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Bram Bevelander: ‘Baalprijzen dood in de pot voor uienhandel’

Uien: geen
topopbrengsten
Bram Bevelander zag in het droge voorjaar zijn tweedejaars plantuien
achteruit gaan. Beregenen is voor de Zeeuw vanwege het zoute water
geen optie. Bevelander liet vrachtwagens zoet water aanvoeren.
Uiteindelijk was de opbrengst op het beregende perceel echter lager dan
op de onberegende.
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Brams zoon Jacco
Bevelander rooit vijf
hectare Jetset tweedejaars
plantuien op een perceel
in Zonnemaire. „De
uien komen er mooi uit,
vanmorgen nog heeft
het hier zes millimeter
geregend.”

Bram Bevelander uit Kerkwerve heeft nog een
groot deel van zijn tweedejaars plantuien vrij.
Aan de keukentafel telefoneert hij met een
uiencommissionair over de actuele prijzen. De
handel staat op een laag pitje. Dat komt ook
door de vakantieperiode. Na het telefoontje
vertelt Bevelander dat de baalprijs 28 cent
bedraagt, waarvan de teler 18 cent krijgt
uitbetaald. De uienverwerker rekent 10 cent
vaste kosten voor onder andere transport,
drogen, inpakken en sorteren. Een week eerder
bedroeg de baalprijs nog 34 cent. Bevelander
vindt dat de baalprijzen ten koste gaan van de
handel. „Veel telers verkopen hun uien al een
jaar van tevoren voor een baalprijs. Daardoor
zie ik in de maanden juni en juli nauwelijks nog
handelaren op mijn erf verschijnen. Vóór de
baalprijzen, ongeveer vijf tot zes jaar geleden,
was het nog een echt handelsproduct.” Het
merendeel van de tweedejaars plantuien wordt
nu verkocht voor een baalprijs. De akkerbouwer is zelf twintig jaar actief geweest als commissionair in de uienhandel.

Interessante teelt
De vraag naar tweedejaars plantuien is op dit
moment niet hoog, terwijl er wel veel aanbod
is. Het aanbod in andere landen speelt daarbij
een grote rol. Zo telen de akkerbouwers in
Duitsland veel winteruien. „Afgelopen jaren
waren de plantuitjes duur. Vooral als ze vroeg
geoogst kunnen worden, is het een interessante teelt”, vindt Bevelander. De oude uien
hebben dit jaar geen goede kwaliteit; nieuwe
vroege plantuien kunnen daarbij uitkomst
bieden.
Bevelander heeft zijn plantuien op een aantal
op afstand gelegen percelen staan. Zijn eigen
grond is met 40 tot 45 procent afslibbaarheid
te zwaar voor deze teelt. Hij kan de uien dan

Bedrijfsgegevens
Bram Bevelander heeft in VOF met zijn vrouw een akkerbouwbedrijf en loonbedrijf
in Kerkwerve. Hij teelt 26 hectare tweedejaars plantuien van de rassen Alpha,
Jetset, Corrado en Centurion. Per hectare bedraagt de kostprijs van de plantuien
5.200 tot 5.500 euro. Daarvan is hij gemiddeld 2.000 euro aan plantmateriaal kwijt.
Naast tweedejaars plantuien teelt Bevelander 11 hectare zaaiuien, 6 hectare
consumptieaardappelen van het ras Maritiema, ruim 3 hectare graszaad en dit
jaar 6 hectare zomertarwe. Door het natte najaar kreeg Bevelander geen kans
om wintertarwe te zaaien. Alle teeltwerkzaamheden doet hij in eigen beheer. In
het groeiseizoen spuit hij bij telers in de omgeving de gewassen tegen ziekten
en plagen. Daarvoor gebruikt hij twee zelfrijdende Delvano spuiten. In de uien en
aardappelen voert hij ook andere loonwerkzaamheden uit.

niet vroeg genoeg planten. „Op grond met
een afslibbaarheid van 15 tot 20 procent kan
ik wel goed plantuien telen. De kosten en
de opbrengsten van de teelt deel ik met de
betreffende landeigenaar.”

Verbrand blad
In het voorjaar leden de uien zichtbaar onder
de droogte. Daarom besloot Bevelander om
met vrachtwagens zoet beregeningswater
uit het Zoommeer te laten aanvoeren. Zo
beregende hij drie hectare van zijn plantuien.
Achteraf bleek dat het water waarschijnlijk
een te hoog chloorgehalte had, waardoor het
blad van de uien na het beregenen begon
te verbranden. Daarna was de groei eruit.
„Teeltspecialisten denken dat er door de lage
waterstand zeewater in het Zoommeer terecht
is gekomen. Uiteindelijk is de opbrengst op het
beregende perceel daardoor lager uitgevallen
dan de opbrengst op de percelen die ik niet
heb beregend.”
Bevelander denkt dat de gemiddelde opbrengst van uienpercelen dit jaar ongeveer
tien tot vijftien procent minder zal zijn dan
anders. „Uienpercelen die wel beregend konden worden, zoals bijvoorbeeld op Flakkee,
hebben een goede opbrengst.” Voor dit jaar
schat hij een gemiddelde opbrengst van 35 ton
uien per hectare. Hoewel de opbrengsten niet
hoog zijn, is de kwaliteit van de uien goed.

Bodemproblemen
Op steeds meer uienpercelen beginnen zich
problemen met aaltjes, fusarium en witrot
voor te doen. Volgens Bevelander komt dat
door de intensieve uienteelt en eerdere teelten
van zilveruitjes. „Op de meeste plekken in de
buurt worden uien in een rotatie van een op

vijf of een op zes geteeld. Ook zijn de percelen
steeds groter geworden. Was 35 jaar geleden
een perceel van drie hectare groot; nu heeft
de gemiddelde uienteler negen hectare uien.”
Zelf teelt hij zijn uien in een rotatie van een
op zes.
De schimmel die witrot veroorzaakt, kan meer
dan tien tot vijftien jaar in de grond overleven zonder waardplant. Momenteel zijn er
nog geen gewasbeschermingsmiddelen tegen
witrot beschikbaar. Fabrikanten zijn wel bezig
met nieuwe middelen, maar het zal nog minstens drie tot vier jaar duren voordat die op de
markt komen.

Eerder rooien
Eind juni heeft Bevelander zijn eerste vier hectare plantuien van het ras Alpha gerooid. Deze
uien waren in eerste instantie verkocht voor
twintig cent. Omdat hij eerder kon rooien dan
de afgesproken datum, heeft hij de uien voor
21,5 cent kunnen verkopen. Begin juli rooide
hij vijf hectare plantuien van het ras Jetset. Die
werden voor vijftien cent op contract afgeleverd. Dat was een week eerder dan vorig jaar,
toen rooide hij de uien op 8 juli. Vanwege een
te kleine maat werd het rooien toen een week
uitgesteld. In het contract staat de rooidatum
vastgelegd.
Op een ander perceel in Scharendijke laadt
Bevelander de uien van maatschap De Glopper op. De uien gaan rechtstreeks in kisten
om beschadiging te voorkomen. „Vooral als
de uien vroeg geoogst worden, beschadigen
ze erg makkelijk. Bij het storten in de stortbak ontstaan er dan te veel kale uien.” Sinds
Bevelander zelf plantuien teelt - dat is nu 35
jaar - verricht hij ook loonwerk in de teelt. Eind
augustus schakelt hij van de plantuienoogst
over naar de oogst van zaaiuien. n
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Bram Bevelander
(rechts) en zijn zoon
Jacco zijn tevreden over
het rooiwerk. „Het
is vanmiddag mooi
drogend weer. Morgen
laden we de uien van
dit perceel op.”
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