid endetransporteerbaarheid,uienniet buitengewoon veelreizen.Groteexporteurs zoalsUSA,
NieuwZeeland/Australië enNederland zettenhetmerendeelvanhunuienaf
inhundirecteomgeving.Daaromwordt deafzet inEuropa bekekennaastde
mogelijke afzet Indezogenaamde "verre"landen.

2.2 Algemene situatie
2.2.1 Kansen
Inonzedirecte omgeving (5landen)inEuropawonenbijna200miljoen
mensen.Opgrond vande toeneming vandebevolking kanhet verbruik
vanuienstijgenmet+0,15%perjaar (bijlage1 ) .
InNoord-West Europa zijndrie "grote"landendievoordeNederlandse
uiensector vanbelang zijn,tewetenWest-Duitsland,Verenigd Koninkrijk enFrankrijk.Indezedrie landenishetverbruik/hoofd relatief
hoog (+6kg/hoofd).
Het totaleverbruikvanuien inNoord-West Europa stijgtgemiddeld
met 3,5%per jaar.Sterkegroeiers involgordevanbelang zijnFrankrijk,Verenigd Koninkrijk endeBleu.De stijging inhetverbruik
moetgrotendeels toegekendwordenaandevergroting vanhetverbruik
perhoofd (ziebijlage1 ) .
Deconcurrentie tussendediverseaanbiederlanden:
.wordt inWest-Duitsland minder eenzijdig (deaanvoerenvandeconcurrentengroeien verder naarelkaartoe);
. blijft inhetVerenigd Koninkrijk nagenoeg gelijk;
.wordt steedseenzijdiger inNederland.Dit onstaat echterdoor
sterkevergroting vanhet eigenNederlandseaandeel.
Dezelfdeontwikkeling alsinNederland vindt (ingeringeremate)
plaats indeBleu(bijlage2 ) .
Nederland wintmarktaandeel inondermeerBLEUenNederland.
2.2.2 Bedreigingen
Deproduktie vanuien Indewereld neemtmetgemiddeld 4,5%per jaar
toe.Devraag inEuropa stijgtmaarmet 3,5%per jaar.Ditbetekent
een vergroting vandeconcurrentiedruk.
Nederland,BelgiëenLuxemburg -dekleine landen InNoordWestEuropahebbeneenrelatief laagverbruik/hoofd (+4,5kg)terwijldetotalemarktoravangookgeringis.
Deontwikkeling vandemarktomvang inNederland ismoeilijk teschattenomdat erzo'ngrote fluctuaties Indeafzet voorkomen.Mee-en
tegenvallers indeexport komen totuitingopdebinnenlandsemarkt.
Hoegroterhet exportaandeel des tegroter zijndefluctuaties.
Nederland exporteert ruim80%vanzijnproduktie (bijlage1 ) .
Depositie vanNederland tenopzichtevanSpanje neemt af inalle
geanalyseerde landenbehalve inNederland zelfendeBleu.Polenen
Hongarije zijn sterkopkomende landen tenkostevanNederland in
West-Duitsland. Poleneveneens inhetVerenigd Koninkrijk,waarook
Frankrijk aaninvloedwint.Deeigenproduktie inWest Duitsland
wordt ookbelangrijker tenkostevandeNederlandseafzet.
InWest-Duitsland vertoont de totaleconsumptie nauwelijks enige
groei (bijlage1 ) .
Deconcurrentie tussendediversteaanbiedende landeninFrankrijk
wordt eenzijdiger (bijlage2 ) .
Eengroot exportland alsSpanje isdoorhet lidmaatschap vandeEGin
eengunstiger positie gekomen tenopzichtevanNederland.Hunafzetkostendalen,tengevolgevandeafschaffing vandeInvoerrechten.
Nederland verliest marktaandeel inondermeerWest-Duitsland enhet
Verenigd Koninkrijk.

2.3 Consumentenniveau
2.3.1 Kansen
Dehogepenetratiegraad vanuien inNoord-West Europageeftschaalvoordelenvoor leveranciers diegeografisch korte lijnenhebbenen
die jaarrond kunnen leveren.HetNederlandseafzetpatroon looptredelijkparallelmethet vraagpatroon inEuropa.Eenhogepenetratiegraad eneenhogegebruiksfrequentie vandeNederlandse uienbetekent
datNederland eenvasteplaatsheeft opdezemarkten.
Er zijnvooruienvelegebruiksmogelijkhedenbekend bijdeconsumenten.Afwisseling inconsumptie kanhetverbruik stimuleren.
InWestDuitsland isdeprijsgevoeligheid vandeconsument tenopzichtevanuiennog redelijk grootNederland kanuiengoedkoperleverendandemeeste anderelanden.
Consumenten zijnniet bereid vooruienanderedanhunnormaleaankoopkanalen tefrequenteren.Hetkwalitatief betereaanbod vanonze
concurrenten zuigt daardoorgeenvraagwegbijdedoorNederlandbediende aankoopkanalen.
Degezinsverdunning inNoord-West Europa schrijdtvoort.Dit betekent
daterperwinkelbezoekminder uiengekocht gaanworden.Dekansen
voorhet losof indekleinenetverpakking teverkopenuienstijgt
hiermee.
Deconsumentheefthiermeeminderweggooi verliezen.Bijminderweggooi verliezenkanindeogenvandeconsument deprijsnaarverhoudinghogerzijn.
InNederland enFrankrijkwordthet ontbrekenvanuitlopersbelangrijkgevonden.AandezeeiskanNederland goed voldoen.
Dekwaliteitseisen diedeconsument stelt aanuien,verschillenniet
veeltussendelanden.WelzijnernuanceverschillenIngevraagde
kwaliteiten peraankoopkanaal.Het onderscheid tussenkanalendiewel
endieniet gebruikmakenvandegroothandel(smarkt) isbepalend.Aan
de(Inkwaliteiten)gedifferentieerdevraag kanderhalve opeenvoudigewijzewordenvoldaan.

-

2.3.2 Bedreigingen
Deprijselasticiteitvandevraag isuitermateklein (-0,1).Deconsument reageertdusnauwelijks opprijsdalingenmet eenvergroting
vandevraag (metuitzondering vanWest Duitsland).Eenlageprijsis
altijd eenbelangrijk marketing instrument vanNederland geweest.
Vooreengroepconsumenten Isdeprijs zelfskwaliteitsindicator,dat
wil zeggendat een lagereprijswordt geassocieerd met eenslechtere
kwaliteit.
Hetgebruik vanuienverandert; jongeren etenminder traditionelegerechtenwaarveeluien inverwerkt worden.Dit betekent eendaling
vanhet verbruik/hoofd naarmatede tijd verstrijkt.Ook consumenten
methogere inkomensenvanhogere sociale statusconsumerenminder
uien.Bovengenoemde drie factoren zijngedeeltelijkmet elkaarverstrengeld,effectenmogendusnietbijelkaarworden opgeteld.Inde
toekomst zalhierdoorweleendaling vanhet verbruik perhoofd ontstaan.
Hetgrootwinkelbedrijf isoveralhetbelangrijksteaankoopkanaal
(38-60%vandeaankopen indeverschillende landengaanvladitkanaal).Het belang zal Inde toekomst groterwordengeziendevoorkeur
vande jongerenvoorditkanaal.Nederland Isbultenonseigenland
zeer slecht gepenetreerd inditkanaal.
75%vandeconsumenten inNoord-West Europawensen eenmooie,schone
harde/verseui.Het uiterlijk vandeui (mooi,schoon)iseenbelangrijke factor.Nederland isopditcriterium slecht Ingespeeld.
10

Het aantalgebruiksmomenten vanuienisbeperkt totdemaaltijden.
Alternatieve aanwendingen (borrelhapjes etc.)zijnvanwegedespecifieke geurensmaakuitermategering.
Het verbruikvanuiproduktendoordehuishoudens isgering,omdatze
altijd toegepastwordenbijdemaaltijden.Endanishetuiprodukt
eendirecteconcurrent vandeverseui.
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2.4 Verremarkten
2.4.1 Kansen
Zweden Iseenmarkt diedichtbijligt,maarnietgoed bewerkt Is.Dezelfde situatie geldtvooreenaantalmiddenEuropese landen.Ondanks
het bestaan vanlnvoerbeperkendemaatregelen (drie fasensysteem 1))
bestaan ermeermogelijkhedendantotnu toezijnbenut.
Eenaantalkansrijke landenhebbenbelangrijke reexporthavens(Singapore,Hongkong).Ditbiedt extramogelijkhedenvanwegehet relatief
groteachterland.
Bijdepotentiëlegunstigeafzetlanden zijnerveleophetZuidelijk
halfrond.Dit betekentdatwekunnen leveren inons "hoog"seizoen.
Deconcurrentie vandelocaleprodukties isdanhetgeringst.
Jointventuresmet groteproduktielanden ophet Zuidelijk Halfrond
gevenkansen omhetafzetseizoengericht teverlengen.
2.4.2 Bedreigingen
Deafzet Inverschillende delenvandewereld stagneert onder invloed
vaneconomische factoren (onderanderedoordalingUS-dollar koers).
DedrukopdeNederlandse uiensectorwordtdaarmeegroter.
AustralieenNieuwZeeland zijngrote exporteurs Indeoff-seasonperiodevanhetNoordelijk halfrond.Alleen isditgeenoff-seasonvoor
Nederlandsebewaarprodukt.
Vande32voorons land potentieelgunstigeafzetlanden zijner10
dieeenmonopolistische afzetsituatlekennen.Vervolgens zijnerook
nog6 landenwaarin eenoligopolistischemarkt bestaat.Opditsoort
markten ishetmoeilijk omtepenetreren.
China- eenlandmet eenenorm produktie potentieelvooruien-laat
meerenmeerzijn isolationistische houding varen.Dit kanertoe
leidendat ereenenormeconcurrent opdewereldmarkt erbijkomt.
Bijeenaantal landen-meest inA2ië-zijndephytosanitalreeisen
2odanig scherpdatdaarmoeilijk aankanwordenvoldaan.

-

-

1)
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Er isbijdit systeem eeninvoerregime indrie perioden
a)Geen invoer alseraanbod isvaneigenprodukt;
b)Indeaanloopfasevan eigenproduktie zijnerbeperkingen inde
invoer;
c)Vrije invoeralsergeenaanbod isuiteigenland.

2.5

Handelsniveau

2.5.1 Kansen
Deinformatievoorzieningenzijntegenwoordig veelbeter,desector
moet daaropsterker Inspelen(ziedeontwikkelingen indegroente-en
fruitsector).Demarktdoorzichtlgheid wordtdaarmeebeter.Erkandan
ookbetergeplandworden,waardoorverspillingenkleinerworden.
Grootwinkelbedrijvenwillenhetvoorraad houdenniet ineigenbedrijf.Gezienderelatief hogeomloopsnelheid vanhetproduktkan
dit eenregelmatige stroomvanopdrachten betekenen,waardoordecapaciteitbeter benutkanworden,hetgeen eenpositieve invloedheeft
opdekostenontwikkeling.
NederlandseuienwordenvaakvergelekenmetNederlandsegroenten.
Wanneerbeterekwaliteitenwordenafgeleverd,kandeuibeterprofiterenvanhetNederlandsegroente-imago.
Het introducerenvannieuweverpakkingen gecombineerd metverschillendegewlchtseenheden,stimuleert devraag.Hetproduktuiengaat
daarmeeovervan "grondstof"naar "consumentengoed". Inhetzelfde
kader ligthetbeter sorteren.
InFrankrijk enhetVerenigdKoninkrijk gaat nogeengroot gedeelte
vandeulenafzetviahetgroothandelskanaal.Nederland issterkin
ditkanaal.
2.5.2 Bedreigingen
Er iseensterkegroeivandeexport vaneengoedekwaliteit uienvan
eenaantalEuropese landen.Nederland,datmeerdan80%vanzijnproduktieexporteert,krijgthet extra zwaarinverbandmetdekwaliteitsconcurrentIe.
Dekwaliteitsklasse IINLisbijveelhandelspartners indewereld een
onbekend fenomeenengeldtderhalve indeogenvandeafnemersals
eenklasse II,hetgeen eenonderwaardering betekent.
Erwordt teveelgestunt metNederlandse uien.Dit isuitermate slecht
voorhetimago.
Nederlandse uienworden inveelgevallengebruikt alsopvulling van
tekorten.Ditbetekent eengeringemarktmacht.
Erzijnnieuwe ontwikkelingen indeafzet vanuien.Hetgrootwinkelbedrijfwordt veelbelangrijker.Dit afzetkanaalvraagt eenandere
aanpakdanhet voorNederland traditionele groothandel(smarkt)kanaal.

13

2.6 Industriëleverwerking engrootverbruik
2.6.1 Kansen

-

Het grootverbruikheeft alleenalseisdatuiengroot enhardmoeten
zijn,2omogelijk een rondevormhebben.Deeisenoverhetuiterlijk
zijngering.
Inkoopvanhet grootverbruik geschiedt voorhetovergrotedeelvia
het groothandel(smarkt)kanaal,waardeNederlandseuiensector sterk
isvertegenwoordigd.
Gefrituurde uisnipperskunnengebruiktwordenopanderemomentendan
alleandere uienprodukten,diebijdemaaltijdenworden toegepast.
Devergrotingvande "fast-food"sectorbetekentkansenvoorgesneden,geschildeengefrituurde uien,dievanverseuienafgeleid zijn.
Vergroting vandehoudbaarheid/smaakhandhavingvangesnedenuien
biedtookkansenvoorditprodukt opdeconsumentenmarkt.
Devraag naargedroogdeuien inWest-Duitsland neemttoe.
De teverwachtenverbetering vanschilmachinesgeeftnieuwe impulsen
aandeindustriëleafzet.

2.6.2 Bedreigingen
Deconcurrentie opdemarktvangedroogdeuiendoor landenmet lage
energie-enloonkostenenmet uienrassenmethogedrogestofgehalten,
verkleint dekansenvoorhetNederlandsegedroogde produkt,waardoor
het ondereind vandeproduktie nietgevaloriseerd kanworden.
Deafzet vangedroogdeuienwordt sterkbelemmerd doorde lagekoers
vandedollar.
DegrensbelemmeringenvandeEGmetSpanje zijnafgebroken,waardoor
eenlonende industriële produktie inNederland veelmoeilijker is
geworden.
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2.7 Prijsvorming enkwaliteiten
2.7.1 Kansen
Vooralle onderscheidenkwaliteiten enzelfsvoor maatsorteringen
geldtdatdevraag elastischer isalsdekwaliteit vandeuihoger is
endeuigroter (zieookbijlage4 ) .
Doorbetere sortering naarkwaliteit kanbijeenzelfdeaanbod een
hogere totaalomzet wordengerealiseerd.(Eenenander ligtopgesloten
indehogere prijsvoorklasse I). WanneerhetaandeelklasseI
stijgtvan1%(huidigesituatie)tot20%,danzaldeprijsvandeze
klassemet 10 tot 16cent perkgstijgen.
Het selecterenvan partijenopkwaliteit levertvooral injarenmet
lageprijzendegrootstevoordelenop.
Het voorsorterendoorde telervanpartijenuienveroorzaakt dater
minder zalwordenopgemengd.Het zelf sorterenenbewarenkanbetere
resultatenvoorhet teeltbedrijf opleveren.
2.7.2 Bedreigingen

-

Deprijsvorming indeuiensector isweinig doorzichtig.Alhoeweler
beursnoteringenbestaan ontbrekendezenoteringenechtervoordiverse
kwaliteitenenmaatsorteringen,ookdeverbinding metdehoeveelheden
ontbreekt.
Deabsolutehoogtevandeuienprijzen isopdeeersteplaatsafhankelijkvandegrootte vandeoogst inEuropa.
Devraag naaruiengroeit nog iets.Onder invloed vandeveranderingenindegroottevanhet aanbod van jaartot jaarontstaanerechter
enorme fluctuaties indeprijzen (bijlage4 ) .
De scherpeprijsconcurrentiebinnendesectorheeft eennadeligeinvloed ophetkwaliteitsdenken.
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2.8 Teelt,opbrengsten,kwaliteit enarealen
2.8.1 Kansen
Grotere opkomstzekerheid verbetert debeheersing vandeteelt.Erkan
daneenhomogenerproduktwordengeoogst.Bijdeverdere verhandeling
(pak-ensorteerstations)betekent ditefficiencyverbetering.
Uitplantenvanuien inplaatsvanzaaien isinontwikkeling.De
standdichtheid (dêbepalende factorvoordekwaliteit)isdanuitermatenauwkeurig indehand tehouden.
InNoord-Holland (tuinbouw)wordenuienophetbedrijf gesorteerd.
Hiermeewordt dearbeidscapaciteit indewinterbeterbenut.Dezemogelijkheden bestaan ook ophetakkerbouwbedrijf.
Er iseensnelleoogstmethode 1)ontwikkeld inhetVerenigd Koninkrijkwaarhet relatiefkleine bedrijfgebruik vankanmaken.Ookhet
kleinebedrijf ishiermee instaat eenbeterekwaliteit terealiseren.
2.8.2 Bedreigingen

-

1)
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Desnelleoogstmethode 1)(geeftbeterekwaliteit)issterkin
opkomst inhetVerenigd Koninkrijk.Dezemethodedegradeert deuien
dieopdeoudemanierwordengeoogst.
InhetNederlandseklimaatbestaat ergrote onzekerheid overdeopkomst.Opkomstverschillen beïnvloedendestanddichtheid sterken
daarmeevervolgens ookdekwaliteit endeuniformiteit.
Het bouwplan opdebedrijven indeNoord-OostPolderkent eenvruchtopvolging vooruienvan1op6.Alsgevolg vanziektedrukkanhet
teeltplanweleensverschuivennaar 1op10.
Er isweinig variatie inhetgenetischmateriaalvanuien.Hetveredelenvannieuwe rassengaatdaarmeemoeizaam.

Desnelle oogstmethode iseenvormvanbewaring waarbijuiendirect
nahet rooien inopslagkomen.Droging geschiedt daarbijgeforceerd
metwarme lucht.DeEngelsenhebbenhierbijeenmethode ontwikkeld
dieookgeschikt isvoorkleine produktiebedrijven(TWO-BIN-methode).

3.

STERKEENZWAKKEPUNTENVANDENEDERLANDSE UIENSECTOR

3.1 Inleiding
Naaranalogie vandebehandeling vandekansen enbedreigingen komen
nudesterkeenzwakkepuntenvandeNederlandse uiensectoraandeorde.
De sterkeenzwakkepuntenzijneenweergavevande Interne situatievan
desector.Integenstelling totdekansenenbedreigingen zijndehieraan
deordekomende puntendoordebedrijfsgenotentebeïnvloeden.Inhet
strategisch-tnarketingplanzijndatookdezakenwaarvoorvoorstellengedaanwordenomze teverbeteren of tehandhaven.
DeNederlandseuiensector Iswatbetreftdeproduktiewaardeenwerkgelegenheid van relatief grotebetekenisvoordeNederlandse landbouw.Er
zijnveelbedrijvendie inde laatste jarenonder invloed vanEG-maatregelentenaanzienvanmelk engranenwillenoverstappen naarde zogenaamde
niet-ordenlngsprodukten.Uien zijneenvandezeProdukten.Dit brengtmet
zichmeedatdeuiensector zowelnationaalals internationaal sterk onder
drukstaat.
Niet alleenmetdeproduktie,maar zekermetbetrekking totdehandel
inuien isNederland vanwezenlijke betekenis Indewereld.Omdezereden
ishetbelangrijk dat ergoed inzichtbestaat indeontwikkelingen.
DeNederlandseuienver-enbewerking maarookproduktie enhandel
hebbengedurendevele jarenslechtsmarginale financiële resultatenkunnen
boeken,hetgeenheeftgeleid totonvoldoende reservesenvervolgensook
totweinig Investeringen.De sectorverkeert daardoor ineenzwakke positie,dieeenheroverweging vande interne (sector)organisatie noodzakelijk
maakt.
Indehiernavolgende paragrafenwordt eenbeeld gegevenvande
sterke enzwakkepuntenvandeNederlandseuiensector.
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3.2 Algemene situatie
3.2.1 Sterke punten

-

Nederlandse uienhoeveneenkortereafstand af teleggen totdegrote
marktendandemeestegroteconcurrenten.Ditbetekentkostenvoordelen.
DeNederlandse uiensector heeft eengroteafzet naardeBleu,FrankrijkenWest-Duitsland eninNederland zelf.
HetaandeelNederlandse uienbijdeafzet inNederland endeBleuin
verhouding tot andereaanbieders iszeergroot,matig groot inDuitsland.
DeNederlandse uiensectorvergroothaarmarktaandeelin:
. hetVerenigd Koninkrijk tenkostevandeeigenEngelseproduktie;
. Frankrijk tenkostevandeItaliaanseinvoer;
. Bleu tenkostevandeItaliaanse invoer;
. Nederland tenkostevanSpaanseenItaliaanseinvoer.
Het liberalebetalingsverkeer endegoede infrastructurelevoorzieningenophetgebied vandehandelalsook tenaanzienvanhet
transport biedengoedemogelijkhedenvooreensnelleenefficiënte
levering.
Demogelijkhedenom jaarrond uienaf tezettengeeftdeNederlandse
uiensector eenvasteensterkepositie opdemarkt,waardooreencontinue relatiemetdeafnemersgewaarborgdwordt.

3.2.2 Zwakke punten
-

-
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Hetverbruikvanuien inNoord-West Europaneemtniet zosneltoeals
het aanbod.Deenigemogelijkheid omde sector instand tehoudenis
doorverdringing vananderen.Dit vraagt beterekwaliteiten,
superieureafzetsystemeneneensterkeprijsconcurrentie.Opdetwee
eerstevandedriegebieden isdesectornietsterk.
Nederland heeft vaakminderekwaliteitenaan tebieden.Doordesterkeconcurrentie enomdatwequakwaliteit onder IndemarktwerkenIs
ereengroteredruk opdeprijzendan strikt nodigis.
Marketing activiteiten alsReclame,presentatie en verkoopbevordering
zijnslechtontwikkeld IndeNederlandseuiensector.
Doordebeperkende maatregeling vandeEGophetgebied vandemarktordeningsproduktenwordt veroorzaaktdatboerenuitwijkenonderanderenaarhet niet-marktordeningsprodukt uien.Demarkt raaktuitzijn
evenwicht.
Hetmarktaandeel Nederlandse uieninFrankrijkwordtkleiner ten
gunste vandeSpaanse Invoerenook ingeringemate tengunstevande
eigenFranseproduktie.
Nederland exporteert 80tot90%vanzijn totale produktie vanuien.
Gezien de,vanuit de teelt- bijdehuidige stand vandeteelttechniek-gegevenverhouding inkwaliteitsklassen,ishetbijnaonmogelijkalleendegoedekwaliteiten teexporteren.

3.3 Consumentenniveau
3.3.1 Sterke punten
Er isinNoord-West Europa eengrotevraag naar losseverkoopvan
uien.DeNederlandse uiensector isdaargoed op ingespeeld.
Gele uienhebbeneenhogepenetratiegraad inNoordwest-Europa.
Nederland issterk ingeleuien.
3.3.2 Zwakkepunten

-

-

Doordemaatschappelijkeontwikkelingen neemt devraagnaarklein
verpakteuiensterk toe (0,5-1en l^kg).Nederland isdaaropnogonvoldoendewijze aan tegemoetgekomen.
Deconsument inEuropawiloverhetalgemeendebeschikking hebben
overmeerdereuientypen,zoalswitte,rodeenpaarseuien,evenals
groenteuien.
Nederland kandaaraanniet voldoen,omdat erteweinigaanassortimentsverbreding isgedaan.
Nederland heeft onvoldoende penetratie inhetdirectekanaal.Dit is
echter juisthetkanaaltypewaarindevraaggroeit.
Versheid,vaakgeïdentificeerdmethardheid,kandoordeNederlandse
uiensector indelatebewaarperiode niet altijd gegarandeerdworden.
Driekwart vandeconsumentenwenstmooie,schone,gladde,hardeen
verseuien.Nederland kanwatbetreft deeigenschappendiebetrekking
hebben ophetuiterlijk (mooi,schoon)slecht aandezewensentegemoetkomen.
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3.4 Verre markten
3.4.1 Sterke punten
Nederland heeft Indedaarvoor inaanmerking komendeAfrikaanselanden (ziebijlage5)eenzeer sterke positie.Een relatiefkorte
afstand gepaard gaandeaangeringeconcurrentie uitEuropa resulteert
ineenhoogmarktaandeel.Deze situatiemoet tothetuitersteuitgebuitworden.
Doorveleenintensievecontactenmet importeurs inallerlei landen
isereengroteexportknow-how ontstaanwaardoor bedrijven snelkunnenreagerenbijgaten indemarkt.De "know-how"werktookdoorin
andere geledingenvandeuiensector.
3.4.2 Zwakkepunten
Ineengroot aantalmarkten-metuitzondering vanAfrika- isNederland opditmoment opvullervandemarkt.Erwordenalleenkansen
geschapenwanneer eengoedekwaliteit wordtafgeleverd.Met eengroot
aandeelexport (80%)isdit eenzwareopgave.
Het extrabewerkenvanverremarktenkan 10.000tonmeerafzetopleveren.Deinspanningendiehiervoor vereist zijnmoetenvergeleken
wordenmet deinspanning vanextraafzetvergroting oponzetraditionelemarkten inNoordwest-Europa.Eenmeerafzet van10.000tonop
deze laatstemarkten ismaar2%vandehuidigeexport naardezelanden.
Het transport percontainer naarverrebestemmingen isnietoptimaal.
Doorhetontbrekenvangoede regelsvoorconditionering enverlading
komendeuien ineenonnodig slechte toestand opdebestemming.
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3.5 Handelsniveau
3.5.1 Sterke punten
-

-

Dehandelsfuncties vandeNederlandse exporteurs zijngoed verzorgd.
Nederland is instaat omiederehoeveelheid opelkmoment jaarrond te
leveren.
PrijsconcurrentieiseengeduchtwapenvandeNederlandse uiensector.
TweederdevandeNederlandsehandelsbedrijvenindeuiensectorvoert
eenmerk.Dezebedrijvenproberen zichopdezemanier teonderscheiden.Deverantwoordelijkheid voorhet produkt isdaarmeegroot.
Het voerenvan25kg baleniseenuitstekende verpakking voordetailhandelsbedrijvenwaarnogveeluien loswordenverkocht.

3.5.2 Zwakkepunten

-

Het streven omdekwaliteit teverbeteren indesectorwordtslecht
gediend met dezogenaamde "tarra-regeling".Dit systeem zegt teweinig overdekwaliteit vandeuienzelf.
Het voerenvaneencollectiefmerkgaatnietgepaard met eenconsequent doorgevoerd kwaliteitsstreven.
De5kgnet-verpakking vandeNederlandseuiensector issteedsminder
aangepast aandeeisenvandeconsument.Hetwordtdoordedetailhandelgebruikt alsstuntartikel,waardoorhet imagoverslechtert.
Eenaantalmarketinginstrumentenworden indehandelniet optimaal
gebruikt.Tewijzenvaltbijvoorbeeld oppublic-relations,reclameen
service.
Erwordt teweiniggeïnvesteerd tenbehoevevandebewaringmetbetrekking totdesnelleoogstmethode endekwaliteitssortering.Maar
1%vandeNederlandse produktiewordtviadesnelle oogstmethodebehandeld.Deuiendieviade laatstemethode inhet circuit komenzijn
mooier,gladderenbeterbewaarbaar.
Dooreencentrale opslag vanuienbijdehandelsbedrijvenvindtopmengingplaats.
Dekeuring vanuien isnietdoeltreffend.Desectorgeeftdekeurende
instantiesdaarvoor teweinig instrumenten inhanden.
Er isteveelindividualisme indeuiensector.Nieuwe ontwikkelingen
wordendaarmee nodeloos vertraagd.
DeNederlandse uiensector heeft geenprijsvormingssysteemdatgebaseerd isopkwaliteit.Stimulering van telerseengoedekwaliteit te
produceren blijfthiermedeachterwege.
Doorhetontbrekenvandemogelijkheid vankeuring bijdeexportvan
uiennaarofviaBelgiëontstaan er lekken indecontrole.
Het bestaanvaneenovercapaciteit bijde sorteer-en pakstations
veroorzaakt eensterkeconcurrentie diealleengevoerdwordtopprijs
endievervolgens tenkostegaat vandekwaliteit.
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3.6 Industriële verwerking engrootverbruik
3.6.1 Sterke punten
Grootverbruik inEuropamaakt alvooreengroot gedeeltevandeinkoopgebruikvangeschild produkt.Ditmarktsegment groeitnog
steeds.Er is inNederland relatief veel "know-how"ophetgebied van
uiproduktenafgeleid vanversprodukt (uiensnippers,geschildeuien
envriesdrooguien.
Inpotentie zijnermogelijkhedenomhetondereind vandeNederlandse
produktie tebenutten inde industrie tenbehoeve vandeproduktie
vanuienolle,concentraat enuienpoeder.
Dekwaliteit vanvriesdroogprodukten Ishoog.Er zijnverschillende
Produktenuithet vriesdroogprocedêbeschikbaar,tewetensnippers,
uitjes,ringen,etc.
InNederland bestaat ereensterk technologisch onderzoek apparaat
waar innovatieve ontwikkelingen tot standkomen.
3.6.2 Zwakkepunten
Nederland teeltuienmet eentelaagdroge stofgehalte.De industriëleverwerking vandezeuienisdaarmee lnefficlënter daninhet
buitenland,waarweluienmet eenhoogdroge stofgehaltewordtverwerkt.
Het industrieelverwerkenvanuienbetekent datdehoudbaarheid en
vervoerbaarheld sterkwordtvergroot.Het voordeeldatdeNederlandse
uiensectorbijverseuienheeft tenopzichtevanverreconcurrenten,
die lagearbeids-enenergiekostenhebben,wordt daarmeeopgeheven.
Er isweinig produktvernieuwlng indeindustriëleverwerking van
uien.
Geschildeuiendragenmaarvooreengedeeltebijindeomzetvergrotingvandeuiensector,omdat verseongeschilde engedroogdeuien
verdrongenworden.
Het vriesdroogproces Isuitermateduur.Vooreen laagwaardig produkt
als uienIsditbijna onoverkomelijk.
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3.7 Prijsvorming enkwaliteit
3.7.1 Sterke punten
Opveilingenwordt opkwaliteit gesorteerd.Deafzet vandezeuien
vindtechteralleeninNederland enBelgië plaats.Het betekent
echterweldatwe indeze landenhetdirectekanaal (g.w.b.'s)adequaatkunnenbedienen.De totale omzet vandeveilinguien isveel
groterdanwanneernietwerd gesorteerd enmaaktdekostenvoorhet
sorteren ruimschoots goed.
3.7.2 Zwakkepunten
DeNederlandseuiensector sorteert niet opgraderingenmet eennauwkeurigheid van 10mm,ondanksdevraag hiernaardoorhandelspartners.
Sorteren vanklasse Iuit partijendoorpak-ensorteerstationsis
alleenmogelijk (inverband metdekosten)alserkleinehoeveelheden
uienvaneenlageresortering uithoevenwordengehaald (maximaaltot
20%).
De partijenvandediverse telersblijvenniet onderscheiden opde
sorteer-enpakstations,daardoorwordt onnodig eenbulkproduktgecreëerdmet eengrote spreiding inkwaliteit.
Hetbestaanvaneenklasse IINLverkleint deprijsverschillentussen
kwaliteitsklassen.
Doorhetbestaanvande "tussenklasse IINL"wordt eenbewustopmengenvanpartijen indehand gewerkt;een slechteklasseIIpartij
kanzoopgewaardeerd worden tot IINLwaardoor een teslechte parijin
aanmerking komt voorexport.
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3.8 Teelt,opbrengst,kwaliteit enarealen
3.8.1 Sterke punten
Opbrengsten,zowelalskwaliteit zijnvia teeltmaatregelen tebeïnvloeden.De leidende factorhierbijisde standdichtheid.
Eenrelatief sterk ontwikkeldeveredeling inNederland envervolgens
gesteund dooreengoedevoorlichting isinstaatombetereuienrassen
teontwikkelen.Hiermeekandenodigekwalitatieve verbetering bij
uientot standwordengebracht.
Overhet algemeen isdeproduktiviteit opdeakkerbouwbedrijvenhoog
invergelijkingmetbuitenlandsebedrijven.Ditwordtbereikt door
hoogwaardige technologi'én.
Deuienteelt inNederland isextensief.Ditbetekent daterdoorde
telersveldgewaswordt afgeleverd enhet produkt inbulkwordt
bewaard.Dekosten zijndaarmeerelatief laag.
Degroei inhetareaalvanuienwordtdelaatste jarenuitsluitend
veroorzaakt doordetoeneming vandearealen indenieuwepolders.
Nieuwegrondenkenneneenuitzonderlijk lageziektedruk.
3.8.2 Zwakke punten
-
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Inhet algemeenwordt inNederland teveelstikstof gegeven (gemiddeld
50kgperha teveel).
Tehogestikstofgehaltengecombineerd met lagerestanddichthedengevenopdeeersteplaatsoogstverlating.Dit resulteert inminder
mooie,gaveuien.Opdetweede plaatskomenerveelmeergrotematen
vanuienvoor,waardoorer relatiefmeerkaleuienvoorkomen.
Deveredeling opziekteresistentie,kwaliteit endrogestofgehalte
looptachter.
Het ontbrekenvanbeloning voorhet telenvankwaliteit geeftgeen
stimulansenaandetelersomdaadwerkelijkaandacht aankwaliteit te
besteden.

STRATEGISCH MARKETING PLAN

4.1 Inleiding
Indehoofdstukken 2en3zijnrespectievelijk dekansenenbedreigingenendesterkeenzwakke puntenvandeulensector behandeld.Vanuit
dezegegevenswordt indithoofdstukhet strategischmarketing planontwikkeld omnieuwekansen tegrijpen,bedreigingen teweerstaan,desterke
puntenuit tebuitenenzwakke punten teversterken.Bijdeteontwikkelen
strategiemoet zogoedmogelijk aansluiting gezochtworden bijdewensen
vandeconsumenten.Deproducenten,handel,industrie enandere tussende
teelt enconsument liggende schakelskunnendaarbijhunadditionelewensen
inbrengen.Indeze inleiding zullendaaromdebelangrijkstewenstenvande
consument nogeens samengevatworden,waarna indevolgendehoofdstukken
destrategieëngeformuleerd wordenopteelt-,handels-enindustrieelniveauentenaanzienvanhet organisatorischniveau.
Deconsumentwordt-met nameopdeWest-Europese markt-steedskritischermet betrekking totdekwaliteit vanallerlei produkten.Ookaan
uienworden steedszwaardere eisengesteld tenaanzienvanversheid en
uiterlijk.Hoeweleraltijd eengroepconsumentenzalblijvendiesterkop
deprijs let,wenst demeerderheid eenmooie,schone,hardeenverseuien
isbereid hierookmeervoor tebetalen.Eveneens opverderweg gelegen
marktenwordt,geziendedoor transportkostenhogereconsumentenprijs,een
kwalitatief hoogwaardig produkt gevraagd.
De consumenten zijnnietbereid opzoek tegaannaardedoorhungewenstekwaliteit uien.Deze zullenaanwezigmoetenzijn inhet vertrouwde
aankoopkanaal.Geziendewensenvanzekerde jongereconsumenten zaldit
- vooral inNederland enWest-Duitsland - intoenemendematehetgrootwinkelbedrijf zijn.Indespeciaalzaak eninhetVerenigd Koninkrijk ookin
desupermarkt verwacht deconsument debeterekwaliteitenuien tevinden.
De invulling vanhetkwaliteitsbegrip door consumenten Isdivers.Verschillende groepen consumenten hechten eenanderbelang aaneigenschappen,
zoalshardheid,uiterlijk en formaat.Omaandezeverschillendewensente
kunnenvoldoen iseengedifferentieerd aanbod gewenst.Vooralinhetbuitenland,waarnureedsmeerdere soorten uienaangebodenworden,leeftdeze
wens sterk.
De toeneming vanhet aantalêén-en tweepersoonshuishoudingen heeft
totgevolgdat devraag naarkleinverpakte uienzal toenemen.Ookde losse
verkoopwordtdoorveelconsumenten-vooral inhetVerenigd Koninkrijk en
Frankrijk -gewenst.Dewens vandeconsument omuieninvooraad tekunnen
houdengeldtookvoorhetbewerkte produkt.Dehoudbaarheid vanmetname
degeschildeendegesnedenuienvormt nogsteeds eenprobleemvoorde
consument.Inpliciet steltdeconsument eveneenshogeeisenaandebewaarbaarheid vanuien.Jaarrond wordt dezelfdekwalitatief hoogwaardige uien
gevraagd,ongeachthet seizoen.Deze eiswordtdoordehandelexpliciet
gemaakt.Ook afgeleid vandeconsumentenwensen isdeeis vandehandeldat
deuienbijdeoogst reedsdepotentiehebben omaandekwaliteits-enbewaarbaarheidswensen vandeconsument tevoldoen zonder overmatigesorteerkosten.
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4.2 Strategievoordeprimaire produktie
Kwaliteit moet geteeld worden.Eenoptimale standdichtheid engelijkmatigheid isdaarbijdeleidende factor.De standdichtheid wordtbeïnvloed dooropkomstverschillen,door teeltmaatregelenendoorweersinvloeden tijdensdeteelt.Onderzoek naardeonderlinge relaties
moetkrachtigwordenvoortgezet.Daarbijishetbelangrijk datdebedrijfsregistratie eengrotere rolgaat spelenbijdetelers.Metdit
instrument kanveelmeer onderzoekgedaanworden.
Ermoet speciaalonderzoekgedaanworden naar teeltmogelijkhedenvan
uienopkalkarmegronden.De relatie-oogstenoogsttijdstipmetvoorvruchtkeuze enzaaibed zijndaarbijvanbelang.Opdezegrondenmoet
minimaalprecisiezaai toegepastworden ofgedachtwordenaanhet
plantenvanuieninplaatsvanzaaien.
Deprimaireproducenten dienen sterkergeprikkeld teworden omkwaliteit tetelen.Contractendiekwaliteit garanderen ofuitbetalingssystemen naarkwaliteit zijneen indit verbandactueel.
Uienvaneentelagekwaliteit moetenuitdeversemarkt worden
geweerd.
Deinvoering vandesnelleoogstmethodedientkrachtig terhand te
wordengenomenomdekwaliteit vanuien teverbeteren.Het ontstaan
vaneenbronskleurige uihoeftdaarbijnietnadelig tezijn(zie
Verenigd Koninkrijk).
Marktdoorzichtigheid iseenuiterst belangrijk gegeven (optimale
prijsvorming).Hiervoordient eenbetrouwbaar informatiecentrum opgezet tewordenmet groothandelsnoteringen naarhoeveelheid enprijsen
naarklassenensorteringen.
Omookdedoordemarkt gewenstehoogstekwaliteit tekunnen leveren
dienenpartijen (partijverschillen tussen telers zijngroot)vanhet
beginafaangescheiden tewordengehouden.Dit kangeschieden zowel
bijdeteleralsbijhet pak-ensorteerstation.Inhet laatstegeval
zijnerrelatief hoge investeringen nodig voordezegescheidenopslag.
Ermoet veelaandacht besteed wordenaanproduktvernieuwing enproduktverbetering.Hierbijmoet gedachtwordenaan:
- nieuwe soortenuien:bijvoorbeeld witte uien,veredeld voorNederlandse omstandigheden;
- verandering vaneigenschappen zoalsdroge stofgehalte enresistentie tegendeziektenkoprot enwitrot;
- verbetering vande teeltomstandigheden tenaanzien vanN-giften,
zaaibed envoorvrucht,zaaiomstandigheden envervroeging,kwaliteitsverbetering enmeting daarvan (hardheid);
- verbetering vanbestaande produkten zaaiuien;sortering engradering;
Bijdeteeltuit plantgoed kaneenhogerdrogestofgehalte eneenregelmatiger engrovere sortering verkregenworden,hetgeen eenvereisteisvoordeindustrie.
Hetdroge stofgehalte vanNederlandse uienvoorde industriëleverwerking isveel telaag.Deveredeling dienthieraanveelaandacht te
besteden.
Eencollectief afgesprokenmethodiekvoorkeuring enuitbetaling naar
kwaliteit isgewenst;objectieve beoordelingscreteria zijnhiervoor
uiteraard eenbelangrijkvereiste.
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4.3 Voordegroot-endetailhandel
A.3.1Strategievoorde groothandel
Geziendevraag naarverschillende typenuiendoordeconsument moetenersterkere Impulsenuitgaanvandehandelnaardeprimaireproduktle enhet onderzoek omtewerkenaanassortimentsverbreding (produktinnovatle).
Voordat ditdoelbereikt iskandehandelandere typenuienvaneldersbetrekken.
VoorWest-Dultsland dientde "GemueseZwiebel"InhetHandelssortiment teworden opgenomen.InhetVerenigd Koninkrijk opdeeerste
plaatsde "spaanseui" enopdetweede plaatsdewitteui.Voor
Frankrijk enNederland dienenmeerkleurenaanwezig tezijn(rood/
lilaenwit).
Er isslechts eenzeerkleinemarkt voorconsumentenverpakking van
5kg.Op grond vaneenslechtkwaliteitsimagovandezeverpakking is
het aanbevelenswaardig oradit typetelatenvervallen.
Geziendetoeneming vanhetaantal êên-entweepersoonshuishoudingen
moet ermeernadrukgelegdwordenop0,5 en1kgverpakkingen.
Met name inhetVerenigd Koninkrijk isernureedsnauwelijkseen
marktmeervoorgrotereverpakkingen.InWest-Duitsland enNederland
isernogweleen(kleine)markt voorgrotereverpakkingen (2$kg)
dochdezewordt snelkleiner.
Geziendeverdeling overdeaankoopkanalenmoet inFrankrijk enhet
Verenigd Koninkrijk voorlopigdenadruk blijven liggenopeenlosse
verkoopaandeconsument (dus25kg balenvoordehandel).InNederland envooral inWest-Duitsland moet inverband methetgrotebelang
vanhetG.W.B,ook consumentenkleinverpakkingwordenaangeboden.
Ook tenaanzienvanNederlandse uiendietenbehoevevankleinverpakklng inhetbuitenland inbulkdegrensovergaan,moetenwaarborgen
komen tenaanzienvanherkenbaarheid alsNederlandsprodukt entevens
tenaanzienvanbehoud vankwaliteit.
DeNederlandse produktiezalook indetoekomst voornamelijk afgezet
moetenworden Inversevorm indeonsomringende landen.Wehebbenin
deze landenvanouds eensterkepositie.
Deafzet vanuiennaarverremarktenkan zichnog ietsuitbreiden.
Dezeuitbreiding ligtvoornamelijk InEuropa.Ook inAzië lijktnog
enigeuitbreiding mogelijk.Ermoet nietvergetenwordenomdesterke
positie inAfrika oppeil tehouden.
De instelling vandeconsument voorvoedingsmiddelen isdelaatste
jarengewijzigd.Versheid vanhetprodukt endekwaliteit zijnoverheersende eigenschappen geworden bijdevraag.De concurrentie zalin
de toekomst ophetgebied vandekwaliteit gevoerd moetenwordenmeer
dan opprijs.Eenaantal concurrentlanden vooruienvanNederland
hebbendeze draad aleerder opgepakt,waardoorde strijd extra scherp
zalworden voorNederland,temeerdaarwij80à90%vanonzeproduktieoverdegrensbrengen.
Het toenemend belang vanhetgrootwinkelbedrijf voordeafzet van
uiennoodzaakt dehandel ditkanaal Intensiever tebewerken.
Geziendehoge transportkosten enhetachteruitlopen vandekwaliteit
bijlange transportduur ishet zaakveelaandacht tebestedenaandie
bestemmingen bijdeverremarktendie relatief dichtbijliggen(Zweden,midden Europa).
Voordeafzet naarverrebestemmingenmoeten ervoorschriftenkomen
voor verlading enconditionering vantransport.
Sindsde instelling vandekwaliteitsklasse IINLisergeennoemenswaardigeaanvoermeer (buitendeveilingenom)vanklasseI.Demarkt
eisteenbeterekwaliteit dusermoetmeerklasse Ikomen.Handhaving
vanklasse IINLpast niet inditbeleid.
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Zolanghetvoerenvaneencollectief merk nietgepaard gaatmeteen
consequent doorgevoerd kwaliteitsstreven,ishet effectervanopde
afzetgering.
Deprimaire producentendienensterkergeprikkeld tewordenomkwaliteit tetelen.Contractendiekwaliteit garanderen ofuitbetalingssystemennaarkwaliteit zijn inditverbandactueel.
Uienuitdeversemarkt vaneentelagekwaliteitmoetenworden
geweerd.
De invoering vande snelle oogstmethode dientkrachtig terhand te
wordengenomenomdekwaliteit vanuien teverbeteren.Ookhetontstaanvaneenbronskleurigeuidaarbijhoeftnietnadelig tezijn
(zieVerenigd Koninkrijk).
Grootwinkelbedrijfketens zijngroot ensterkgeorganiseerd.Omeen
gelijkwaardige positie intenemendientdehandeldoor samenwerking
zijnpositie teverstevigen,hetgeenuiteraard inovereenstemming
moetblijvenmetdeNederlandse mededingingswetgeving.
Omookdedoordemarkt gewenstehoogstekwaliteit tekunnen leveren
dienenpartijen(partijverschillentussentelerszijngroot)vanhet
beginafaangescheiden tewordengehouden.Dit kangeschiedenzowel
bijde teleralsbijhet pak-ensorteerstation.Inhet laatstegeval
zijnerrelatief hogeinvesteringen nodig voordezegescheidenopslag.
Viaeenbetere sortering kunnenhogereprijzengerealiseerd.Ofdit
lonend ishangt echterafvandeextra sorteerkosten.Deze nementoe
naarmatedeuitgangspartijen slechter zijn.Het isderhalve zaakhet
kwaliteitsniveau vandeuitgangspartijenteverhogen (uitbetaling
naarkwaliteit;relatief laagwaardige partijenwerenvandeverse
marktdanwelvoorsortering vandergelijke partijendoor telers).
Eencollectief afgesprokenmethodiek voorkeuring enuitbetaling naar
kwaliteit isgewenst;objectievebeoordelingscriteria zijnhiervoor
uiteraard eenbelangrijkevereiste.
4.3.2 Strategie voordedetailhandel
Geziendegedifferentieerdevraag opconsumentenniveau,ishetwenselijkdatuien inmeerderekwaliteiten (metverschillende prijzen)
wordenaangeboden.
VoorFrankrijk geldtdat veelnadrukgelegdmoetworden opmooieuien
waarbijdeprijseenduidelijke ondergeschikte rolspeelt.VoorWestDuitsland dienthet prijssegment hiet vergeten teworden.
Om tekunnenvoldoenaandevraag naarmooie,schoneenhardeuienis
het zaakdat deconditionering tot indedetailhandelsfase optimaal
is.
Dit betekent datookhogereeisengesteldmoetenwordenaanopslagen
presentatie bijdedetailhandel.

28

4.4 Strategiemet betrekking totdeorganisatie vandeuiensector
Vergroting vandevraagkangeziendehogepenetratiegraad alleenbereiktwordendoor stimulering vandevraag perhoofd.Ditkandoor
vergroting vandekennis vantoepassingsmogelijkhedenvanuien(recepten).
Promotiemoet vialandelijkemedia en/ofviadetaillist gevoerd
worden.Inhet buitenland dient daarvoor samenwerking gezocht tewordenmetcollega-organisaties.
Bijcollectieve promotie vooruienvormthetaanuien toegeschreven
gezondheidsaspect eenbelangrijk aangrijpingspunt.
Voorafzetnaarverrebestemmingenmoetenerbeterevoorschriften
komenvoorverlading enconditionering vantransport.
Eenaantalmarketing instrumenten (public relations,reclame enservice)wordendoordehandelnietoptimaalgebruikt.Eenvolwaardig
marketingbeleid opsectorniveaukanalleengevoerdwordendooreen
sterkecentraleorganisatie.Inditkadermoetdepositievanhet
NIVUIversterktworden.
IndienhetNIVUIeencentralemarketingorganisatie wordtmoetereen
zekereorganisatorische uniemethet SNUIF tot standwordengebracht,
ombijhet ontstaan vanafzetproblemendirect terug tekunnenkoppelennaaronderzoek opteelt enbewaring.Ookdesturing vandeproduktvernieuwing isdanmogelijk.
Dekeuring vanuiendient opeen strictemanier toegepast teworden.
De sectorzelfmoethetKCBdekansengevenomdekeuringgoeduitte
voeren (Zuidgrens).Inditkader iseensterkNIVUIookvanbelang.
Erhoevenechtergeenzwaardere eisenaandediverse sorteringenen
klassen tewordentoegedacht.
Marktdoorzichtigheid iseenuiterst belangrijk gegeven.Hiervoor
dient eenbetrouwbaar informatiecentrum opgezet tewordenmetgroothandelsnoteringen naarhoeveelheid enprijs vanNederlandse uiennaar
klassen ensorteringen.
Eengoedemarktdoorzichtigheid isvoorwaarde vooreenoptimaleprijsvorming.
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A.5 Strategievoorde industrie enhet grootverbruik
Ermoetmeeraandacht besteedwordenaanproduktvernieuwing inde
industriëleverwerking.
Ermoetenmethoden/technologiënwordenontwikkeld waarbijhet
ondereind vandeproduktiemeeralsgrondstofkandienenvoorde
industriëleverwerking.Hetbestaanendeverdereontwikkelingvande
verwerkende industrie isdaarbijinhetgeding.
HetdrogestofgehaltevanNederlandseuienvoorde industriëleverwerking isveel telaag.Deveredelingdienthieraanveelaandacht te
besteden.
Deinspanningen omhet schilproces teverbeterenmoetenmetkracht
wordenvoortgezet.
Debelangstelling voorversbewerkteuienisgroot alsdezebeter
houdbaar zijn.Ermoetmeer onderzoek naarconserveringsmethoden
gedaanworden (bijvoorbeeld vacuümverpakking)omde juistesmaak,
kleur enconstitutie tehandhaven.
Deproblematiek vanhetuienafvalverdient groteaandacht.
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Bijlagela Deontwikkelingenindemarktomvangvandeonderzochtelandengeïndexeerd.Marktomvang=Produktieminusexportplusimport(1980+100)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 groei/jaar
in 1
VerenigdKoninkrijk 100
WestDuitsland
100
Frankrijk
100
Nederland
100
Bleu
100
Gemiddeld

100

93
101
107
160
106
103

88
106
116
148
112
104

91
99
110
92
96
98

108

107
102
122
107
101
117

111
106
129
176
112
122

117
107
136
193
131

+ 4
+0,5
+ 6
-n.s.+ 3

+3,5

Bron:FAO,Eurostat(EXMIS).
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Bijlage lb Deontwikkeling vandebevolking vandeonderzochte landen,geïndexeerd (1980-100)

1980

1986

groei/jaar
in%

100,2 100,4 100,5 100,7 100,9
99,8
99,5
99,2
98,7
100,0
100,6 101,3 101,7 102,0 102,6
100,0 100,7 101,4 101,4 102,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

101,2
98,9
103,0
102,8
100,0

0,2
-0,2
0,5
0,5
0

VerenigdKoninkrijk
WeBtDuitsland
Frankrijk
Nederland
Bleu

100
100
100
100
100

Gemiddeld

100 100,2

Bron:Tuinbouwcijfers.
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1982

100,5

1983

1984

1985

1981

100,6

100,6

100,7

101,0

0,15

Bijlage2 Deconcentratie indeconcurrentie (Herfindahl-index)
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Verenigd Koninkrijk
Aantal aanbiederlanden
Hfl-index

23
0,34

22
0,34

23
0,35

22
0,33

25
0,33

23
0,34

21
0,36

West-Duitsland
Aantal aanbiederlanden
Hfl-index

24
0,29

23
0,26

22
0,28

21
0,26

22
0,22

24
0,20

23
0,20

Frankrijk
Aantal aanbiederlanden
Hfl-index

16
0,32

13
0,33

13
0,38

12
0,32

16
0,37

13
0,37

15
0,40

Nederland
Aantal aanbiederlanden
Hfl-index

21
0,38

20
0,58

19
0,63

17
0,39

21
0,43

24
0,55

20
0,61

Bleu
Aantal aanbiederlanden
Hfl-index

11
0,40

11
0,36

10
0,40

9
0,42

9
0,41

9
0,42

10
0,46

h
ms.2
i-1
it
waarbijmshetmarktaandeel vanland iinjaartis.
it
IndiendeHfl-index 1is,betekent ditdat ereenvolledigeconcentratie is(alleafzet inéén hand).
WanneerHfl-index=» l/n (n»aantalaanbieders)danzijndemarktaandelenvanalleaanbiedersevengroot.
Hfl-index: (Herfindahl-index)-

^
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Bijlage 3 Het relatievemarktaandeel (RM)vooruienvanNederland tenopzichte
vandevoornaamste concurrenten

Verenigd Koninkrijk
Spanje
Polen
Frankrijk
Eigen produktie

1980

1981

0,7

0,7

>100
21,9

>100
17,1

2,4

1,9

2,4

2,0
8,6

West-Duitsland
Spanje
Hongarije
Polen
Eigen produktie

11,7
M00
10,3

Frankrijk
Spanje
Italie
Eigenproduktie
Nederland
Spanje
Frankrijk
West-Duitsland

24,7
82,5

Bleu
Spanje
Itali'é
Eigen produktie

1982

1983

0,8
19,9

9,7
2,1
2,4

1984

1985

0,7
6,2
9,0
3,0

0,8
6,4
6,5
3,8

0,7
6,0
6,8
3,2

0,4
2,9
5,5
4,1

1,8
7,6

1,7
7,6

1,4
4,2

>100

11,3
15,3

11,8

12,1

10,3

5,2

6,1

6,2

3,0

2,5

1,2
6,5
5,4
2,4

2,0
1,9
0,5

1,5
1,4
0,4

2,1
1,9
0,4

2,2
3,3
0,7

2,0
4,4
0,5

1,5
2,6
0,4

1,7
4,3
0,4

5,4

15,9
41,1
>100

35,0
30,6
58,3

2,5
7,6

15,7
39,5
51,6

22,0
60,6
22,7

16,8
52,0
32,2

17,1

3,9

3,3

4,4

3,4

3,2

3,5

3,8

25,9

16,6

27,4

51,4

31,4

34,0

51,0

2,4

1,9

2,1

3,0

3,8

3,2

4,1

RM» eigenaanvoer/aanvoerconcurrent.EenRMvan2betekentdatNederland2x
zoveelaanvoerheeftalsdezeconcurrent.EenRMvan0,5 betekentdatNederland maardehelftaanvoert tenopzichte vandegenoemdeconcurrent.
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Bijlage4 PrijsflexlblliteltenvanNederlandseuienindeperiode 1983/1986
voordediversesorteringen engraderingen.Berekend vanuitdefunctiesInterneNota 342,tabel4.3 en4.6
Sortering

Periode

IINL
1983/1984
1984/1985
1985/1986

-2,44
-5,37
-6,93

-2,94
-8,61
-7,69

II

Gradering

III

-3,01 -3,63
-8,83 -9,91
-13,22 -21,92

Gemiddeld
-4,34-5,64-60,9-7,69
Vanallesorteringenengraderingen samen - 5,81

35/40

40/60

-3,18
-7,89
-11,69

-2,19
-7,64
-12,12

60/80 80/110
-2,98
-9,98
-11,95

-2,48
-8,58
-8,14

-5,63 -5,63 -6,05 -4,81

Deprijsflexibiliteit vandeafzet ishetgetaldat aangeeftmethoeveel%de
prijsverandert alsdehoeveelheid met 1%wijzigt.
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Bijlage5 Hetmarktaandeel(ln%)vanNederlandseuienIndeImportvandeAfrikaanselanden.
Invoerland

Marktaandeel 1

Meetjaar

Ivoorkust
Kameroen
Gabon
Gambia
Congo
Liberia
Senegal
SierraLeone
Zaïre

99
99
70
100
63
88
90
94
83

1984
1984
1985
1984
1985
1984
1984
1984
1985

Bron:FAO.
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