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Samenvatting project
Het project kennisdatabank en kennisnetwerk is gericht op het stimuleren van kennisdeling
en open innovatie in de uiensector om afzet te bevorderen door verbreding van de
afzetmogelijkheden van uien de reststromen daarvan. Er is een digitale kennisdatabank
ontwikkeld (www.uiennieuws.nl/kennis) en een uitgebreid netwerk opgebouwd, er zijn
gedurende de looptijd van het project meer dan 50 inspirerende lezingen gehouden voor
telers, sorteerbedrijven, handelaren, exporteurs, zaadhuizen en andere ketenpartners in de
uiensector. Vrijwel allemaal op uitnodiging. Samen met ketenpartners is een long list met
ideeën opgesteld die een kiem probeert te leggen voor verdere afzetverbreding en er is een
beursnoteringssysteem ontwikkeld om vanuit de handel een gezamenlijke inbreng te kunnen
doen in de regionale landbouwbeurzen Goes en Emmeloord. Zo’n 80% van de
handelstransacties die voldoen aan de voorwaarden die de landbouwbeurzen stellen wordt
op deze manier door de handel gezamenlijk ingebracht zodat een betrouwbare en breed
gedragen beursnotering ontstaat.

Aanbevelingen
Hoewel veel informatie is verzameld en ruim 4.000 ketenpartners zijn bereikt, blijkt dat
interactie tussen bedrijven in de vorm van kennisdeling en open innovatie binnen de
uiensector lastig van de grond komt. Kennis en praktische ervaringen halen is voor velen nog
steeds aantrekkelijker dan iets te brengen, terwijl juist de interactie belangrijk is om een stap
verder te komen. Er is met dit project wel beweging in de keten gekomen, maar hierop
voortdurend inzetten binnen de sector blijft nodig. Aanbevolen wordt om dit te doen
rondom concrete projecten zoals reststromen, stofproblematiek, verpakkingen, ontwikkeling
van machines, etc.

Meer informatie
Meer informatie en onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website van het productschap
tuinbouw www.tuinbouw.nl

Onderzoeksrapporten en analyses verkregen uit dit project
1. Overzicht verzameld literatuuronderzoek uien (inhoudstoffen, fytopathologisch
en markt) t.b.v. digitale database op www.uiennieuws.nl/kennis
2. Overzicht van bijeenkomsten waar de SAU lezingen heeft gehouden
3. Voorbeeld van presentatie die voor lezingen gebruikt is
4. Longlist met innovatieve ideeën valorisatie uien(resten)
5. Opzet en evaluatie beursnoteringsysteem
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de Stichting Afzetbevordering Ui
ir. G.A. (Gijsbrecht) Gunter
M: 06 52 123 146

