Samenvatting
Nederland: topexporteur van uien
Product-info Ui 2011. Kwantitatieve analyse van de productie, handel en
consumptie van ui

PT 2011 - 34
Juli 2011 - Peter van der Salm
Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

Nederland bevindt zich in de wereldtop van uienexporteurs, naast India, China, Mexico en de Verenigde Staten.
Jarenlang was Nederland de grootste uienexporteur ter wereld. Inmiddels zijn we van de troon gestoten door India.
De belangrijkste importlanden zijn Maleisië, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Pakistan en de Verenigde Staten.
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Meer productie en uitvoer
Sinds 2006 is de Nederlandse uienproductie sterk groeiende. Ook de uitvoer is sterk toegenomen. De invoer van uien
is in de periode 2007-2010 vrij stabiel geweest. Het totale uienareaal in Nederland is in de periode 2006-2010 met elf
procent gegroeid. De grootste groei zat bij de zaaiuien.
In de periode 2006 – 2010 is de uitvoer van Nederlandse uien met ruim twintig procent toegenomen. Belangrijke
exportbestemmingen voor de Nederlandse uien zijn Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Senegal en
Ivoorkust. De uitvoer naar sommige bestemmingen, zoals Rusland, Maleisië en Indonesië, kan van jaar tot jaar flink
schommelen.
Invoer en doorvoer
De invoer van uien in Nederland is in de periode 2007 – 2010 vrij stabiel geweest. Een gedeelte van de import is
bestemd voor doorvoer. Vooral uien die aan het eind van het Nederlandse seizoen van het zuidelijk halfrond worden
ingevoerd, uit bijvoorbeeld Nieuw Zeeland, Chili en Australië, worden vaak weer doorgevoerd naar andere Europese
bestemmingen.
Consumptie
Het percentage huishoudens dat uien koopt is stabiel, rond 86 procent. Het bedrag dat een Nederlands huishouden
gemiddeld per jaar aan uien besteed bij de detailhandel is gestegen van € 5,29 naar € 7,10 per huishouden. Het
volume van de huishoudelijke aankoop is tien procent gedaald, van 6,6 kilo per huishouden in 2005 naar 6 kilo in
2010. De gemiddelde winkelprijs heeft in de periode 2005 - 2010 geschommeld tussen € 0,80 en € 1,18 per kilo.
Hoewel er ook jaren zijn dat de prijs daalt, zit er wel een stijgende lijn in de winkelprijs.
Europese Unie
Nederland en Spanje zijn de grootste uienproducenten van de Europese Unie, gevolgd door Polen. Duitsland, Italië,
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ontlopen elkaar niet veel, met producties die rond de 400 miljoen kilo
schommelen. De landen van de EU importeren vooral uien van het zuidelijk halfrond en uit het Middellandse
Zeegebied.

Herkomstlanden van uienimport in de Europese Unie
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Voor meer informatie over het onderzoek ‘Product-info Ui 2011’, (PT 2011/34) kunt u contact opnemen met Peter

van der Salm, p.vandersalm@tuinbouw.nl. Rapporten zijn voor sectorgenoten, via MijnPT, gratis te downloaden of
aan te vragen bij John Claassen: j.claassen@tuinbouw.nl.
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